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 بسم الله الرحمن الرحیم

اعدل الکون و االمکان  یو الصلوه عل انیخلق االنسان و علمه الب یلله الذ الحمد
 انیبهم ازاح الله علل الکفر و الطغ نیاالنس و الجان و آله الذ یمحمد املبعوث عل

 اهل الرشک و العدوان .  طانیاعدائهم سالله الش یاالزمان و لعنه الله عل عیجم یف

 فهیو مطالب من فهیان هذه کلامت رش میبن ابره میکر میالعبد االث قولیبعد ف و
 تلجلجیان و قد ک هیالطب النظر اتیاملتعلقه بکل هیالعلو هیالنبو هیالحکم االله یف
ان االنس یرساله بعد ان کتبت ف ضایا ریاالنسان الصغ یان اکتب ف یصدر  یف

و رس  ریبمع االنسان الک نهامیظهر التطابق بیمبرآه الحکمه ل تهایرساله و سم طیالوس
 یف یر مات یقوله سبحانه و ما خلقکم و ال بعثکم اال کنفس واحده و رس قوله تعال

 نیمن فطور ثم ارجع البرص کرت یخلق الرحمن من تفاوت فارجع البرص هل تر 
ذلک برهه من  یصدر  یف تلجلجیو کان  ریالبرص خاسئا و هو حس کیال نقلبی

 کیجتبیان استرشت الله سبحانه بکتابه فخرج قوله عز من قائل و کذلک  یالالزمان 
ها کام امت عقوبیآل  یو عل کینعمته عل تمیو  ثیاالحاد لیمن تأو علمکیربک و 

 یفیتصن یفعلمت ان ف میلع میو اسحق ان ربک حک میمن قبل ابره کیابو یعل
 ثیاحاد لیتأو ظهریاجتباء للنفس بحول الله و قوته و  حصلیهذا الفن  یف
و  ریباحوال االنسان الکب یمبعرفت ینعمته سبحانه عل تمیالسالم و  همیمحمد علآل

 یبو ا یکام امتها عل یال نیالراجع نیاملومن یاخوان ریسا یو عل ریو الصغ طیالوس
الخلد  یالله مقامهام و رفع ف یاعل یو سنادا یو اسحق و هام استادا میابره

لکتاب ا لیلتأو قایو تحق رایکث رایو خ رایهذا الکتاب علام غز یاعالمهام مجمال ان ف
و  ریو الصغ طیالوس نیاالنسان  یو االخبار ال اتیرصف اال قیو السنه و ارائه طر

 ین الختام و ال حول و ال قوه اال بالله العلالتامم و حس قیارجو من الله سبحانه توف
 .  میالعظ

ان غرض الحکامء و العلامء ف ریالعلوم املتفرقه غ یف فاتنایاعلم ان غرضنا من تأل و
 قیالعلم بحقا یانهم قالوا الحکمه ه یانفسها حت ثیمن ح اءیاالش ینظرهم کان ف

من  اءیشاال  یو نظرنا ف هینفس االمر بقدر الطاقه البرش یف هیعل یما ه یعل اءیاالش
 هیف بحثیو لذلک قلنا علمنا علم  اءیاالش اتیهو یامللقاه ف هیاالمثله االله ثیح

ما  یعل اءیاالش اتیهو یو االمثله امللقاه ف هیالالهوت قیو الحقا هیعن املعارف االله
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و اوائل  نایلنهج املقرر من مبادا یعل هینفس االمر بقدر الطاقه البرش یف هیعل یه
فس الن یاثره ف ثینفسه و من ح ثیعلمنا و علمهم فرق من ح نیجواهر عللنا و ب

و  نهمیب قهایمن االسفل فتحجب حقا اءیاالش یال نظرونینفسه فانهم  ثیاما من ح
 کرثیاملکتسبه و لذلک  هیاال بصورها العرض رونهایو ال اهایاال ا رونیالرب فال نیب

من  هایعلومهم و نحن ننظر ف یو االشتباه و االعرتاض و الرد و اللبس ف طیالتخل
قبل  هیعل یما ه یذواتها عل ثیالله سبحانه فرناها من ح نیبع یاالعل ثیح

 یتالف اذ هاخ ننایب حصلیاکتساباتها االعراض بالقرانات املورثه لللطخ و الخلط فال
هو من  امیف سیمره واحده و من عند الله و لبهذا اللحاظ اثر امر الله سبحانه و ا

 رثو یاذا حصل لهم بهذا النظر  مهمو عل نیاملقام نیعند الله اختالف و شتان ما ب
انه و الله سبح نیو ب نهمیلهم قسوه و غفله عن الله سبحانه النها تکون حاجبه ب

البته و اذا اداموا الغفله عن الله سبحانه  هایعن بار غفلونیف هایهم قارصوا النظر ف
عن الله  دعو ب عیالطبا یمنهم انهمک ف رایان کث یاستقالال کام تر  اءیرمبا ظنوا لالش

رکوا ت یعن الورع و اورث لهم شکوکا و شبهات حت یسبحانه و انتهک املحارم و تخل
 فیف کل رشرش  یه یالت هیالله سبحانه و خلعوا عن اعناقهم طوق العبود سینوام

 أوونیال یالصحار  یف شونیعیو  یالربار  یف هونیتیخبط عشواء  خبطونیفبقوا 
الخوف عن الله  یال دعویو علمنا هذا  هرشاد هیقر سکنونیو ال هیعمران هدا

 یاالنزجار عن املعاص ورثیو امداده و  وضاتهیسبحانه و مشاهده انواره و مراقبه ف
رضر  اهدشیاملضار من املصالح و  عرفیلمنا هذا املهلکه للنفوس فان بع ئاتیو الس

 انبجیان  وشکیف اقیالدر و فاذا عرف االنسان السم  نهیالضار و نفع النافع بع
نزال ام شجره  ریو ال قوه اال بالله فانصفوا ربکم اذلک خ اقیالدر قارنیالسم و 

الزما و التجد م الیو عفه اال قل یذا تقو  ایعیطب امیالزقوم و لذلک التکاد تجد حک
 یالعلوم ناظرا بنظرهم اال ذو تقو  یالسالم سالکا مسلکهم ف همیمحمد علالخبار آل

 هیو امنا ذلک من اثر العلوم و االنظار و خاص الیقل الو عفاف و زهد و انصاف ا
 دیزحسب نظرهم مبا ال م یعل یعیالعلم الطب یهذا و قد کتبوا ف اریو االخت قیالطرا
 مکنیانه ال یحت هیو ال نها هیفوقه غا سیعقدوا و اعرتضوا و ردوا مبا ل و حلوا و هیعل
نقض حازوا اطراف الکالم بال انهمما کتبوا ف ریغ ئایتلک العلوم ش یعامل ف کتبیان 

 من نحو ادلتهم اال اوردوا فکل الیاحتامال اال و قد کتبوا و ال دل بقوایو االبرام فلم
اقوالهم و  جمعیحذوهم و  حذویتلک العلوم فامنا  یهذه االعصار ف یمن کتب ف

 امانفسهم و ا هیما اتعبوا ف ایذلک و حسب الدن یاحدها و ال حاجه تدعو ال ختاری



  3|  صفحه

 

ظرهم ن ریغرضهم و نظر غ ریهذا العلم غرض غ یرسم رساله ف یاقبالنا ف یال یالداع
ا هذ یسالم فال همیمحمد علمسلکهم و امنا غرضنا اظهار حکم آل ریغ یو سلوک ف

اال و  هذا الخلق املنکوس هیال حتاجی ئایش رتکوایالسالم مل همیالعلم و ابداء انهم عل
 ال المر الله همیف ریو رشحوا و کشفوا عنه و اوضحوا و لکن الناس ال خ نوایقد ب
 ظنیحکمه بالغه فامتغن النذر و الزاله ظن من کان  قبلونی ائهیو ال من اول عقلونی

د اال امر فقه املسائل و انه ال ب نوایبیالسالم مل همیمحمد علو لعله اکرث الناس ان آل
و املجوس و العامه  یالنصار و  هودیمن ال رهمیعن غ وخذیالعلوم ان  ریسا یف

 ظنونیو لو کانوا  نیبعض امر الد یاالخبار علام اصال اال ف یف زعمونیبل ال اءیالعم
و  العمل بالظن املطلق یال ولونیملاکانوا  نیفوا کل امر الدالسالم قد ک همیانهم عل

 او االجتهاد فاسقطو  یالتحر  یال حتاجیمنصوصه و  ریملازعموا ان اکرث املسائل غ
 لیکمت یال حتاجیالعلوم و اثبتوا لهم فقها ناقصا  عیالسالم عن جم همیمحمد علآل

نا کام رسم یعیالعلم الطب یفاوجب هذه العلل و امثالها رسم رساله ف نیاملجتهد
 ایستهدم تهمیالسالم متمسکا بعروه وال همیمحمد علآل قهیطر یالعلوم عل ریسا یف

رسالتنا هذه مبقدمه و عرشه ابواب و خامته  فصلناان شاء الله فقد  عتهمیبنور مشا
 الطب .  قیبحقا ناهایو سم

 «*االبواب  یقبل الرشوع ف مهایتقد جبیامور  انیب یف -املقدمه *»  

 االبواب ،  یقبل الرشوع ف مهایتقد جبیامور  انیب یاملقدمه فف اما

بعد  هادیز رتقبیکامال بعد متام و ال دیستفیکامل ال میان الله سبحانه قد اعلم
و کامله سبحانه  هیلذلک و ال نها هیشئ من ذلک و ال غا هیف حتملینقصان و ال

ه شئ اال الله و نوره و صفت سیه خلقه و لو نور  رهیو نوره و غ رهیصفته و صفته غ
من مبدء  یو هذا النور مرتام رهامیغ الثو ال ث نهامیاذ هو حق و خلق ال ثالث ب

القوه و الضعف و امنا اختالفها  یالبعد اال انه مختلفه املراتب ف هینها یالقرب ال
منه مکان النه مأل الدهر قدسه و احاط  خلویکل مکان و ال یله ف لیالنه ال تعط

و ه ثیلله سبحانه نور و من ح هیالوصف ثیبکل شئ سعته و ذلک النور من ح
القوه و منها ما هو  هیغا یف هایو ظلمه فظهر مختلفه املراتب فمنها ما هو ف لقخ
غلبه  ثیو ضعفه من ح هیعل هیغلبه الوصف ثیالضعف و قوته من ح هیغا یف هایف

او  نیاخلاملتد نیکاملثلث ثانیغلبه الظلمه فظهر هذان الح ثیو هو ح هیعل هیالخلق
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کان  جانب یجانب کان الوصف اغلب و ف یاال ان ف نیالسطح ییاملتساو نیکالکرت
 یأتیکام  یمقتض نیو لکل واحد من هذ نیب نیب نیذ نیالخلق اغلب و ما ب ثیح

 یو ه اتیبالظلمه فللنور مقتض هیالخلق ثیبالنور و ح هیالوصف ثیح یو نسم
افه الکث یو ه اتیاللطافه و الرقه و االنبساط و االحاطه و السعه و للظلمه مقتض

 ناهیبنا و بکت ریسا یمحله ف یملا حققناه ف قیو الض هیو الغلظه و االنقباض و املحاط
 لخلقه فامنوع ا یمباحثاتنا فبذلک قد تشاکلت مراتب الخلق و متاثلت ف ریسا یف

 یو ما فقد ف هیالعبود یف بیاص هیهو جانب الربوب یجانب النور الذ یف یخف
 ظیغل هیالن العبود هیلربوبا یهو جانب الظلمه وجد ف یالذ هیجانب العبود

امات عرف ارسار مق هیفمن عرف ارسار العبود هیالعبود فیلط هیو الربوب هیالربوب
ما  یالسالم قد علم اولوا االلباب ان االستدالل عل هیعن الرضا عل یکام رو  هیالربوب

ق یامکنه معرفه حقا هی، و من عرف ارسار مقامات الربوب هنای  اال مبا ه علمیهنالک ال
 نیاالستدالل و ؟اللم و االخر قیمن طر اءیاالش عرفونی نیاال ان االول هیالعبود

باطن ال یال یاملش یف نایالعم یاملشاهده و ؟األن فالظاهر هو عص قیبطر عرفونهای
 یال نیهذ لیو سب دیبون بع نهامیمشاهده الظاهر و ب یف ریالبص نیو الباطن هو ع
و هم عن  ایالدن وهیظاهرا من الح علمونیلجامعه  انالخس  و  بهیالنجاه و امنا الخ

و انوار  عیالبدا قیو عموا عن حقا عیبحر الطبا یاالخره هم غافلون فانهمکوا ف
ده من ش لهمیو ایالخالق البارئ الصانع فزعموا ان املدبر لهذا العامل هو الطبع ف

حکم و االمر امل تقنعرفوا انه ال بد لهذا الخلق امل هیجهالتهم فانهم بفطرتهم االول
زعموا انه الطبع مع انا نقول لهم  رهیمن مدبر و لکن من جهه فطرتهم املبدله املغ

مبا  ناهیمن سلطان و نحن سم هیعل نزلیالطبع و مل تموهیانع و سمانکم اقررتم بالص
 ونکیاقررتم به ال بد و ان  یانزل به من سلطان مع انا نقول لهم ان هذا الصانع الذ

 یمعر  کونیان  جبیصنعه فاذا کان فوق مصنوعه  یعل قدری یحت صنوعهفوق م
قولوا ان ت لزمکمیاذا من صفات مصنوعه فان صفات مصنوعه الزمه لرتبه مصنوعه ف

ذلک  عیاذ کان جم هیعرتیو ال نقص  هیف بیال ترک یاملعن یانه سبوح قدوس احد
ه و من آثار صنع نایرأ امل رایخب رایعاملا قد امیحک کونیان  جبیصفات مصنوعه و 

و  دیالتوحاالقرار ب لزمکمیفان اقررتم  هیلصفات خلقه بالکل نایمبا کونیان  ینبغی
اقررتم بصانع و ان انکرتم الصانع مطلقا ردکم  ثیان انکرتم ادحضتم حجتکم ح
 میالحک و ظهر ان الصانع نیفقد تب نکریال یاملدبر الذ ریوجود املصنوع الحادث املتغ

سل ار  یمرد کل شئ و بامره قوام کل شئ الذ هیال یالذ یاالحد الفرد االزل حدهو الوا
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ال نور اال نوره و ال  یالذ هیو وعدهم مبا لد هیلقه الخ یالرسل و انزل الکتب و هد
ن م رهیلغ سیمن شده ظهوره و استرت لعظم نوره و اال فل یظهور اال ظهوره و خف

و  هیعل دلی لیدل یال حتاجیف غبیهو املظهر له مل کونی یله حت سیالظهور ما ل
فدل  منهم همیبل هو اقرب ال هیتوصل عباده ال یالت یاالثار ه کونی یحت بعدیمل
ره و دون قوله مومت تهیذاته بذاته و تنزه عن مجانسه مخلوقاته و ما سواه مبش یعل

 اتبر و لخلقه م دیخلقه بون بع نیو ب نهیمنزجره و ملا کان ب هیبارادته دون نه
 نیو ب نهیمتفاوته جعل ب یو قو  نهیمختلفه و مقامات متشتته و استعدادات متبا

 همیحسب استعداد کل واحد منهم رأفه بهم و رحمه عل یو اسبابا عل طیخلقه وسا
و حفظا لهم عن التلف و الفساد فانه لو  نونتهمیو استجابه لدعوتهم و ابقاء لک

 هیال یالحرق سبحات وجهه ما انته ابحج ریشئ من غ یارشق بوجهه عز و جل عل
 ههوج انوار حجب  یخلقه اسبابا ه نیو ب نهیبرصه منه و اعدمه عن رأسه فجعل ب

 دیریما  حکمیو  شاءیما  فعلیو آالت ارادته بها  تهیقدرته و اکامم مش یدیا و
 هیعن الصادق عل یاال باسبابها و رو  اءیاالش یجر یالله ان  یاب یفالجل ذلک رو 

 الله سبحانه افعاله باسباب و ادوات ی، فاجر  یشئ اال لشئ انته جعلیانه مل المالس
 یه فسن یفه عهیحسب استعداد القوابل و تحملهم و من تلک االسباب الطب یعل

و  دیریما  حکمیو  شاءیالله ما  فعلیاجراء اموره بها  یخلقه و آله من حکمه ف
اسمه سبحانه و صفته  یالجهه ه کربها و من تل یجهتان جهه ال عهیلتلک الطب
لله  هیاالل ثیو استدل بها من ح هاینفسها فمن نظر ال یخلقه و جهه ال ریمثل سا

ها و نفس ثیمن ح هایو من نظر ال ریخ لیفهو بسب هیو الوصف هیسبحانه و االسم
 حتنی یان النجار هو الذ یفهو کاذب مخبط خبط عشواء االتر  هایاستند االفعال ال

تخط مل هیو نسبت القطع ال هیاالل ثیمنشاره من ح یفاذا نظرت ال صنعهی و ریالس
ستقال م هینفسه و نسبت القطع ال ثیمن ح هیالنجار و ان نظرت ال یراجعه ال فانها

 الخشب قطعیان  قدری فیفک میو ال عاقل و ال حک یبح سیاخطأت اذ املنشار ل
 یال عهیالقطع و االفعال البد سبتفاذا ن اینهج الحکمه و الصواب ثان یاوال ثم عل

تفعل هذه االفعال  یالت یه عهیان الطب زعمی یاملنشار اخطأت الصواب فالذ
خلق حدث تحدث بوجود  عهیفان الطب یاملوافقه للحکمه فقد ضل و غو  مهیالعظ

ال علم لها و ال  یالت اتیفیمرکبه من الک یمع املحدث و امنا ه یاملحدث و تقو 
وفق الحکمه و النظام و ان  یالعامل عل جادیا یتقدر عل فیفکشعور و ال حکمه 

عامل  یف هیله فعل سیفوق عامل الهباء فذلک خلق ل یالذ یمللکوتبها الطبع ا دیار
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سمعت  یبالفعل فالذ اءیاالش وجدیان  قدری فیله ک هیالقوه و االستعداد فام ال فعل
له امللقاه االمث یفنحن ننظر ال باءاالط رینظرنا و نظر سا نیتسمعه هو الفرق بو ما مل

و  املعرفه یال یفحکمتنا تود اءینفس االش یال نظرونیو هم  اءیاالش اتیهو یف
الشقاوه و االدبار عن الله  یال یاملحبه و الرجاء و الخوف و االخبات و علومهم تود

سائل امل عیجم یالحق ف بونیصی کادونیو ال نیمهابط السج یسبحانه و النزول ال
 هایبت علو غل هیاالحکام االول رتیانفسها قد لحقتها اعراض غ ثیمن ح اءیاالش اذ
 یف هیاالله هیفمنعت ظهور االحکام الکل تالفیاظهرت االختالف و ابطنت اال یحت
 همیتأ یکل امر امر و تجربه کل شئ شئ و  یف املهنه  یفلذلک احوجتهم ال اءیاالش

بک اال من رحم ر  نیمختلف زالونیفال اءیاالشمعرفه  یف یمن هذه الجهه اختالف شت
 یف یاملثال امللق ثیمن ح اءیاالش یال نظریو اعاره طرفا منه  رتهیبص نیو فتح ع

 تهقیحق یکل شئ عل یر یکل شئ موضعه و  ضعیفانه  یاالعل ثیو من ح اتهایهو
سبب اختالف احکامه الظاهره و وجهه مثال اذا علم ان کل شئ هو  علمیو  هیاالول

حراره  یو الحرکه تقتض هیجادیالطف و احر النه اثر حرکته اال کونیاملبدء  یاقرب ال
 هیاره الهذا الکتاب االش یف یأتیالحکمه و کتابنا مرآه یمفصال ف ناهیاالثر کام ب یف

سم ج یاذا ظهرتا ف بسیو علم ان الحراره و ال ابسیاول صدوره  یثم علم ان االثر ف
و  بسیبهام و اجتامع اجزائه بسبب ال فیالحرتاق الکث هیاقتضتا الحمره ف فیکث

 یاللون و ظهور حرقتها ف یالحمره ف یقتضی فیالکث یف فهیظهور نور النار اللط
الطعم و علم ان االثر اذا بعد عن قرب موثره قل اثر  یالحرافه ف یالجسم تقتض

 الربوده و علم ان الربوده اذا کانت یقتضیالسکون و علم انه  هیو ظهر ف هیالحرکه ف
جزاء و اذا کانت مع رطوبه اقتضت االنتشار و اقتضت الکدره لتکاثف اال  بوسهیمع 
ض من احرتاق وجه االر  حصلیامللح مثال و عرف انه  یاللون ثم اذا نظر ال یف اضیالب

 هیف یفاذا رأ  فایاحمر و طعمه حر یلونه االصل کونیبالشمس عرف انه ال بد و ان 
ع و القر  یف من مقتضاه ثم اذا فصله اضیمن مخالطه املاء اذ الب هعرف ان اضیالب
 یالت الحمره هیف یثم اذا اخذ عنه دهنه رأ  اضیزال عنه الب تهیو اخذ عنه مائ قیاالنب

من مخالطه  هیطعمه حموضه عرف ان الحموضه ف یف یعرفها بالحکمه و ملا رأ 
 ثیمن ح اءیاالش یال رونو اما الناظ فینفسه حاد حر یو اال فطبعه ف هیاملائ

و منها احمر غافلون عن رس  ضیمنها اب ابسهیالحاره ال اءیان االش قولونیاالعراض ف
بان  هیاحمر نقضوا عل ابسیان کل حار  میو اذا قال حک یو الثانو  یالحکم االول

 یف بیو الفلفل اسود غافلون عن رس الخلقه و قد نشب عرق هذا الع ضیامللح اب
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 نهمیامرهم بو جعلوا  دهیاالختالفات الشد همیو لذلک وقع ف لعلوماصحاب ا عیجم
 ثیفرحون بالجمله ملا کان نظرنا و ال قوه اال بالله من ح همیزبرا کل حزب مبا لد

ر و قله االنظا یبالله غفله ف اذیو الع حدثیاحکامنا اال و  یاختالف ف کنیمل یاالعل
و  هیف هیال مر یالحق الذ قهیطر قهیالطر لو اال فاص نایاالعتبار و ذلک منا و ال یف

غلب ا یالعلامء ف نیو کام وفقنا الله سبحانه لرفع الغطاء عن اع هیعرتی  بیال ر
 علمی ثیعلم الطب بح یف اتیالعلوم اردنا ان نکتب بحول الله و قوته بعض الکل

طباء ا باءوضعتها االط یالت عیمنها ارسار طب النفوس و االبدان و ارسار اغلب الرشا
علم الطب الن االطباء  اتینذکر جزئملو  همیسالم الله عل اءیالنفوس و هم االنب
بتجاربهم و مهنتهم و کتبهم متکفله بعلمها و قصدنا  اتیالجزئ یاستقصوا القول ف

 .  نیالنهم کانوا عنها غافل اتیالکل

 «*مراتبه  میالجسم و تقس قهیحق یالباب االول: ف*» 

معرفته علوم جمه و امنا  یمراتبه و ف میالجسم و تقس قهیحق یاالول ف الب اب
ذا ه یاالسطقسات الن غرضنا ف بیالطب هیف نظریقدمناها مع علمنا بان اول ما 

ذلک اال مبعرفه اصل الشئ و مبدء وجوده  مکنیو ال اءیاالش قیحقا قیالکتاب تحق
و  هیجزت هیفیک نیاالختصار ثم نب جنه یان نقدم شطرا من معرفه الجسم عل نایفرأ

 خواص االسطقسات ،  انیاالفراد ثم نتبعه بب یتقسمه ال

فله  هیو الحدود الزمان هیقد تصور بالصور املثال یان الجسم املطلق نور ملکوت اعلم
الجواهر  ریبها امتاز عن سا یالت هیالصوره االطالق یصورتان صوره مقومه و ه

قومه ا صورته املام هیاالفراد هیالزمان هیالحدود املثال یو صوره متممه و ه هیامللکوت
سبه ح یو وقت و مکان و جهه و رتبه عل فیو ک کمالجسم جسام ف کونیبها  یالت

 طول خاص او هیف سیالخاصه فل ریعن املقاد یمن االطالق و االبهام فکمه الترب 
 عیبجم ظهریالنه  ریهذه املقاد عیعن جم ءیعرض خاص او عمق خاص فهو بر 

ن م رهیاالطوال و العروض و االعامق فلو کان له مقدار خاص المتنع عن التصور بغ
 شاهدیالخاصه فاذا کان الطول و العرض و العمق ما  ریل ( املقاد) التصور باحد خ

انه جوهر له طول و  قالیاالفراد فهو ال طول له و ال عرض و ال عمق فام کان  یف
فالتجرد  هفیاالفراد و اما ک یبالنسبه ال هیابهام هیاطالق ریمقاد یعرض و عمق فامنا ه

 اتیفیالک ریااللوان و امللموسات و املسموعات و سا و حیالطعوم و الروا عیعن جم
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 هیف بکلها فلو کان یتجلیفانه  اتیفیهذه الک یاحد هیف سیفل رهایاملبرصه و غ
 هیجلت نایرأبضدها البته فلام  فیالخاصه المتنع عن التک اتیفیهذه الک یاحد

االوقات  احد له سیباالضداد عرفنا تجرده عنها و اما وقته فقد سبق االزمان وقته فل
 عهایمج یف یتجل و  عهایعن جم یو ال املستقبله و ال الحال فانه قد تعال هیاملاض

ت و وق هیحویکل وقت مع انه ال یفلو کان له احدها المتنع عن ضده البته و هو ف
منه مکان من هذه  خلویکل مکان ال یعن االمکنه الخاصه فهو ف یاما مکانه فتعال

منه مکان و اما جهته فهو  خلویمکان فانه ال هیحویاالمکنه املعروفه و مع ذلک ال
ان جهه خاصه اذ لو ک یف کونی فیکل جهه فک یف یمبعد عنه الجهات فانه املتجل

و اما رتبته فقد عنه جهه خاصه البته النه شأن کل متجه  یجهه خاصه لخل یف
نها رتبه خاصه م ههذا العامل فان کل فرد من افراده ل یف هیتقدس عن الرتبه الجار

بواحد  ختصیفال اتیو املنته یاملباد عیجم یو هو الظاهر ف ینتهی هایو ال یبتدی
تعال االوقات م یسابق عل اتیفیمجرد عن الک ریمنها فاذا الجسم نور مربو عن املقاد

عن االمکنه مبعد عنه الجهات متقدس عن الرتب اذ هو فوق هذه الحدود متجل 
ما هو ابداه فهو مبنزله االحد  هیف عودیه ما هو اجراه و الیعل یجر یالضدود ال یف

 یاعط یاالعداد او املداد الظاهر بالحروف و هذا هو الجسم املطلق الذ یالظاهر ف
حد ا یال نسبیکل فرد انه جسم فکل ما  یعل صدقیف تحته حده و رسمه و اسمه

عن  یاملتعال فانهاالفراد  عیجم یف ظهری هیال ضافیو کل ما  هیال نسبیاالفراد 
 سیل یفان الجسم الکل یالجسم الکل ریالظاهر بکل فرد فرد منها و هذا غ عهایجم
لق طو لکنه جسم بقول م یبجسم کل سیان کل فرد ل یکل فرد االتر  یعل صدقی

 یظهوره ف ثیکل االجسام جمله من ح یاال الجسم املطلق الظاهر ف سیل یفالکل
 یالکل کل یظهوره ف ثیجسم فمن ح ضایاالکل فکام ان کل فرد جسم الکل 

 یلفرض صدقه ع متنعیما ال یمن ان الکل لیالکل فام ق یالکل ظاهر ف یمنسوب ال
 یعل رهیاالفراد الکث یعل صدقیال یخطاء محض فان هذا صفه املطلق و الکل نیریکث

االفراد اجمع و  عیموجود بوجود جم یجمله فالکل هایعل صدقینعم  هینحو البدل
ا املطلق موجود سیوجوده بوجود فرد ابدا فل توقفیله وجود مستقل ال لقاملط

 تبعضیو ال یتجز یضمنها النه ال یو ال ف هیبوجود االفراد فان وجود االفراد منه و ال
ضمنها ملااعطاها اسمه  یو ف رهایالکل ال املطلق هذا مع انه لو کان غ یجز تیو امنا 

ا فافهم فرد رورتهیمن استقالله ص لزمیفال رادو امنا له وجود مستقل فوق عامل االف
 هیما سمعت فوق عامل الزمان باطالقه و امنا افراده زمان یفهذا الجسم عل قیفانه دق
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 هیوتو اما امللک یفرد زمان یال یزمان فرد نسبه  یه هیو الزمان یو هو بنفسه ملکوت
 یطلق الو نسبه امل انفرد زم یفنسبه فرد ال هیافراد زمان ینسبه مطلق ثابت ال یفه

سم هذا الج یعل یتقسمه فاعلم انه ملا استول هیفیاالفراد ملکوت فافهم و اما ک
 نیالالزم ف و الکرثهنهج االختال  یعل یفتجز  بسیاملطلق برد البعد عن املبدء جمد و 

و جموده فتفرقت اوصاله و تکرثت بساطته و اختلف تشاکله و  بسهیلربد البعد و 
رتبته  یصفاته و تنزله فانه بذاته واقف ف ثیذاته بل من ح ثیمن ح الابهامه  زیمت

من االبهام و االطالق و البعد دونه مبرتبه فلو  هیما هو عل ریغ یو رتبته التقتض
بعد عن مقامها کانت رتبه قرب ال بعد و لو نزل الجسم عن حده و صعدت رتبه ال

و  ایه الدنالرتب یف قعیو ظهوره  هیجلالبعد للزم القس و ال قارس و امنا ت یرتبته ال
حسب  یابرد و اجف فجمد فتفتت عل هایف هیابرد صار تجل ایملا کانت الرتبه الدن
 یعل قعیاملاء و امنا  یالکس عل قعیان املاء لو جمد فکسته ال یاقتضاء الربد االتر 

 یلع صدقیانک لو کست الجمد  یالجمد و الجمد وصف املاء و دونه مبرتبه االتر 
املاء و اال لکان کل قطعه جزء ماء  یعل قعیان الکس ال نیکل قطعه انه ماء فتب

ه و حصل اجزاو  زتیجمد فتام ایالرتبه الدن یالجسم ف یفبهذا تبرص امرک فلام تجل
نهج الحکمه و الصواب کام  یله فوقفت االجزاء عل زیلکل جزء حد خاص به مم

 زیاالحد الثابت و االحد الثابت اذا متا زیمتا انهج الحکمه و الصواب فانه یعل زتیمتا
و لو  تکون مظهر االحد یمرتبطه االجزاء متناسبه االفراد متصله االبعاض حت زیمتا
انک لو کست  یتنزل االحد االتر  ستیانها ل یخالف ذلک دل عل یاجزاء عل زیمتا

ذا و اما ا هیمکانه تصور کأسا بال فطور و ال نقص ف یکأسا ثم وضعت کل جزء ف
کأس واحد فعدم تناسب القطع  ئهیه یتلتئم علجمعت قطعا من کوس مختلفه مل

الحد و ا اتیانها تجل یعل دلیالواحد االحد و تناسبها  لیعدم کونها تفاص یعل دلی
آلهه اال الله لفسدتا لعدم تناسب  هامیظهوراته و من ذلک قال سبحانه لو کان ف

کل اله مبا خلق فافهم ترشد فلام کان الجسم  ذهباالجزاء و ارتباطها و قال اذا ل
ت و ظهوراته فلام تفصل لهیاجزائه تفاص عیاجزائه و جم یاملطلق احدا بالنسبه ال

لرحمن من خلق ا یف یاکله متناسبه مرتبطه متصله قال سبحانه ماتر تفصلت متش
 کیلا لبنقی نیمن فطور ثم ارجع البرص کرت یفساد فارجع البرص هل تر  یتفاوت ا

رحم  یفکان ذلک الجسم مبنزله النطفه فلام اوقفها ربها ف ریحس هو و البرص خاسئا 
وقف االجزاء املناسبه للرأس من رس الوحده  هیجبل عل یمکانها مخاله بالطبع الذ

ا موضعه یموضعه و االطراف ف یموضعه و البطن ف یموضع الرأس و الصدر ف یف
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و  یرتبته و خل یاالحد فکذلک الجسم ملا اوقفه ربه ف یمرتبطه متصله داله عل
به و  قهیو رتبته الال زهیح یمن رس الوحده وقفت االجزاء کل ف هیطبعه املجبول عل
 یو توسط املتوسط و ملا کان الشکل الکر  فیعن الجزء الخف لیثقتباعد الجزء ال

 یتفصلت عل زیهو خارج عن الحدود و التام یابسط االشکال و اشبهها باالحد الذ
لذلک  و هیعن الکر رصفهایقارس و مانع  وجدیالکرات النه التفصل االول و ملا ئهیه
عن الحدود اذا  یالکره فان املعر  ئهیه یو طبعه عل یاذا خل الیکل جوهر س قفی

الکره فصارت اجزاء الجسم کرات فاذا  ئهیه یاول امره اال عل یف تحددیتحدد ال
ها بحسب اختالف لطافت قیو الض السعه یصارت کرات متعدده اختلفت الکرات ف

ار و کلام صار اکثف ص یللباق یو کثافتها فکل ما کان منها الطف صار اوسع و احو 
 زتیاللطافه و الکثافه فان البعد لشده برده متا یا حصل االختالف فو امن قیاض

 راهو اقل بعدا ص امیظهور ظهر ف یمراتبه فکان منها اقل بعدا و منها اکرث بعدا فا
 یا الطف و اوسع و کونیان  یاکرث حراره و اشد لطافه و اشبه باملبدء االول فاقتض

 یضو اکرث کثافه و اقل شبها باملبدء فاقت هو اکرث بعدا صار اکرث بردا امیظهور ظهر ف
و  بالبعض طایفالجل ذلک صارت االجزاء کرات بعضها مح قیاکثف و اض کونیان 

هذه الکرات تکون  یمراتبها فاعال تالفحسب اخ یاختلف مراتب حدودها عل
و وقتا و مکانا و جهه و رتبه النها اشد قربا باالطالق و اسافل هذه  فایالطف کام و ک

و ابعدها  ادوم بقاء هایتلک الحدود البته و کذلک تکون اعال یالکرات تکون اکثفها ف
 اعداد هذه صوصالفطور البته و اما خ یاقل بقاء و اقربها ال هایعن الفطور و ادان

سه نف یمبدئه و جهه ال یه جهتان جهه الالکرات و بعض خواصها فاعلم ان کل اثر ل
 ستاینفسه احجب و ل یله البته و جهته ال یمبدئه احک یمنتهاه فجهته ال یه یالت

کل  یعنیالقطع و امنا هام جهتان متداخلتان متدرجتان  یعل نیممتازت نیهام جهت
 یلله و کل ما کان ابعد کان احجب ع یاحک کونیاملبدء  یالما کان من االثر اقرب 

 یف همراتب البعد و تختلف  هینها یالقرب ال هیحذو نور الساج فانه متدرج من نها
ب و القر  هینها یالبعد ال هیمتدرجه من نها دهیالقوه و الضعف کام ان الظلمه البع

 کل مرتبه نور و ظلمه اال انهام مختلفتان یالقوه و الضعف فف یتختلف مراتبها ف
 یف تدرجیو  یاملبدء اقو  یاملبدء ف ثیر متدرجتان فحاملقدار فکذلک جهتا االث یف

 یال الضعف یف تدرجیو  یاقو  یاملنته یالنفس ف ثیالبعد و ح هیغا یالضعف ال
ان االثر  نیو لکن من الب نیالجهت نیمراتب االثر مرکبه من هات عیالقرب فجم هینها

لنصف ا یجهه املبدء اغلب و ف کونی یالنصف االعل یفف نینصف تبهتنقسم مرا
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و  آثار املبدء و صفاته کونی یالنصف االعل یاغلب فف یجهه املنته کونی یاالدن
رج تد یاال انهام عل یآثار نفس االثر اقو  کونیالنصف االسفل  یو ف یانواره اقو 

االسفل  النصف یو ف ثتسع مراتب تجمعها ثل کونیان  ینبغی یالنصف االعل یفف
اربع مراتب و الجل ذلک صارت الثلث اول االفراد و االربع اول  کونیان  ینبغی

 لیجهه االجامل البحت و جهه مبدء التعلق بالتفص یاالزواج اما املراتب الثلث فه
و  هیمن االثر لغلبه جهه املبدء عل یو ذلک ان النصف االعل ریو جهه التعلق ال غ

و فعله فالجل ذلک ظهر  و لسانه و امره و حکمه دهیصارت وجهه و  هیظهوره ف
االثر و  نفس جادیا یالفاعل ف دیفکان  هیمتحرکا فعاال و غلب جهه الفاعل املوثر ف

ث منه البته فالجل ذلک قلنا ان له ثل ظهریهذه الرتبه  یو اخرتاعه ف تهیفعله و مش
ء عن التعلقات و رتبه مبد یمراتب رتبه االجامل الرصف املشاکل للمبدء املتعال

و  یه ثیذات هذه الجهه من ح یه یالتعلق فالرتبه الوسط یو رتبه منتهالتعلق 
لث ث یللمبدء و اسفلها جهه صفتها و فعلها فالجل ذلک ظهر ف تهایاعالها جهه آئ

کرثه و رتبه مبدء  هیف سیل یمراتب رتبه اجامل بحت و هو عرشه االطلس الذ
وج و الکواکب و الرب  یالتعلقات و ه یمباد هیفف یالکرس یهو  یالتعلق لیالتفص

 یمنته یرتبه االفالک فالجل انها ف یو ه یالتعلق لیالتفص یاملنازل و رتبه منته
قام السبعه فانها م یتعددها ال یظهرت متعدده و انته یالتعلق یالفعل لیالتفص

کام  نیطرفذکر ال هیف و نیالتعلق و االرتباط و انت تعلم ان املتعلق مرتبط بالطرف
لق املتعلقه بها فلام کانت االفالک رتبه التع دکیحرکه  یااللف توجد ف ئهیان ه یتر 

 یداملبدء فظهرت سبعه ثلثه منها من جهه املبا هیو ثلث یاملنته هیرس اربع هایظهر ف
 لزح فالشمس و یمن جهه املباد هایف یاما الثلثه الت اتیاملنته و اربعه منها اذکار 

ه و و الزهر  خیو املر یفاملشرت  اتین اذکار املنتهم هایف یو قمر و اما االربعه الت
الجسم املطلق و لذا صارت قطبا و مرکزا لها و زحل  هیآ یعطارد و اما الشمس فه

و  ذکر الهواء یفهو ذکر النار و املشرت  خیو اما املر یالکرس هیالعرش و القمر آ هیآ
ذکرنا  هدیعد اناتیارسار هذه املراتب ب یالزهره ذکر املاء و عطارد ذکر الرتاب و لنا ف

 انیو خصصنا هذا الکتاب بهذا الب رهایغ یالحکمه و بعضها فکتابنا مرآه یبعضها ف
فان  یتهاملن هیهذا الکتاب فافهمه ان کنت تفهم و اما رس اربع ریغ ینذکرها فالنا مل
 تحققیو االثر ال بل هو اسم املوثر وثرامل هینفس االثر کام ان املبدء آ یه یاملنته

 ثیهو ح یاعاله الذ کونیفان االثر اذا وقع عن املوثر  اتیفیاربع ک یصدوره اال ف
 یحارا النه اثر فعل الفاعل و حرکته و الحرکه تحدث الحراره و اسفله الذ تهیاثر
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من  کونیذلک  نیباردا البته و ما ب کونیالبعد عن مبدء الحراره  هیغا یف کونی
االسفل مشاکال باالسفل فکان الهواء حارا و  ثیو من ح یال باالعلمشاک یاالعل ثیح

 زهیو عدم خروج الشئ عن ح بسیالن ال نیابسیو االسفل  یاملاء باردا و کان االعل
ضها النار لتمح بسیو لکن  نیالجهت نیهو االصل و کان الوسط رطبا النه الرابط ب

جهه نفسه و عدم تو  یالرتاب لتمحضه ف بسیو  رهایغ یمبدئها و عدم توجهها ال یف
االخر و صار الهواء ارطب الن الرب  یاحدهام ال لیو رطوبه الوسط مل رهیغ یال

و ملا  یعننقلته بامل یذراعا لعل کیشربا اتقدم ال یتقدم ال یالقدس یالطف بعبده ف
شربا  لهیصار م ابالرت  لیذراعا و املاء جهه م لهیالنار صار م لیکان الهواء جهه م

 یذلک ف عیجم یو قد برهنا عل یما تر  یفبذلک تفصلت االجزاء و قام العامل عل
جمال اذا م هنایالکالم ه لیالحکمه و النطالفلسفه خصوصا مرآه یکتبنا املوضوعه ف

 کونیو کلام  یاعل کونیالطف  کونیکلام  نهیهکذا بع قومیالجسم و طبعه  یخل
 یاالسفل اال انه ف یال یرس الحرکه من االعل ظهری واسفل  کونیاکثف و اثقل 

 یف ظهریالسکون ف هایعل غلبیرتبه  صلیان  یبعد شئ ال ئایش هدویاشد و  یاالعال
 هیغا یمتر مر السحاب اال انه ف یالجبال تحسبها جامده و ه یساکنا و تر  یالرأ 

و ما  هو الغلبه للحرک یالعرش خف یاظهر کام ان السکون ف هیالخفاء و السکون ف
الکل و  یف هیحرکه و سکون فان جهه الرب سار هیهذا العامل اال و ف یمن شئ ف

اذا الکل ف یالکل و منها السکون فکالهام ف یف هیسار النفس جهه و الحرکه منها 
 اتیمقتض عیاجزاء هذا العامل فاعلم ان جم عیجم یف تانیسار نیعرفت ان الجهت

جزء اغلب و  یف یاالجزاء اال ان کل مقتض عیجم یف هیسار ضایا نیالجهت نیهات
رش رس الع یفالغالب ف اتیاملقتض یباق هیف یبه و خف یظهر بذلک االغلب و سم

بدء رس م یالکرس یو ف یخف هیالجهات ف یو العقل و باق هیجهه االجامل و املبدئ
 الشمس رس املاده اغلب و یو ف یخف هیالجهات ف یو النفس اغلب و باق لیالتفص
رس العاقله و نور باطن العرش اغلب و  هیو فلک زحل ف یخف هایالجهات ف یباق
جهات ال یاغلب و باق یالقمر رس الروح و نور باطن الکرس یو ف یالجهات خف یباق
 یو ف هیالجهات خف یرس ظاهر العرش و العامله اغلب و باق یاملشرت  یو ف یخف

رس  خیاملر یو ف هیالجهات خف یباق وو رس املتفکره اغلب  یعطارد رس ظاهر الکرس
هره الز  یو ف یالجهات خف ریمرکبا و رس الواهمه اغلب و سا یباطن العرش و الکرس

النار رس الحراره  یو ف یالجهات خف یاغلب و باق لهیرس ظاهرهام معا و رس املتخ
الهواء رس الحراره و  یو ف یالجهات خف یاغلب و باق هیو مبدء االثر بوسهیو ال
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املاء رس الربوده و الرطوبه  یو ف یالجهات خف یاملبدء اغلب و باق لیو م لرطوبها
و رس  هبوسیالرتاب رس الربوده و ال یو ف یالجهات خف یاغلب و باق یاملنته لیو م
 یبادامل یکل شئ اال ان ف یمعن هیفکل شئ ف یالجهات خف یاغلب و باق یاملنته

و ال  قیقجسد ر  هایفال روح اال و ف یاملباد ظغال  یاملنته یو ف هیخف اتیرقاق املنته
 من ان یالکل کام تر  یفبذلک امکن استحاله الکل ال ظیروح غل هیجسد اال و ف

الل و هواء باالنح لیستحیماء باالنحالل و بالعکس بالعقد و املاء  لیستحیالرتاب 
 لیتستح رصاننارا باالنحالل و بالعکس بالعقد و الع لیستحیبالعکس بالعقد و الهواء 
روح بلطافه  یو ه هیمن االغذ یمن تولد الروح البخار  یفلکا باالنحالل کام تر 

ونها اول تک یف یالت هیالروح البخار لیستحیاالفالک و بالعکس بالعقد و هکذا 
منها  حدثیبلطافه فلک عطارد ف ریتص یالطف منها حت یبلطافه فلک القمر ال

و امنا  اللطافه یف یاالعل یواز ی یل دان حتک تلطفیاالنسان و هکذا  یاملتفکره ف
لکل جزء خلع  مکنیالصوره و  یذلک الن الکل من ماده واحده و امنا اختالفها ف

کل جزء و امنا  یف جزء کل  هیفاذا عرفت ان خاص یو لبس اخر  ریصورته بالتدب
 الهاعالجزء الواحد ملا کان له مراتب من  یالخفاء و الظهور فاقول ف یاالختالف ف

من  الطف هیاسفل و اعال یکرته ال یاسفله کالهواء مثال فان له مراتب من اعل یال
لس  یو کل جزء اسفل احک یلس اعل یاحک یاسافله و ارق البته فکل جزء منه اعل

 ی الکرسرس هیلی امیالظهور ثم ف یرس العرش اقرب ال هیالهواء ف یاسفل البته فاعل
رس  هیلی امیالظهور ثم ف یاقرب ال بهایرس االفالک برتت هیلی امیالظهور ثم ف یاقرب ال

 یعه قام علو طب یالظهور فالهواء بنفسه کأنه عامل اذا خل یاقرب ال بهایالعنارص برتت
اسفله و  یالهواء و نزل ال یالعامل و کذلک کل جزء فاذا اخذ جزء من اعل بیترت
جزء من اسفل الهواء و صعد  البته و اذا اخذ زهیح یطبعه صعد ال نیو ب نهیب یخل
االسفل ال محاله فلکل منا مقام معلوم احفظ  یو طبعه نزل ال یثم خل یاالعل یال
 یعک فتنف یحت یکتاب یاال ف هایو التر یالتسمعها اال عن یهذه املقدمات الت یعن
ک و االفال  عیجم هیهذا العامل عامل برأسه ف یذلک کل شئ ف یو االخره فعل ایالدن

قولنا کل شئ مرکب من تسع قبضات افالکه و قبضه من ارضه  یو هذا معن العنارص
 ونکی فیلکل شئ افالک و عنارص و ک نیو اذا سمع منا السامع ذلک ازدراه فقال ا

 ،  هیما نسب ال یالسالم عل هیعل نیراملومنیقول ام یکل شئ عاملا برأسه و هذا معن

 العامل االکرب  یانطو  کی** * **      و ف       ریانک جرم صغ اتزعم
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نه ملک الله سبحا یلوال انا نخرج من وضع هذا الکتاب لرشحنا لک کون کل شئ ف و
 سیکل شئ و لکن ل یمعن هیتشاهد ان کل شئ ف یکل ذره ذره من امللک حت یف
و لعلک لو کنت فطنا امکنک استخراجه مام ذکرنا و قد بسطنا  انهیموضع ب هنایه

 یف کیکفیفان شئت فراجع و  فهالفلس یکتبنا املرسومه ف ریسا یذلک ف یالقول ف
 .  تهیو تجز مهیهذا الباب ما سمعت من امر الجسم و تقس

 «*هذا العامل  یاحوال اسطقسات املرکبات ف انیب ی: فیالباب الثان*» 

 هذا العامل ،  یاحوال اسطقسات املرکبات ف انیب یف یالثان الب اب

رکن و اسطقسات ظاهر  امیق قومیبه  یشئ الذان االسطقس هو اصل ال اعلم
اب النار و الهواء و املاء و الرت  یکلها العنارص االربعه املعروفه و ه هیاملرکبات السفل

و قد حققنا ان الولد ظاهره من نطفه املرأه دون  اتهیفیالنها مراتب ظاهر االثر و ک
 السموات ان کام  هیاالمهات السفل یه العنارصتکون  هناینطفه الرجل و کذلک ه

السموات جهه املوثر الفاعل و الغالب  یو ذلک الن الغالب عل هیاالباء العلو یه
العنارص جهه النفس املنفعله فالسموات ذکر بغلبه الحراره و قرب املبدء و  یعل

 ینثا عنارصاکرث فلها سهامن من العقل و سهم من النفس و ال هایظهور آثار العقل ف
قل ظهور آثار النفس اکرث فلها سهم من الع هایغلبه الربوده و بعد املبدء و ف هایفان ف

و سهامن من النفس فصارت السموات ابا و العنارص اما و املرکبات الحاصله اوالد 
و خطب  و آله هیالله عل یصل هیکتاب الله و سنه نب یتحصل من نکاحهام عل نهامیب
مهر السنه  یعقدا دامئا عل نهامیو عقد بو آله  هیالله عل اتصلو  یالول نهامیب

 یالخمس ف دیعوض بضعها مقامات التوح هایال دفعیان  یمائه درهم و هخمس
د انهام بع نهامینکاحهام و تولد االوالد من ب هیفیعرشه اطوار و ک یعرشه انوار ف

 یال ئایالسامء ش یتلقعزبا ال  یقبل النکاح رتقا ا یالنکاح اجتمعتا و کانتا قبل ا
مهر السنه کام مر  یالسامء االرض عل یمن االرض شئ فانکح الول خرجیاالرض و ال

 هیعلالفا یاالخر بالفتق فتحرک السامء عل یفزف الله سبحانه کل واحد منهام ال
رحم  یاالرض فوقعت ف یال هایاالرض فاندفق منها نطفه شعالت کواکبها و قو یعل

ا فان جوفه یف فهایخرجت منها نطفه لطا یو حرکتها حت نتهابطون العنارص و مک
ها رحم یان وقعت ف یال فهایرحمها فتحرکت نطفه لطا ینطفه املرأه تقذف ف

ام ثم لح تیفعقدها حراره تلک الشعالت فجعلها علقه ثم مضغه ثم عظاما ثم کس
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املتولد  ولدلو ا تهیحسب قابل یفضاء العامل فصار ولدا عل یالروح و تولد ف هینفخ ف
مقدمات وجود االنسان  یه وانیهو االنسان و امنا الجامد و النبات و الح امنهیب

ات املعدن و النب نیالربزخ ب یاملعدن و املضغه ه یالجامد و العلقه ه یفالنطفه ه
ات النب نیالنبات و اللحم هو الربزخ ب یکاملرجان و الصدف و امثالهام و العظام ه

 یلع وانیو هو ح خیببورا یو النبات املسم النساء النابتات وکالنخل  وانیو الح
 و الولد وانیالح یما حوله و الروح ه یرعیالخروف تنبت و اصله من رسته  ئهیه

هذه املراتب مقدمات وجود االنسان فتسقط قبل استکاملها کام  عیهو االنسان فجم
امد فالج یاجل مسم یالاالرحام ما نشاء  یمخلقه و نقر ف ریقال سبحانه مخلقه و غ

 هیالغا یبها فعل الفاعل ال ینتهیو برازخها اوالد ناقصه ال وانیو النبات و الح
 دتشاه کام مقدماتها  هیوجود االنسان و الباق هیاملقصوده من فعله و العله الغائ

 هیفیک یالکالم ف لیاالسطقسات النط قهیحق انیهذا الباب ب یف املقصود کان ملا و
الخلق  یو عدم االختالف ف قیو اوضحنا من رس التطب نایمام ب نیو تب تولداتتولد امل

ان اسطقس ظواهر املتولدات هو هذه العنارص الظاهره و لکن اسطقس مواد 
ک من عرش قبضات تسع من االفال  تولدیفان الولد  هیالشعالت الفلک یاملتولدات ه

اده م خلقیمنها من االفالک فقبضه من العرش و  یو واحده من االرض اما التسع الت
ماده صدره و قبضه من فلک زحل و منها  خلقیو منها  یقلبه و قبضه من الکرس

ن ماده عاملته و قبضه م خلقیو منها  یماده عاقلته و قبضه من فلک املشرت  خلقی
اده م خلقیماده واهمته و قبضه من فلک الشمس و منها  خلقیو منها  خیفلک املر
لک و قبضه من ف لتهیماده متخ خلقیقبضه من فلک الزهره و منها  و هیمادته الثان

حه ماده رو  خلقیماده متفکرته و قبضه من فلک القمر و منها  خلقیعطارد و منها 
العنارص خلق ماده  بیغ یفهذه تسع قبضات خلق منها مواد قواه و مام منها ف

 السالم هیعل للهجسده الظاهر فهذه عرش قبضات خلق منها مواده و قال ابوعبدا
 صارت نهامیو شأن االخره فاذا جمع الله ب ایاالنسان خلق من شأن الدن ثیحد یف
ارت ص نهامیفاذا فرق الله ب ایالدن یاالرض النه نزل من شأن السامء ال یف وتهیح

السامء  یاالرض و املوت ف یف وهیالسامء فالح یال یتلک الفرقه املوت ترد شأن االخر 
ترک  و یالقدره االول یاالرواح و الجسد فردت الروح و النور ال نیب فرقیو ذلک انه 

 بسییتنشف املاء ف حیالن الر ایالدن یو امنا فسد الجسد ف ایالجسد النه من شأن الدن
علم جوهره الخرب ، و اما صورها فا یکل ال رجعیو  یبلیرفاتا و  ریصیف نیالط یبقیف

تب املرا عیجم یف هیو رشحنا سار نایب کام یو ه هیارض القابل یان هذه العنارص ه
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 یمراتب عرشه فمام منها ف ضایهذه العنارص الظاهره فلها ا یظهورها ف هیاال ان غا
 یخلق صوره صدره و مام منها ف یالکرس یالعرش خلق صوره قلبه و مام منها ف

 خلق صوره عاملته و مام یفلک املشرت  یفلک زحل خلق صوره عاقلته و مام منها ف
فلک الشمس خلق صوره  یخلق صوره واهمته و مام منها ف خیفلک املر یف منها

ک فل یو مام منها ف لتهیفلک زهره خلق صوره متخ یو مام منها ف هیمادته الثان
اهر و من ظو  وتهیفلک قمر خلق صوره ح یعطارد خلق صوره متفکرته و مام منها ف

املولود من االفالک و اسطقس  مواد ان اسطقس  نیالعنارص خلق بدنه الظاهر فتب
و صورته من امه و لکن هذه العنارص  هیصورته العنارص کام ان ماده الولد من اب

 یه املرکبات و ریلالنسان و سا هیاالسطقسات االول یمحط انظار االطباء ه یه یالت
صه من النار ح وخذیان  مکنی سیل یعنیبعباطتها ترتکب فتتولد منها االوالد  ستیل

منها  حصلیف نهایب جمعیمن الهواء و حصه من املاء و حصه من الرتاب ف هو حص
و  یاذا خل رهیغ یف ستقری سیل زیاملرکب فان هذه االجزاء بعباطتها لکل واحد ح

و املاء و الرتاب نازالن و الرتاب اسفل  یطبعه فان النار و الهواء صاعدان و النار اعل
ن عدم بعباطتها کام تشاهد م بهایترک مکنی سیالرقه و الغلظه فل یمختلفه ف یو ه

 یامکان مزج الرتاب بالهواء و مزج الهواء باملاء و مزج النار بها فانا قد حققنا ف
االمتزاج  تحققی یحت النیالس یاجزاء املرکب من املشاکله ف یانه ال بد ف یالفلسف

اء راکد و م هواءالسالم انه نار حائله و ارض سائله و  هیعل نیراملومنیو لذا وصف ام
قد حققنا  و بهیباملقارنه القر ستیو ل هیانها بعباطتها اسطقسات اول نیجامد فتب

ثلث  یتمع فان تج ریالتدب هیفیو ک ریبعضها مع بعض اال بالتدب رتکبیانها ال هایف
فام  و امللح تیو الکرب بقیعنها بالروح و النفس و الجسد و مره بالز عربی انیک
 بهیقرعنها الولد البته فاالسطقسات ال تولدیمل انیهذه الک یاوال ف ترتکب العنارصمل
 نیب فرقیما مل بیهذه الثلثه و قد نعرب عنها باملاء و الدهن و االرض و الطب یه

شاء  و نحن ان یالوح یقیمن العالج الحق تمکنیمل بهیو القر دهیاالسطقسات البع
ابناء  ریبه اخواننا االطباء و سا لهال نفعی یذلک حت ینفصل القول ف یالله تعال
 الحکمه . 

و ان کان کل واحده  هیمن نطفه امه و اب تولدیو تشاهد  یان االنسان کام تر  اعلم
ارص فالعن هامیال رتیالعنارص استحالت و تغ انیمنهام مرکبه من العنارص لکن ک

 یم هفنطفه اال  بانیو النطفتان هام االسطقسان القر نیکانت اسطقسات النطفت
 یذال تیذلک الدهن و الکرب یاالب ه فهو نط هیارشنا ال یالذ بقیذلک املاء و الز
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 هیدهن هظیو نطفه االب غل هیمائ قهیو ذلک الن نطفه االم بارده رطبه رق هیارشنا ال
مزاج النفس و الرتاب  یمزاج الروح و نطفه الرجل عل یفنطفه االم عل ابسهیحاره 
 مضاد نیمزاج الجسد و ذلک ان طبع النطفت یهو عل نهامیلک بامل موثهی یالذ

 قبضه من الرتاب أخذی الله سبحانه ملکا  أمریابدا ف أتلفانیاحدهام مع االخر و ال
 ناسبی بوستهیب و ینطفه االنث ناسبیفبربودته  نهامیرابطا ب ریصیف نهامیب موثهیف

 کانتا خارج العامل ثیو هذا الرتاب مصاحب معهام من ح نهامیب ولفینطفه الذکر ف
ه ان تولدتا و اندفقت نطف یال یبطن الذکر و االنث یو کان معهام ف واناینباتا او ح
 نهامیه بب ولفیف نهامیب موثهیرحم املرأه فکان الرتاب ابدا معهام و امللک  یالرجل ف

اب و الرتاب و ذلک الرت  یو االنثماء الذکر  یاستحالت ال هیان العنارص االول نیفتب
مرکب من العنارص مدبر اال ان  ضایمن االرض و امنا هو ا وخذیکام  طیبعب سیل ضایا

بان هو و کذلک املاءان مرک نیاملائ شاکلیمل بهیطبع الرتاب و لوال ترک هیالغالب عل
لعرب ا لغه یخلق من املاء برشا انا خلقنا االنسان من نطفه امشاج و النطفه ف یالذ

املاء  بهیران االسطقسات الق نیمرکب فتب ضایفکام ان املاء مرکب الرتاب ا لیاملاء القل
و الدهن و االرض و ان کل واحد منها مرکب من العنارص فالجل ان االسطقسات 

فان من االمشاج خلق الولد لکن ما کان  سهیثلثه تولد منها ثلثه اعضاء رئ بهیالقر
الدهن اغلب خلق منه القلب و ما  هیالرتاب اغلب خلق منه الکبد و ما کان ف هیف

الکل و ملا کان االسطقسات  یو ان کان الکل ف الدماغاملاء اغلب خلق منه  هیکان ف
 اربع و مراتب عیاربعه و کل واحد منها له طبا یاربعه تنفصل االخالط ال هیاالول

 من شاکلهیغذاء له و ما  ریلدماغ و تصا یهذه االربع تصعد ال اتیثلث فروحان
اء و من االعض شاکلهیغذاء له و ما  ریالقلب و تص یتصعد ال اتهایاالعضاء و نفسان
 ثیمن االعضاء فاالخالط من ح شاکلهایتکون غذاء للکبد و ما  تهایعکرها و ارض

 ه الخاصهفالصح هیاملراتب اسطقسات ثان ثیللبدن و من ح هیاسطقسات اول عیالطبا
لالعضاء من صالح مراتب االخالط و املرض الخاص من فساد مراتب االخالط و الصحه 

 کادیاالخالط و ال عیاالخالط و املرض العام فساد طبا عیالعامه لالعضاء من صالح طبا
هو محل  یال املرض القابل للعالج الذ یاال بتفسخ الجسد کله و هو الفساد الکل قعی

 یفساد فال حدثیصالحه و امنا  عیالطبا ثیفلرمبا تکون االخالط من ح بینظر الطب
 یخاصه و ال فساد ف اءمن االعض شاکلهیالدماغ و ما  فسدیخاصه ف تهایروحان
لب و ما الق فسدیخاصه ف تهاینفسان یالفساد ف کونیاو عکرها و رمبا  تهاینفسان

لکبد و ا فسدیبخصوصه ف عکرها یالفساد ف کونیمن االعضاء خاصه و رمبا  شاکلهی
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 یالفساد ف کونیهذه املراتب فلرمبا  بیالطب  فهمیخاصه و ما مل شاکلهایما 
 رجخیالخلط ف ستفرغیوحدها او العکر وحده ف اتیالنفسان ووحدها ا اتیالروحان

االعضاء الصالحه فان  یامراضا اخر باخراج الصالح ف حدثیالصالح و الفاسد و 
 یأتیمرضا و من هنا  حدثیالعضو الصالح ف یضده عل غلبیباخراج خلط صالح 

 بهیرالق تاصالح احد االسطقسا هیمن املعالجات و امنا الواجب عل ریکث یالفساد ف
 عیمن خاصتها ال الطبا یه یالت ریاال مبعرفه خواص العقاق یتأتیال ریو هو امر عس
 اتیذلک انشاء الله و ملا عجز القوم عن معرفه الخصوص یالکالم ف یأتیالعامه و س
و رشحنا و اوضحنا ثلثه  نایما ب یالعامه فاالمراض الخاصه عل عیالطبا یعمدوا ال

هذه الثلث اذا  یسمیو قد  هیو امراض عکر هیامراض دهن و هیانواع : امراض مائ
 یط هفاالخال  یبالدرد هیبالفارس یهو العکر املسم ریفان الطرط ریفسدت بالطرط
بدن  یترتکب منها االعضاء ف ستیترتکب ثلثه انواع لما مل یو ه هیاالصول االول

 و ان نییالظاهرمحل نظر هذه االطباء  ستیفل هیاالنسان و اما االسطقسات املاد
 یصالح کل کوکب و فساده ف الحظونیفانهم  نیکانت محل نظر االطباء املحقق

 یلنسبه کل عضو ا الحظونیالکواکب و  یال رینسبه العقاق الحظونیمعالجاتهم و 
 صلحیو بصالحه  هیالعضو املنسوب ال فسدیان بفساد کل کوکب  علمونیکوکب و 

و  هیالعضو املنسوب ال فسدی هیالسفل اتکام ان بفساد کل اسطقس من االسطقس
ال ان ا مراتب هذا العامل اسطقسات املرکبات عیو ظهر ان جم نیفتب صلحیبصالحه 

رتکب ت سیو ل هیکلها اول یو ه هیو بعضها اسطقسات صور هیبعضها اسطقسات ماد
 یسامنو کون ج یو کون نفسان یکون روحان انیتتکون اوال ثلثه کمنها االعضاء ما مل

و  یو هو کون العرش و کون نفسان یکون روحان انیو کذلک هذا العامل له ثلثه ک
و هو کون العنارص فالعرش دماغ  یو االفالک فروعه و کون جسدان یهو کون الکرس
اب و کت یقلبه و العنارص جسده فافهم ما ذکرت لک ما التجده ف یالعامل و الکرس

 ان شاء الله .  میکاف للحک سطقساتاال  انیب یالتسمعه من خطاب و هذا القدر ف

 *«قول مطلق  یحصول املزاج عل هیفیک یالباب الثالث: ف*» 

ت کلامت القوم لکن بعد ما فهم یلو تدبرت ف یاملزاج و انت لعمر  یالثالث ف الب اب
و هم عن  هیالعرض ایالدن وهیظاهرا من الح علمونیان القوم  تیلرأ یکالم

قوال ان الاذکر ا یفیتصان یف یغافلون و لوال ان من شأن اءیاالش قیحقا آخره االخره 
امرهم و  هیغالب ما بنوا عل یخطأهم ف تیرأل فهاییاهل کل علم و الاتعرض لتز
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و  تومرون ثیمنکم احد و امضوا ح لتفتیقوله سبحانه و ال یمقتض یعل یلکن
ر الحق ام یاقترص عل لیاالباط فییاالنسان بتز شتغلیالجل ان العمر اقرص من ان 

 و من ومنیالسالم قل الحق من ربکم فمن شاء فل همیمحمد علنهج حکمه آل یعل
 نیبمراتب هذا العامل فلن هیکفر بالجمله بعد ما عرفت ان االسطقسات االولیشاء فل
 هیفیقول مطلق ثم نتبعه بذکر االمزجه الخاصه و ک یحصول املزاج عل هیفیاوال ک

الحاصله ظاهرا من  هیالوحدان هیفیترکبها و حصولها اعلم ان ظاهر املزاج هو الک
من تحت  صدریاملزاج نور  قهیالحق یبه معلومه و فنس یمختلفه عل اتیفیامتزاج ک

و  هیملا صارت قابله لتجل هیالوحدان هیفیمرآه تلک الک یف ظهریو  هیحجاب الواحد
مثاله فاظهر عنها افعاله و ما  تهایهو یف یالسالم الق هیبقوله عل هیهو املشار ال

عنه االفعال الخاصه به فان الفعل من الفاعل و الفاعل  صدریبه ذلک النور مل تعلقیمل
الدعاء  یتسمع فامثلته و اسامئه و صفاته امل دی یفعله عل ظهریهو الله سبحانه و 

اج ففعل املز  قهیالرضر هو حق یف دهیسبحان الضار النافع فالضار هو الله سبحانه و 
تلک  یک النور املنطبع فذل یه یاملقارنه الت دهیمن الله سبحانه ب صدریالرضر 

 ظهریو  تهیهو یف یهو مثاله امللق یالذ اتیفیالک نیب حاصلهال هیالربزخ هیفیالک
 مبنزله الجسد و ذلک النور روحه و هیفیفان تلک الک هیفیتلک الک دی یفعله عل
جهه نفس املزاج و ذلک النور هو جهته من ربه فال ضار و ال نافع  یه هیفیتلک الک
الله فهو مرشک ب نفعیاو  رضی ریان عقارا من العقاق زعمیحانه فمن ذهب اال الله سب

فان الرضر و النفع حادثان مخلوقان و ال محدث اال الله سبحانه و قد  میالعظ یالعل
الشئ  کونیال یالکرب  هیو االله یالعظم هیالربوب یالسالم ف هیعل عبداللهیعن اب یرو 

 نقلیجوهر آخر اال الله و ال یال تهیالشئ من جوهر نقلیال من شئ اال الله و ال
، فالله سبحانه هو املوثر و ذلک النور  یالوجود اال الله انته یمن العدم ال شئال

لفعل من ا ظهریاملرکب و  هیهو یف یالخاص و مثاله امللق ریاسمه املوثر بذلک التأث
 و اما ریاملزاج ال غ قهیو رشحنا فهذا هو حق نایالجسد کام ب دی یذلک االسم عل

رکب م یف مزاج احداث  لیملا اراد الصانع الجل انهتکون ظاهره و باطنه اعلم  هیفیک
 هیدیب دبرهامیذلک املقام جزء ف بوسهیاخذ من رطوبه ذلک املقام اربعه اجزأ و من 

 عقدیو  الرطوبه یف بوسهیال حلینحو التعاقب ف یالحراره و الربوده عل نیالفاعلت
اکله فان بوسه متشیماء و تلک الرطوبه مع تلک ال جعلهی یحت بوسهیال یالرطوبه ف
قد  و هذا املاء بارد رطب هیصالحه للتامزج مع الرطوبه الهوائ هیهبائ بوسهیتلک ال

 یاملاء حت یالنار عل سلطیثم ان الله سبحانه  بوسهیالرطوبه و ال نیعتیتکون من طب
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 یعنی نیجزئ یجزء ف هیالهبائ ابسهین االجزاء المعه م ختلطیتغلظه و تلزجه و 
من املاء کام تولد  تولدیدهنا فالدهن  ریصیمع جزء من الهباء و  ءمن املا نیجزئ

ک فالجل ذل سیاملرأه من املرء فالدهن نفس املاء و زوجته املخلوقه من ضلعه اال
و هذا الدهن  صار املاء مقام الروح و مرآتها و صار الدهن مقام النفس و مرآتها

 کونیبها تلزج و تغلظ و  یه التیجسد املاء و جسد االجزاء الهبائ نیمرکب من جسد
الله  لجعینحو التشاکل و التامثل ف یعل هایاالربع ف عیفحصل الطبا ابسایحارا 

سبحانه هذا الدهن زوجه املاء النه مشاکل له قابل للمامزجه معه و النکاح منه 
ع شاء و اراد و وض یمناسبه لذلک املرکب الذ هیبکم نهامیالله سبحانه ب جمعیف
 ایقیحق فایبالحل و العقد تأل نهامیمناسبه فالف ب هیبکم هیاالجزاء الهبائ نم نهامیب

ان  املحلوالت املتشاکالت و نیاال ب تحققیال فیالحکمه ان التأل یالنه قد ثبت ف
ار ذکرنا هو الن یله و هذا الذلعدم الرطوبه الرابطه املنفع نهایال الفه ب وابسیال

الدهن و االرض السائله برطوبه املاء  یف ملتغلظها انهایعن ک رهیاملتغ یالحائله ا
و الهواء الراکد بتلک االجزاء  هیاالجزاء الهبائ بوسهیو املاء الجامد ب هیاملنحله ف

من کل  فاخذ الله سبحانه بیفتشاکلت االسطقسات و متاثلت و صارت صالحه للرتک
 تهیمش و ارادتهحسب  یاالربعه عل اتیفیالثلثه الصاحبه للک انیواحد من هذه الک

 یان رکبها و حلها و عقدها حت یالحراره و الربوده ال هیدیمقدارا معلوما فدبرها ب
ور هذا املرکب ن یذو مزاج واحد متشاکل االجزاء فارشق عل نیتولد منها املولود املع

مرآت هذا الحاصل املرکب فصار موثرا بالله  یو انطبع ف هیتحت حجاب الواحدمن 
مولود ابدا فاملاء ابوه و الدهن  تحققیذلک مل ریشاء و بغ فیک ءشا امیسبحانه ف

تناسب  ابوستهیبربودتها تناسب املاء و ب نهامیالرابطه ب یه هیامه و االجزاء الهبائ
 یاالطباء ذلک حت یعل یاملولدات و قد خف عیاسطقس جم یه الدهن فهذه الثلثه 

مع  بیالرتک هیلها بصالح یو ان هالعنارص االربع یه بهیزعموا ان االسطقسات القر
اب للنار ان متازج الرت  مکنی یو رقتها و غلظتها و ان زاتهایشده تناکرها و اختالف ح

 مشاکله صالحه ریو تص انهایعن ک ریتتغاملاء ما مل امزجیللهواء ان  مکنی یو ان
 هیهبائال اءاملاء من االجز  یو ملا ف النیالس یالدهن ف شاکلیللمامزجه و اما املاء فقد 

 نیالدهن بف هیمن االجزاء الهبائ هامیالهباء ملا ف شاکلهامیالدهن و  اتیاملشاکله لهبائ
الغلظه  ثیو بالرتاب من ح النیالس ثیباملاء من ح رتبطیاملاء و الرتاب کالکالب 

 نهامیاملرکب بعد الفعل و االنفعال ب تحققیو  ایقیرتبط الثلثه ربطا صادقا حقف
برقته  الدهن رققیاملاء بغلظته و املاء  غلظیو الدهن  بسهیالدهن ب غلظیفالرتاب 
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ن متشاکل االجزاء قابل ال  یشئ وحدان نهایمن ب خرجیالرتاب برقته ف رققیو الدهن 
 لیتفص عرفیبه نور الواحد جل شأنه و هذا هو املزاج الحق و من اراد ان  تعلقی

 یلناه فالواقع و لوال انا فص لیصالحکمه فانه متکفل بتفبکتابنا مرآه هیذلک فعل
 یمنا شتو لکن علو  ضایلنا اقبال بالتکرار لبسطنا القول هنا ا کنیذلک الکتاب و مل

فهذا هو  نیکتاب یمن ان نفصل مطلبا واحدا ف قیبکلها و الوقت اض هیالعنا لزمنایو 
 الشئه و ثلث انیاربع و ک عیاالرکان فلکل مولود طبا نیحصول املزاج من ب لیتفص

ولدا من مت ریاالنسان الصغ یو الجل ذلک تر  عهایقامئه بطبا انیو الک انهیقائم بک
فارکان  امنهیبامللک  موثهی یو نطفه امه الصفراء و الرتاب الذ ضاءیالب هینطفه اب

ظهر ف بوسهیاربعه الحراره و الربوده و الرطوبه و ال عهیوجوده هذه الثلثه و طبا
ضائه اع یاخالطه و اخالطه التصل ال یف عهیدماغه و قلبه و کبده و طبا یف انهیک

و السوداء  طیو البلغم العب طیو الدم العب طیفالصفراء العب انیالک یتستحل الما مل
 وخذیماء و دهن و عکر ثم  یتستحل المدد عضو و غذاءه ابدا ما مل ریصیال طیالعب

للعظام مثال  وخذیبه ف قیلیحسب ما  یمن املاء و الدهن و العکر لکل عضو عل
و هکذا  دیمنها و املاء از نیو للسم دیو لللحم منها و الدهن از دیمنها و العکر از

عکر و للکبد و ال دیللقلب و الدهن ازو  دیمنها للدماغ مثال و املاء از وخذیلالعضاء ف
فاما ما  ریاالثفال الخارجه من االنسان ماءا و دهنا و عکرا ال غ یو لذلک تر  دیاز
 فصلهای امک و دهانه صابغه و عکر  هیرطوبه مائ هایفف لوسیالک یمن االثفال ف خرجت

 هیمائ فکذلک رطوبه موسیمنها اصحاب الصناعه و اما ما تخرج من االثفال من الک
 جذبنیاملراره و عکر  یو املثانه و دهانه صابغه تنجذب ال هیالکل قیتخرج من طر

 ضایا یعن غذاء االعضاء من االعضاء فه فضلی الطحال و اما ما تخرج منها مام یال
من  خرجیتراه  یالشعر الذ یالعرق و دهانه لزجه و ه یو ه هیثلثه رطوبه مائ

اوال  انیهذه الک یال لیاالخالط تستح کنیاالعضاء و عکر و هو الوسخ و لو مل
و  هثاالقسام الثل یهذه الثلثه فاذا کان االعضاء منقسمه ال یملاتفصل اثفالها ال

ثلثه االقسام ال یمنقسمه ال ضایاالقسام الثلثه و اثفالها ا یمنقسام ال ضایغذاوها ا
نا ان االخالط الترتکب منها االعضاء و امنا ترتکب من منها ما ذکر  میاستبرص الحک

الحکمه رآهکتابنا م یف ناهیو قد ب یاالنسان الفلسف یالثلثه و کذلک االمر ف انیالک
فهو مرکب من عرش و هو املاء و لذا  ریاالنسان الکب یاالمر ف کونیمفصال و کذلک 

امر  یذلک کام سمعت فالعوامل ک عیجم یان اول ما خلق الله املاء و هو ف یرو 
و هو الدهن و هو مخلوق من نفس العرش  یاملاء و من کرس تکونیاملزاج ان اول ما 
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 انیمرکب من هذه الک املالعکر فالع یو اجزاوه و من عنارص و ه لهیو االفالک تفاص
 عیاالطب وجدیو لذا  هیعیالطب اتیفیما رشحنا من الک یتحدث عل انیثم هذه الک

 یو لکن قوام العامل بهذه االرکان کام تر  عیکلها و کل رکن منها مرکب من الطبا یف
متشاکله االجزاء تحدث من امتزاج االرکان الثلثه  هیفیالظاهر ک یبالجمله املزاج ف
ور الواحد ن هایف نطبعیمرآه  هیفیبعد الفعل و االنفعال و تلک الک ایامتزاجا انحالل

 یه یالت دهی یسبحانه افعاله عل یجر یف تهایهو یف یجل شأنه و هو املثال امللق
ته و بقدر  شاءیالله ما  فعلیف دکیکالکم ل دیذلک النور و املزاج الظاهر لتلک ال

 رسم فصول .  یقتضی املزاج یالقول ف لیبعزته و تفص دیریما  حکمی

ذکر االمزجه  ی: ف1فصل  -قول مطلق  یحصول املزاج عل هیفیک یالباب الثالث: ف*» 
 «*ترکبها و حصولها  هیفیالخاصه و ک

 عیجم ینسبته ال کونیمعتدل فاملعتدل ما  ریاعلم ان املزاج معتدل و غ فصل
 ریوسط الکره و غ یوسط الدائره او القطب ف یحد سواء کاملرکز ف یعل عیالطبا

ممکن  ریغ یقیجهه فزعم االطباء ان املزاج املعتدل الحق یمنحرفا ال کونیاملعتدل ما 
و  نیه عمن ل عرفهی ثیو صورنا امکانه بح هالحکمکتابنا مرآه یبطالنه ف نایو قد ب
هه ج یاملعتدل و هو املنحرف ال ریامکانه و وقوعه و اما غ یال ضایهنا ا ریرمبا نش

 اتبمر  و اربعه فانواعه  بوسهیالحراره او الربوده او الرطوبه او ال یاما ال نحرفیف
ادلتهم  لیو تفاص یله معتدل معتدل اضاف قالیما  ریله البته و سا هینها ال نوع کل

 بیکمن الرت  منعیممکن و ال یقیالقوم فان املعتدل الحق یمعروفه و قد اشتبه عل
 یفانا نر  بیو اما عدم املنع من الرتک نفکیال ثیبح جعلهیالشئ و  بیترک شددیبل 

 یعد شئ الب ئایالحراره و لو ترکتها تربدت ش هیغا یاملحامه مثال تکون ف دهیدان الح
 نیالحالت نیهات نیالربوده و ال محاله تکون ب هیغا یفتربد ف دیشد ردب بهایصیان 

تفاعل الحر و الربد من  منعیالحراره و الربوده و قد وجدت و مل نیحاله متوسطه ب
ال  هیقیحق هیفلها حاله اعتدال یجیفان الطفره باطله و تربدها تدر یالوجود الخارج

الجموده  هیغا یمثال ف دهیفان تلک الحد بهو الرطو بوسهیال نیمحاله و کذلک االمر ب
کون حاله ت نیالحالت نیهات نیرجراجا و ب بقایز ریتص یاذابتها حت مکنیو  بسیو ال

من  منعیو ال یقیانه االعتدال الحق نیفتبالخارج  یمتوسطه البته ملا مر و قد وجد ف
ن زعموا ا ثیبح بیامر الرتک سیالخارج و ل یوجوده ف مکنیالفعل و االنفعال و 

 ولفیقبضه من النار و قبضه من املاء و قبضه من الرتاب و قبضه من الهواء ف وخذی
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 طاوعیرطوبه فاضله ل هیبدو امره ف یکل شئ و ف رکبیو امنا املرکب بالکس  نهایب
و  بوسهیالرطوبه و ال نیحد االعتدال ب یف قفیان  یال هیربیو  هیف ترصفیالفعل ف
الحراره و  نیالطرف نیب قفیان  یال هیربیو  هیف ترصفیف دهیبروده زا هیکذلک ف
ال ان ا یقیاالعتدال الحق مکنیو ال ایقیجعل املرکب معتدال حق مکنیالربوده ف

 بلغیان  یاالجزاء مع االنحالل البالغ و بقاء االنحالل ال نیب یقیالتشاکل الحق تحققی
 یف فقیان  یال ئایفش ئایکل واحد منتهاه ثم العقد ش یفعل الفاعل بکل واحد ف

املرکب و الفاعل بکل واحد هو الله  یف یجیحد االعتدال فحصول االعتدال تدر
نه سنه م عهیالطب جوهر آخر اال الله و یال تهیالشئ من جوهر ریغیسبحانه النه ال

اده املرکب امتنع ع یف یقیخلقه و سبب من االسباب فاذا حصل االعتدال الحق یف
و اتحادها و ظهور الواحد الفرد االعظم الدائم القائم  الجزاءتفککه لشده تعانق ا

محمد  ذات یالله و اما وقوعه فف شاءیسنه امللک تفککه اال ان  یف متنعیف هایف
امللک و لذا وصفه  عیجم نیو حکم ب هیه فانه عدل ال جور فو آل هیالله عل یصل

طب السالم نحن ناشئه الق هیعل ی، و قال عل هیو ال غرب هیالله سبحانه فقال ال رشق
هو الوسط و هو  یالذ الحق عن االنحراف عن معصوما  کونی یقیو املعصوم الحق

و ضل  عرشه یذلک فقد کذب الله سبحانه ف ریبالده فمن زعم غ یالله العدل ف هیآ
لهم و او  نتهیالسالم فانهم من نوره و روحه و ط همیو کذلک عرتته عل لیعن السب

من  دیو آخرهم محمد و کلهم محمد فافهم و ان اردت از حمدمحمد و اوسطهم م
ن سفه فاالفل یو سائر رسائلنا ف هیرازیالحکمه و الرساله الشذلک فراجع کتابنا مرآه

جهه و قد ذکرنا ان انواعها  یال لیما مت یهذا املطلب مفصل و اما املنحرفه فه هایف
د لها البته و لکن ق هیلها الن درجات القرب و البعد ال نها هیاربعه و اشخاصها ال نها

ه قد اقسام فان هیمثان یعل یو ه یاملنحرفه باملعتدله و املراد منه االضاف وصفی
 عتربیو قد  الشخص یف عتربیالصنف و قد  یف عتربینوع و قد ال یاالعتدال ف عتربی
ما هو خارج عن ذلک الوصف او  یبالنسبه ال عتربیالعضو و کل واحد منها قد  یف

باللحاظ االول کاعتدال نوع االنسان  یذلک الوصف فاملعتدل النوع یداخل ف
 هیبرشاللباس ال یف اءیکاعتدال االنب یاالنواع و باللحاظ الثان ریسا یبالنسبه ال
 یالثان میباللحاظ االول فکاعتدال االقل یو اما املعتدل الصنف هیالرع یبالنسبه ال
 یبه الفکاعتدال اهل بلد منه بالنس یمثال و باللحاظ الثان میاالقال ریسا یبالنسبه ال

 رهیغ یباللحاظ االول فکاعتدال شخص بالنسبه ال یالبالد و اما االعتدال الشخص ریسا
 یعضو حاالته و اما االعتدال ال ریسا یحال بالنسبه ال یفکاعتداله ف یاللحاظ الثانو ب
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فکاعتدال  یو باللحاظ الثان اءاالعض ریسا یباللحاظ االول فکاعتدال عضو بالنسبه ال
ان  اضیو اعلم ا یاحواله فهذه اقسام االعتدال االضاف ریسا یحاله منه بالنسبه ال

و اعتدال بحسب  یبحسب الطبع و هو االعتدال الطبعاالعتدال اعتداالن اعتدال 
و اما  عیالطبا نیوسطا ب کونیفکام مر و هو ما  یالوضع و اما االعتدال الطبع

 رهیجمله ذلک املرکب من ذلک الشئ و غ یالشئ ف کونیفهو ان  یاالعتدال الوضع
کامل ذلک املرکب و قوامه و ثباته مثال االنسان مرکب من  یقتضیحسب ما  یعل

بکل واحده حاجه  یقضیله آالت و ادوات  کونیکامله و قوامه ان  یقتضیاعضاء و 
 ناهیو ع نیمقوست جباهو حا یرأسه مدورا و اعل کونیاالنسان ان  ئهیفاعتدال ه

ما  یاطرافه کذا علو عنقه کذا و صدره کذا و بطنه کذا و  امیو انفه مستق نیتیلوز
 حارا هابعض  کونیاال بان  حصلیال ئاتیاالنسان املعتدل و اختالف هذه اله یف یتر 
 هذا کونیو مع ذلک  یما تر  یعل ابسای بعضها و رطبا بعضها و باردا بعضها و

 معتدل البته و ریغ کونیاالنسان و لو تخلف عن هذا النحو  اعتدالاالختالف من 
 میتقسیال ثیبح ینهج االعتدال الوضع یء امللک فهو کله علمن ذلک اختالف اجزا

فساد  یخلق الرحمن من تفاوت ا یف یامللک اال هکذا و لذا قال سبحانه ماتر 
 دتیار یمنه الحاجه الت یتأتیاعتدال کل مرکب ان  لینهج االعتدال و دل یفالعامل عل
قته و محله و  یکل شئ منه ف یأتیالعامل ثابتا مستقرا  نایتکلف فلام رأ ریمنه من غ

لوضع ا یاملنحرفات معتدله ف عیالبته فبهذا اللحاظ جم یعرفنا انه معتدل وضع
ا هو شئ فامن یمن االنحراف ف یر یمعتدل البته فام  ریغ میعن العدل الحک صدریال

 هیلعام ذلک الشئ ع یعنیانه منحرف  قالیشئ بشئ  اسیفعند ق رفتکام ع ینسب
ام فان اقس هیمثان یعل کونیله کام عرفت فاالنحراف بهذا اللحاظ حاله بحا قاسیاو 

ام م بسیاو ا ینبغیاو ارطب مام  ینبغیاو ابرد مام  ینبغیاحر مام  کونیالشئ اما 
او ابرد و ارطب مام  ینبغی امم بسیاو احر و ا ینبغیاو احر و ارطب مام  ینبغی
و هذه االمزجه اما تکون بالقوه دون املحسوس  ینبغیمام  بسیاو ابرد و ا ینبغی

ذکوره لها الصفه امل سیالحس الظاهر ل یفانها ف ریالعقاق یف یالظاهر فکاالمزجه الت
 یالطبع ظهرت آثارها ف هایاذا وردت البدن و عمل ف یعنیبالقوه  هایف یلها و امنا ه

 یحسوسه و هم یالبدن فتسخن او تربد او ترطب او تجفف او تکون بالفعل و ه
 بوسهیفکالحراره و الربوده و الرطوبه و ال هیاما العارض هیو ذات هیعارض نیقسم یعل

و  هیالغا یف یفاما ه هیالعارضه الظاهره کاملاء املسخن او املربد مثال و اما الذات
 یفکاالمزجه الت هیدون الغا یاالسطقسات االوله و اما ه یف وجدیفکام  هیالنها
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و هذا النحو من االعتدال و االنحراف  وانیمن الح رهیبدن االنسان و غ یتوجد ف
االطباء و اما االعتدال و  هیاالربعه و هو ما نظر ال عیمبالحظه الطبا یاعتدال طبع

 یه هبیالقر تملا ذکرنا ان االسطقسا هینذهب ال یاالنحراف بحسب االرکان فهو الذ
 ستیفل هایاالرکان و انقلبت ال یالت فاستح عیو ان الطبا عیاالرکان دون الطبا

عمله  یف بیالطب الحظیان  جبی یاالعضاء فاملعتدل و املنحرف الذ یمبلحوظه ف
هو االعتدال و  یاالصحاء و دفع املرض عن املرض یهو حفظ الصحه عل یالذ

 یف الحق اصابه فبذلک بعدوا عن  همیعل یقد خف یو هو الذ یاالنحراف االرکان
ارد و ال الب سخنیااللتباس فان ال کل حار  یو ظلوا ف اسیابتلوا بالق معالجاتهم و

 ریو نش همیاشتبه عل یو ال العکس و هذا الذ ابسیال رطبیالعکس و ال کل رطب 
 یالذ یفالحار العکر  یالدماغ الروحان یالجمله ان الربوده لو غلبت عل یذلک ف یال

منه البته و کذلک اذا غلبت الرطوبه  نفعی سیاسفل البدن ل یمن شأنه النزول ال
منه  نفعی سیالصاعده ل هیالنازله او الروحان هیالعکر بوسهیفال یالقلب النفسان یعل

کون ان ت ینبغی یالوضع االله یفنقول ان من االعضاء ف هایهذه فقس ما سو یو عل
و  هیان تکون جسدان ینبغیو منها ما  هیتکون نفسان نا ینبغیو منها ما  هیروحان

 یفهو معتدل ف یالوضع االله یذلک فاذا کان کل عضو منها عل نیمنها برازخ ب
منه فاذا انحرف شئ من ذلک عن ذلک الوضع  دتیار یالحاجه الت یوضعه و ف

 رکهو الع یالذ ریالطرط غلبیانحراف ذلک اال بان  کونیفهو املنحرف و ال یاالله
او املاء او الدهن  یالعضو الدهن یاو املاء او العکر عل یالعضو املائ یاو الدهن عل

 دفع املرض یف جبی هیفاذا انحرف شئ من ذلک عام وضع عل یالعضو العکر  یعل
اال باملشاکل للعضو املخالف للمرض و  ینبغیما  یال ردیو ال ینبغیما  یرده ال

عقار و ال هیوحانابدا اال بعد مالحظه ر  حرافاتاالن یف عیاملعالجه بالطبا یتمشیال
 یف نفعیالرجل و ال یف نفعیالبارده ما  ریان من العقاق یاالتر  تهیو جسدان تهینفسان

من القلب و  نفعیالحاره مثال ما  ریالدماغ ابدا و منها ما هو بالعکس و من العقاق
 فعنیما  ریمن الرجل و الدماغ ابدا و منها ما هو بالعکس بل نجد من العقاق نفعیال

االکوان  یال عیذلک اال انه استحالت الطبا سیابدا و ل منیلال نفعیو ال سیالجنب اال
 ظهرینحو االطالق و امنا  یعل عهیبعد عمل الطب عملیاالکوان فلم یو انقلبت ال

 ریهذه املطالب غ یالخواص من االکوان کام کررنا و رشحنا و امنا کررنا القول النها ا
بادروا باالنکار لعدم علمهم  یبل رمبا اذا ظفروا بقول اسیعند اهل الق عروفهم

الطباء ال ا نیالناس راجع املجرب یاشتهر ف اسیاالمور و ملا کان عملهم بالق قیبحقا
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 تیالسالم و بعد ما رأ همیهذا القول مأثورا عن اهل العصمه عل تیرأ یان یو ظن
رجو من الله سبحانه هذا القول مجمال ا همعرفت ان الشهره وقعت بعد ما صدر عن

و وجوب العمل باالرکان و ال قوه  عیهذا الکتاب خطاء العمل بالطبا یان اکشف ف
 وجدی سیرکن النه ل یال عضو کل نسبه نرشح ان  ینبغیف میالعظ یاال بالله العل

 کتابنا هذا .  ریغ یف

 عیان جم ی: ف2فصل  -قول مطلق  یحصول املزاج عل هیفیک یالباب الثالث: ف*» 
 «*اعضاء االنسان مرکب من املاء و الدهن و امللح 

العامل مرکب من املاء و الدهن  یما ف عیاعضاء االنسان بل جم عیاعلم ان جم فصل
 نیب هیو امللح و املراد باملاء الرطوبه السائله و املراد بالدهن الرطوبه اللزجه الربزخ

خالط فال شئ من االعضاء و اال  لهیثقال بسیالرقه و الغلظه و املراد بامللح الجساوه و ال
 هیلغلب ع یحت هایهذه الثلثه فاملاء لرقته صار مرآه الروح و حک ناال و هو مرکب م

 هیغلب عل یحت هایصار مرآه النفس و حک تهیبالروح و الدهن لربزخ یاسمها فسم
بالنفس و امللح لجساوته و غلظته حجب الروح و النفس  یاسم النفس فسم

بالجسد و الجل ذلک قلنا کل جسم مرکب من روح و نفس و  یفسم حکهامیفلم
جسد فکل عضو مرکب من هذه الثلثه و ذلک الن الغذاء اذا ورد املعده و ترصف 

 ریطرطفاخرج الطبع ال موسیما هو صالح للک نیو ب رهیطرط نیب زتیم عهیالطب هیف
 نیب زتیحراره الکبد و م هیالکبد فترصف ف یو بعث الصالح ال نیاملصار قیمن طر
املراره  یو املثانه و ال یالکل قیمن طر رهیطرطالصالح للغذاء فاخرج  نیو ب رهیطرط

ن عن االعضاء م فضلیاالعضاء فام  یال یاقوتیالخالص ال یو الطحال و بعث الصاف
من املسامات کالرشح و هو العرق  خرجیماء و دهن و عکر فاملاء  یال فصلیالغذاء 

 یال فاعنحو التعقد و االند یعل خرجیو العکر  هینحو السا یعل خرجی و الدهن
النه فضل ما  هیاالغذ عیالخارج و هو الشعر فالجل ذلک قلنا ان الشعر خالصه جم

 هیف مبتشاکل االجزاء فان سیبه االعضاء بالجمله الغذاء املبعوث من الکبد ل یغتذی
ضاء بعض االع یالطبع کل عضو من الثلثه اال ان ف یغذیو  هیو عکر هیو دهن هیمائ

 نیو ذلک الدماغ و النخاع و السم هیالرطبه الروحان الباردهاالعضاء  یاملاء اغلب و ه
کاللحم  اتیاللحم یبعضها الدهن اغلب و ه یذلک و ف یادن نیو ان کان السم

ثال الشحم و ام و نییو االنث یو العضالت و الثد یاملفرد و الکبد و الطحال و الکل
اطه البدن و ارتب قوامبها  یاالعضاء الصلبه الت یبعضها العکر اغلب و ه یذلک و ف
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و االورده  اناتیکالعظم و الغرضوف و الرباط و الوتر و الغشاء و العصب و الرش
صحه ال عرفیهذه االعضاء مل نیب بیالطب فرقیو ما مل اتیذلک من العکر عیفجم

 عه البته . و حفظها و املرض و دف

 انیب ی: ف3فصل  -قول مطلق  یحصول املزاج عل هیفیک یالباب الثالث: ف*» 
 «*االعضاء و البدن  یاالعتدال ف

منه الحاجه  یتأتیو  یالوضع االله یعل کونیکل عضو ان  یاالعتدال ف فصل
 عتدالاال  عن خارج انه علم منه املراده املنفعه منه تصدرمل فمهام الجلها وضع  یالت

صغر و ال نیمتوسطا ب کونیمن ان  عرفیاملثل ان اعتدال الرأس  لیسب یعل فنقول
 نیعالجمله باصب یکره شمع غمزت ف نزلهالکرب له نتو من قدام و نتو من خلف مب

 الصغر و الکرب و الجحوظ نیله متوسطه بمن ان تکون معتد  عرفی نیو اعتدال الع
 ضایالحواس ا ریالکحله و الزرقه و هو االشهل و اعتدال سا نیلونها ب کونیو الغور و 
کل حاسه تدل  یو قوه االحساس و ذلک الن قوه االحساس ف ئاتیاله یالتوسط ف

من  عرفیو اما اعتدال القلب ف ریصفاء املاده و لطافتها و خلوصها من الطرط یعل
الکرب و  الصغر و نیو الصدر معتدال ب ایالتنفس معتدال و النبض معتدال قو کونیان 

 نیو الصالبه و الل قیالسعه و الض یمن اعتدال العروق ف عرفیاما اعتدال الکبد ف
 عرفیف نییصفاء و حسن و اما اعتدال االنث یف بدنو اعتدال االخالط و حمره لون ال

 الجامع و قلته و یال لهیالکرثه و القله و القوام و من شده م یف یمن اعتدال املن
بجوده الهضم و اعتدال الشهوه  عرفیشده انعاظه و ضعفه و اما اعتدال املعده ف

افه و نظ ابسهیال واستلذاذه من الحاره و البارده و الرطبه  هیللغذاء و املاء و تسو
الهواء الحار و  یال لهایم هیتسومن  عرفیف هیاللسان عن االخالط و اما اعتدال الر

 یتأتیاالعضاء فان کان  ریسا اسیهذا الق یالبارد و من اعتدال الصوت و صفائه و عل
البدن  هیخلق الجلها بسهوله دامئا فهو معتدل و اال فال و اعتدال کل یمنه الحاجه الت

عره ش و حمره و اضیالهزال و السمن و اللون منه مختلط من ب نیکون معتدال بیان 
 الحراره و الربوده و یالشباب اسود ارجل و ملمسه معتدال ف یالصغر اشقر و ف یف

هام فطنا ف هیاخالقه النفسان یف کونیمبنزله جلده بطن الراحه و  نیالصالبه و الل
جله و الع نیب امیشجاعا متوسطا ف کونیان  هیوانیالح یعاقال و اما اعتداله ف ایذک

الصفات  و فایالشهوات عف یالبطو و التثبت و التهور و الرحم و القسوه مقتصدا ف
 جواخر یعنه فانهم ارادوا ان  یالرشع و املنحرفه ما نه یاملعتدله مجمال ما امر به ف



  28|  صفحه

 

 معتدال هیعیافعاله الطب یف کونیاالعتدال و کذا  یالناس من حدود االنحراف ال
ضم اله دیالنام معتدل االدراک و االحتالم معتدل الشهوه جمعتدل النشو و  کونیف

ان  ینبغیالبالد ف ریالبالد املعتدله و اما سا یف حصلیذکرنا  یمعتدل الباه و هذا الذ
 اهل تلک البالد .  یبالنسبه ال الحظی

امر املزاج  ی: ف4فصل  -قول مطلق  یحصول املزاج عل هیفیک یف: الثالث الباب »*
 «* االنسان یف

 ریقابال للتصو کونیجعل بدو کل شئ من املاء الن  میفصل اعلم ان الصانع الحک 
د و کامل الصوره املراد منه فال ب یمنته بلغیان  یال هیف ترصفیو  ریمنفعال للتقد

حت منفعله ما دامت ت یاملصور منها حاجته و تبق بلغیان تکون الرطوبه بقدر ان 
جعل ماده االنسان املاء و هو  رهیمن ذلک و ال اقل فمن اتحاد تدب دیترصفه ال از
لرحم بحراره ا هایف ترصفیبالدم الحار الرطب و  هایغذیبارده رطبه ف یالنطفه و ه

ذا تلک الحال فا یصوره وقفت عل یاذا جعلت ف یحت نهیثخ ظهیغل جعلهای یحت
 ورهقبل الصالب لقبولها صبلغت غلظتها تلک الحال صورها لکن صور االعضاء الرقاق 

 یبتلک الرطوبه الت یو امناها و ه هایحاره رطبه ثم غذ یالرقاق قبل الصالب و ه
 هیو ف ایالروح و اخرجه صب هایان اتم صورتها و نفخ ف یکانت قابله لالمتداد ال هایف

و لوال هذه الرطوبه ملاقبلت اعضاوه االمتداد  نشویو  نمویو  متدیالن  نیرطوبه و ل
ان  یرطوباته ال قلیبعد شئ و  ئایاعضاوه ش جفیو  شئبعد  ئایش متدیهکذا  و
ه االعضاء رطوب یمناه و ف بطلیعند ذلک و  قفیاالمتداد ف قبلیحد ال یال صلی
اظفاره  طولیشعره و ال ذعریف هیدون النبات هیوانیو الح هیمنها االفعال النفسان یتأتی
عد شئ ب ئایش جفی ذاو هک هیقو هیوانیو الح هیافعاله النفسان کونیو لکن  رایکث
 یفف موتیو  ذبلیحاجته ف هیوانیالجفاف حدا التبلغ منه النفس الح صلیان  یال

الرطوبه ثم اذا وقف دل  یمزاجه حارا رطبا لوجود االمتداد الدال عل کونیحال النام 
 ریصیالنزول  یبالنسبه البته ثم اذا بدء ف ابسیحار  نئذیالجفاف بالنسبه فهو ح یعل

ته ملا عرفت الهرم الب یفانه ارطب بالنسبه ال لحقهی یالهرم الذ یبالنسبه ال اباردا رطب
لغ و افعال نفوسه و اذا بلغ الهرم ب یالشباب البته لضعف القو  یو ابرد بالنسبه ال

 نال یمن س یر یالذبول و ما  هیالضعف و نها هیلنها تهیو الربد غا تهیغا بسیال
 اینه نم لیمع ضعف القوه املحلله فتس ارضهه فامنا هو من رطوبات عالرطوبات من

 یف وسهبیال هیف نایالغلبه فلام رأ یو امنا النظر ال هیو اعلم ان امزجه االسنان نسب
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ضعف  نایعروقه و لحومه و عظامه و جلده و رأ جفیانه  یحال الهرم غالبه حت
 وهیالح الن هحراره و رطوب هیف ایو معلوم انه ما دام ح ابسیقلنا بارد  تهایبکل هیقو

ب الواقع حار رط یالهرم مزاجه ف خیحاره رطبه و التتعلق اال بالحاره الرطبه فالش
 یعنیالواقع و اما الکهل فقلنا انه رطب  یف ال الکهل  یبالنسبه ال ابسیاال انه بارد 
من  دیته ازرطوب نایالبته و ملا رأ بسایالشاب  یالهرم و اال فبالنسبه ال یبالنسبه ال

اال من ضعف الحراره  حصلیال یقلنا انه رطب و قلنا انه بارد لضعف قواه الذ مالهر 
 انه بعد شئ اال ئایبروده ش زدادیفمبدو الربوده سن الکهوله و منتهاه آخر العمر و 

النسبه ب بسایمزاجه فهو  ابسیالهرم و قلنا ان الشاب حار  یالکهوله ارطب منه ف یف
ن درجه الحراره ال  یمنته یو حار ف هیال بالنسبهال الکهل بل هو رطب  یالصب یال

 یف عیالشباب فهذه الطبا یمنته یبعد شئ ال ئایو تزداد ش یمبدء الحراره الصب
 بوسهیمثلث الحراره و الرطوبه و مثلث الربوده و ال نیاملتداخل نیالعمر کاملثلث

رأسه عند  و ولدعند اول الت وهیهام صفتا الح نیفقاعده مثلث الحراره و الرطوبه اللت
هام من صفات املوت عند آخر  نیاللت بوسهیآخر العمر و قاعده مثلث الربوده و ال

 یالعمر و رأسه عند اول التولد فبهذا تبرص امرک و سبب ان حراره الشباب اشد ف
 هیزیالرطوبه و الن الحراره الغر یمنها ف یاقو  بوسهیال یالظاهر الن اثر الحراره ف

اهر الجل الظ یاظهر ملناسبه املحل فغلبه حراره الشباب ف لشبابحال ا یف هیالفلک
بسعه  و اعترب یاضعف من حراره الصب یال الجثه فافهم بل ه هیزیغلبه الحراره الغر

 یما ظهور االرکان فقوه حرارته و ا یو کرثه هاضمته و استدل به عل یحرکات الصب
لب و ما اغ هیدام واقفا فالنفس ف ماالروح اغلب و  هیفف اینام ایاالسنان فام دام ناش

منشأ االثار و هو  کونی یالذ میاغلب و هذا هو التقس هیدام هابطا فالجسد ف
النظر و ان خالف بعض  یودیفافهم هذا ما  ینسب یاالول اضاف میو التقس یقیحق

الربهان ال الرجال فان الرجال تعرف باملقال ال  وافقیان اذکر ما  یاالطباء و لکن عل
حو ن یال یعرش سنه ثم هو فتخمسه یال یبالرجال فذکروا ان الولد هو صب ملقالا

خر العمر آ  یال خیثم هو ش نیست یثم هو کهل ال نیخمسه و ثلث یثم شاب ال نیثلث
النحطاط ثم ا نیالست یوقوف ثم الال نیخمسه و ثلث یو ال بایتقر نیثلث یو النام ال

 یثمن االن بسیاملوت ثم کل ذکر احر و ا قهآخر العمر الذبول ثم کل نفس ذائ یال
اما رسعه  عایرس قفنیو  عایرس نشونی هنیابرد و ارطب و لذلک تر یو کل انث

و  هنینشوهن لرطوبتهن القابله لالمتداد و اما رسعه وقوفهن لضعف الحراره ف
 اقل و نفسا اضعف و البدن  یالشعر ف امتیعد هنیلک انک ترذ یعل لیالدل
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ت الدعه ناقصا یال التیالروس ما رهیالصدور صغ قهیجبنا و جزعا ض رثاک و شجاعه
 الرجال یو کل هذه صفات الربوده و الرطوبه و تر  ایالح راتیالعزم و العقل کث

 النساء اثر النفس یالرجال اثر العقل اغلب و ف یف یبخالف ذلک و الجل ذلک تر 
و  هیانث عهیطب ریتص یحتاملزاج بحسب العادات و املهن  ریتغیاغلب ثم انه قد 

ها فهذه ب یمعرفه هذه االمور املعان یاملحتاج ال بیذلک للطب عیمالحظه جم ینبغی
 امر املزاج ان شاء الله .  یف هیجمله کاف

 «*احوال االخالط  انیب یف:  الرابع الباب »*

االخالط و قد عرفت مام تقدم ان االسطقسات  یجمله القول ف یالرابع ف الب اب
 له االخالط االربعه و هیاالوله لبدن االنسان العنارص االربعه و االسطقسات الثان

االسطقسات الثالثه املاء و الدهن و العکر و االسطقسات الرابعه االعضاء املتشاکله 
 احوال االخالط .  انیهذا الباب ب یف الغرضمدار بدن االنسان و  هایعل یالت

هذا العامل و کام ان العنارص  یبدن االنسان مبنزله العنارص ف یان االخالط ف اعلم
لم ان و اع سهیالکبد اسفل االعضاء الرئ یاالخالط ف کونیاسفل العامل کذلک  یف

منها غذاء  یالت هیاملولدات الخارج یاالخالط مولده من العنارص بعد انقالبها ال
االنسان و تلک املولدات قد تولدت من املاء و الدهن و العکر املتولد من العنارص 

ن االرکان و االرکا یالحکمه فالعنارص انقلبت الکتابنا مرآه یما هو مذکور ف یعل
 یبهام االنسان و وردا البدن انحل الغذاء ف یفاذا اغتذ وانیالنبات و الح یانقلبت ال

الرطبه و  یف ابسهیال ءتنحل االجزا یالهاضمه حت هامیاملاء و ترصف فالبدن بواسطه 
 ظیط الغلمبنزله ماء االق ظایواحدا غل ئایاملجموع ش ریصیو  ابسهیال یتنعقد الرطبه ف
رکبا من م کونیاملنظر  یاملتشاکل االجزاء ف لوسیو هذا الک لوسیبالک یو هو املسم

ر املنظ یتراه ف یهن و العکر کاللنب الذاملاء و الد یاملخرب و ه یثلث جواهر ف
هذه  یعکره و ف یو ه هیو جبن هیو دهن هیاملخرب مرکب من مائ یو هو ف اواحد

 یلفاسده بالنسبه ا بهیالجواهر الثلث اجزاء صالحه تشاکل بدن االنسان و اجزاء غر
بقوه  عهیالطب زیمیفاسده ف هیفاسده و عکر هیفاسده و دهن هیمائ هیبدن االنسان فف

د و تدفع الکب یال قایاملاسار قیمن طر حهالصالحه و الفاسده فرتسل الصال نیربها ب
 صلفیاالمعاء فاملدفوع مرکب من فواسد الجواهر الثلثه کام  قیطر الفاسده من 

الکبد  یمشاهده ثم ما ذهب ال هیماء و دهن و عکر ارض یال قیالقرع و االنب یف
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حراره الکبد و  هیف عملیف موسیبالک یاملسمهو جوهر متشاکل االجزاء و هو 
اجزاء صالحه مشاکله لبدن االنسان و اجزاء فاسده فتفرق  هیف ضایو هو ا هتنضج

 یال نیتیلالک قیالفاسده منه من طر هیفتدفع املائ هیجعل الله ف یالت زهیالقوه املم
لعکر املراره و تدفع ا یال هیالصالحه للتغذ ریالخارج و تدفع الدهانه الغ یاملثانه ال

 نیلیحاجه و کانا قل هامیو ملا کان للطبع ف حالالط یال هیالصالح للتغذ ریالغ
 هیلبن جعفر ع یموس دیالبحار انه سأل الرش یالخارج فاما حاجته ف یال دفعهامیمل

دم و اما ال یدار یفانه ملک  حیالسالم اما الر هیاالربع فقال عل عیالسالم عن الطبا
جدل ان سددته من  مد عارم و رمبا قتل العبد مواله و اما البلغم فانه خصفانه عب

جانب انفتح من آخر و اما املره فانها ارض اذا اهتزت رجفت مبا فوقها فقال له هرون 
االخبار  بعض یأتیو  -الناس من کنوز الله و رسوله ، منه  یبن رسول الله تنفق عل ای
 الله مقامه (  ینه ) اعلالهامشه ، م یاالعضاء ف حیترش یف

ات من الرطوب جلوهایو  غسلهایاالمعاء ل یبعضه ال رسلیفانه  یالدهن ریالطرط یال
 یالعکر  ریالطرط یللهضم و اما حاجته ال نهایاملعده لتسخ یبعضها ال رسلیاللزجه و 

طحال غذاء ال ریصیلشهوه الطعام و منه  هیفم املعده للتنب یبعضه ال رسلیفانه 
الکبد و هو الدم و هو مرکب من جواهر  یه فیالجوهر الصالح للتغذ یبقینفسه ف

رنا لبنا انه من ثلثه جواهر کام ذک خرجیو  نییالثد یال نصبی نیثلثه کام تشاهد ح
عکر  یبقیمنه ماء ثم دهن و  خرجیو فصلته  قیالقرع و االنب یو اذا وضعت الدم ف

بدن و ال ءغذا کونی هیالخالصه الصافاسفل القرع فهذا الدم ذو الجواهر الثلثه  یف
 یف نبثیالعروق و  یف یجر یالرقه و القوام ف نیمعتدل ب یاقوتیهو جوهر صاف 
ذاء آالت غ ریصیان  ینبغیالبدن فهو ارشفه و الطفه النه  یاعال یالبدن فام صعد ال

لبدن ا یاغلب و ما توسط ف هیاملائ هیاللطافه فف هیغا یف کونیان  جبیالحس و 
 تعلشی یاغلب و حت هیالدهن هیو الغلظه فف قهالر  نیمتوسطا ب کونیفوجب ان 

 کونیاالسافل فوجب ان  یو ما نزل منه ال ییالقلب و تح یف هیزیالحراره الغر هایف
 ذلک همفاف  نهیغذاء االعضاء الحامله للبدن املت ریصیان  ینبغیالنه  ظایغل ایعکر
ن خطاب م تسمعهکتاب و ال  یف حیالتنق و االنطباق بهذا التجده فانک موفقا راشدا

ئ من منه ش فضلیفلرمبا  یالصاف یاقوتیاالعضاء من هذا الجوهر ال یثم ما وصل ال
 قیطرالفاضله ب هیاالعضاء فاخرج املائ یفصله قو  ایغذاء العضو فان کان الطبع قو

ک الفاضله شعرا و لعل هیالفاضله منها دهنا و العکر هیالدهن الرتشح من املسامات و
العامل النه فاضل غذاء صالح لبدن االنسان  یالشعر اعدل شئ ف نلک ا نیمن ذلک تب
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جوهر  یحجر افضل منه و ا یو امه ابوه املاء و امه الدهن فا هیو هو اخ االنسان الب
دره و رباه الله سبحانه بحکمته الق دیو نقاه  لیاعظم و ارشف منه و قد طهره الجل

وم و العل عیسبحانه قابال لجم لهل ایانسانا کامال ول کونیجعله صالحا الن  یحت
قد اخطأ من اتخذ وراءه  یو لعمر  اءیاالش قیو العلم بحقا هیالکامالت و الحکم االله
 خیرساله الش یرشحنا عل یاالبعد و قد حققنا ذلک ف قیحجرا و قد سلک الطر

 هفیبکشف االرسار مجمال فان کانت االعضاء ضع یالله مقامه املسم یاالوحد اعل
 ضاید االکب یخلل االعضاء و لرمبا کان ف یف تیدفع هذه الفضول بق یتقدر علمل

ضاء و االع یان وصل ال یال هیف تیالغذاء من الفضول الثلثه و بق صفیضعف و مل
عد شئ ب ئایالخلل و زادت ش یف تیتدفع الفاضل عن نفسها فبقضعف فلم هایف
هو ام  یالذ ریالطرط والخلل ه یف یالبدن و هذا الباق یاحدثت امراضا ف یحت

مرض اال من جهه هذا  هیف حدثیعضو و ال ضعفیاالمراض و اصلها و منشأها و ال
 ختلفی ریبدن االنسان و هذا الطرط یف حدثیلکل مرض  هیفهو العله املاد ریالطرط

عضاء غذاء اال  ایمن بقا ریالغلظه بحسب مکان تولده فان کان هذا الطرطالرقه و  یف
کان اغلظ و ان کان من  هیغذاء االعضاء الدهن ایو ان کان من بقا فکان الط هیاملائ
احد و کل و  هیکان اشد تحجرا و هو اردوها و اصعبها تنق هیغذاء االعضاء العکر ایبقا

النسبه ب ایاو عکر ایاو دهن ایمائ ریالطرط کونیله ثلثه اقسام فاما  ریمن هذه الطراط
ا املعده اذا کان قوته یف ریتولد الطرطیموضع تولده فهو تسعه اقسام و قد  یال

هناک  ولدتیاملعده ف یالصالحه ف ریمن االجزاء الغ یبقیف فهیاو الدافعه ضع زهیاملم
دفع فاما ان ال نیح شاهدیو هو ما  یاو عکر  یاو دهن یاما مائ ضایو هو ا ریطرط

باملاء  یمو هو املس یالدهن ریبالبلغم او الطرط یو هو املسم یاملائ ریالطرط ندفعی
بالسوداء و لکل واحد منها  یو هو املسم یالعکر   ریاالصفر و الصفراء او الطرط

الکبد لضعف القوه الدافعه منه او  یف ریالطرط تولدیحاالت و صفات و الوان و قد 
 صحبیو قد  یاو عکر  یاو دهن یاما مائ ضایو هو ا ریالطرط هیف یبقیف زهیاملم

ذان العروق فه یف یجر یف زهیو ضعف املم هیالتصف هالدم الجل رداء ریذلک الطرط
االمراض و اصلها  عیام جم یه ریعرش قسام من الطرطسته اقسام فذلک خمسه ضایا

 بیلطبا علمیما مل تعلم و یاالجامل حت لیسب یو منشأها و لعلنا فصلنا االمراض عل
 ضایا املعالجهعالجه البته و سنفصل لک نوع  یعل قدریلکل مرض مل هیالعله املاد

ملأمون ا یرسالته ال یالسالم ف هیالخرب عن الرضا عل یفام ورد ف یان شاء الله تعال
له املرتان و الدم و البلغم و بالجم یو ه عیاربع طبا یاالجسام عل یان الله سبحانه بن
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 نیو کذلک البارد ابسایو  نایل نیفجعل الحار نهامیحاران و باردان قد خولف ما ب
الرأس و الصدر و  یاربعه اجزاء من الجسد عل یابسا ثم فرق ذلک علیرطبا و 
و  نینیو الع نیان الرأس و االذن نیاملومن ریام ایو اسفل البطن و اعلم  فیالرشاس
 فیو ان الرشاس حیو الفم و االنف من الدم و ان الصدر من البلغم و الر نیاملنخر

کرنا ما ذ  ینافی سیالخرب ، فل لسوداءمن املره الصفراء و ان اسفل القدم من املره ا
ا کل عضو طبع اال ان یفانا الننکر ان االسطقسات االوله هذه االربعه و ان الغالب ف

االرکان الثلثه اوال ثم ترتکب االعضاء من هذه  یال لینقول ان هذه االربع تستح
البدن  الطخفال شک ان ا نینیع یله بشواهد ظهر بها لذ نایسابقا و ات نایالثلثه کام ب

 انیکمنها ال تکونیاربعه کام ان عنارص العامل اربعه لکن الترتکب منها شئ اال ان 
تختلف  یاملائ ریترتکب االعضاء ثم اعلم ان الطرط انیالک بیالثلثه اوال ثم من ترک

و منه مالح و هو  بسهایاحواله و هو اربعه اقسام فمنه حامض و هو ابردها و ا
 لیمی یو منه حلو و هو اسخنها و ارطبها و منه زجاج اجفهااسخن اصناف البلغم و 

حراره  هیف اذا عمل فیالحموضه و هو ارطبها و ابردها و اعلم ان الجوهر اللط یال
اره الحر  هیفاسده حمض و اذا اشتدت عل هیزیو کان حرارته الغر یغل یحت فهیضع

مل و ع هیزیالغر تهتفسد حرار و مل ظایملح و ان کان غل هیغلظه و عکر هیو کان ف
 فهیضع ضایا بهیاضعف و الغر هیزیو ان کان مع ذلک حرارته الغر یالحراره حل هیف

و هو اقل  قیاربعه اصناف اصفر رق ضایفهو ا یالدهن ریو اما الطرط الیحمض قل
و لوال ذلک لکان بطبعه احمر ناصعا و  هیاملائ الرطوبه مخالطه من  هیحراره ملا ف
 ظهیمن الرطوبه الغل هیو هو اقل حراره من االول ملا ف ضیالب محاصفر ک ظیمنها غل

 یرث فاالک یف نین االولاملعده کام ا یاالکرث ف یو تولد هذا القسم ف یو منها کراث
ردوها و هو ا یبالبقول و منها ما هو زنجار  یالتغذ یسبب الکراث کونیالکبد و رمبا 

 ریو اما الطرط هیسم هیفیله ک هواملعده من شده االحرتاق و  یو اکرث تولده ف
من احرتاق العکر الصالح و هو حار  تولدیاربعه اقسام فمنها ما  ضایو هو ا یالعکر 

 حدثیکالخل و منها ما  انایغل هایاالرض احدث ف یمه حامض و اذا وقع علحاد و طع
مهلک و لونه اسود کالقار و له  یمن احرتاق الدهن الصالح و هو احرها و هو رد

االرض و منها ما هو کمد بسبب  یف انیالغل حدثیحموضه و  حتهیرا یق و فیبر
ها بسبب مخالطه الدهن و اردو  یو بنفسج یو منها باذنجان الیقل هیبقاء الرطوبه ف

 هایاو اللطافه و غلبه الحراره عل هیکلها حموضه للربوده االصل یاالسود الرباق و ف
 صفه االخالط و االرکان .  یف هیواف ملهفاکتسب حده و حراره من االحرتاق فهذه ج
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 «*االعضاء  یجمله القول ف یف:  الخامس الباب »*

 االعضاء ،  یفجمله القول  یالخامس ف الب اب

ه و خواص ئتهیصفه کل عضو و ه انیاالعضاء نوعان نوع منهام ب یان القول ف اعلم
 یجوسبن العباس امل یعل امیالس هیفقد تکفل بذلک االطباء و ابلغوا ف حهیو ترش
لغ فال فانه فصل و اب یالصناعه امللککتاب کامل یف اریبن س یموس ماهریاب ذیتلم

و  نوایبیما مل انیهذه الرساله ب یو ابلغوا و امنا غرضنا ف نوایما ب انیب یحاجه لنا ف
من  هایال اصلو یو مل عرفوهایمل اتیهذه الرساله کل یف نیفلنب هیال صلوایرشح ما مل

هذه الرساله فنقول اعلم ان  یاالعضاء و هو املطلوب منا ف عیارسار الخلقه و تنو
ه الله سبحان هیمش لدنو هو نور ساطع من  واحد نایمن الله سبحانه کام ب ضیالف
ان  نایواحد و نور واحد النه من عند الواحد و قد ب ضیالخلق و هو ف یمنته یال

 هیلدن مش یالخلق ال یمن منته ضایمن نفس ذلک النور حدثت ظلمه فانبسطت ا
الظلمه  فصارت نیالحادت نیاو کالکرت نیاملتداخل نیالله سبحانه فکانا کاملثلث

للنور مختلفه الختالف مراتب الظلمه فحدثت منها للنور  اتنبسطه منازل و مقامامل
ذلک املنزل فحصل من ذلک  یحسب مقتض یکل منزل عل یصفات مختلفه ف

 هیکل جزء فصار من لدن املش یمعن نوع جزء کل  یاختالف مراتب الخلق اال ان ف
 یلالغلبه النور و اللطافه و صار من عند الوسط  بیعامل الغ نیوسط املثلث یال

اتب رتبه له اربع مر  بیعامل الشهاده لغلبه الظلمه و الکثافه ثم صار عامل الغ یاملنته
سط ثم الو  یلیما یو ه بیالغ یالبعد عنها ف هیاملتصله بها و رتبه غا هیقرب املش

اربع مراتب  بیلعامل الغفحصل  یالسفل یو رتبه تل ایالعل یذلک رتبتان رتبه تل نیب
 یشده املشاکله معها و اضمحل و تالش یف هیقربها من املش هینهامنها ل یو صار االول

 قیقافاختصت بعامل الح هیو الجزئ هیالظلمه فصارت معراه عن الحدود الکل هیان هایف
 یفصار لها حد و لکن عل یاقو  هایالظلمه ف هیثم بعدها کان البعد اکرث بدرجه و ان

و  یاقو  اهیالظلمه ف هیبدرجه و ان ثم بعدها کان البعد اکرث هیو الکل هینهج املعنو
اکرث و  ثم بعد ذلک کان البعد فهیلط قهیاقل فاختصت بصور رق هیاملشاکله مع املش

 فهیطل هیبیاال انها غ هیجزئ ظهیحدود غل هایصارت ف یاملشاکله اقل و الظلمه اقو 
ها الله سبحانه لها فارشقت و طالع یقوه و االستعداد تجلعن ال هیعن املواد خال هیعال

 یمثاله فاظهر منها افعاله و کذلک من لدن الوسط ال تهایهو یف یفتألألت فالق
ده عامل الشها یعامل الشهاده ثم بعدها معان قیالبعد اربع مراتب فاعالها حقا هیغا
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بالفواد  هیبیراتب الغامل تیفسم ظهیثم بعدها الصور الغل قهیثم بعدها الصور الرق
ات صار منها الشعور  تهایلغلبه نوران یو ه بیالرتت یو العقل و الروح و النفس عل

بع و بالط هیاملراتب الشهاد تیو سم هیو الصور هیو املعنو هیقیو االدراکات الحق
املاده و املثال و الجسم و صارت هذه االربع قوالب و مظاهر لالربع االول فعامل 

اربع  یتنفصل ال الروحجسم لها اال ان  تهیروح و عامل الشهاده بکل تهیبکل بیالغ
 ظهیاربع مراتب فالجسم تنزل الروح بل هو روح غل یال نفصلی ضایمراتب و الجسم ا

الرقه و الغلظه و الروح  یمجسمه ملا عرفت من اتحاد جوهرهام و کون االختالف ف
 هیفت و الروح لغلبه النورانمروح ملا عر  فیلط قیجسم رق یالجسم بل ه فهیلط
مقام  هیلع هیو الجسم لغلبه الظلامن هیترب یللجسم النها الت هیمقام الربوب هایف

 یفام خف هیجوهره کنهها الربوب هیلها متحرک بها فالعبود عیللروح النه مط هیالعبود
ا مفصال و مرشوح هیالعبود یف بیاص تهایبیمن الصفات للطافتها و غ هیالربوب یف

رس قول  نیب، فت هیالربوب یوجد ف هیلغلبه الظلمه و قله النوران هیالعبود یما فقد ف
ال مبا ا علمیما هنالک ال یالسالم قد علم اولوا االلباب ان االستدالل عل هیعل الرضا 

لهم انه  نیتبی یانفسهم حت یاالفاق و ف یف اتنایآ همیسرن یو رس قوله تعال هنایه
ر بقد القوله سبحانه و ان من شئ اال عندنا خزائنه و ماننزله ا یق فظهر معنالح

فلکل صفه و موصوف و  بیعامل الشهاده نازل من عامل الغ یما ف عیمعلوم فجم
من تبرص ذلک و  ریعامل الشهاده و البص یف قهیحاد و محدود و جوهر و عرض حق

مبدوه و  نینزل و ا نیاو عرف ان کل شئ من  اءیاالش قیمن عرف حقا میالحک
ه العامل قد حصلت و تلبست بها املاد ذاه یف یالت هیاالنسان ئهیمقامه فنقول ان اله

و  تیارادته منها و خل یبعد ما صفت و لطفت و بلغ بها الفاعل جل شأنه منته
ک النور ذل ئهیه یه ئهیو هذه اله هیالفطره االله ئهیه یفوقفت عل نایطبعها کام ب
 تو تلک الظلمه کان هیعامل الشهاده و امتزج مع الظلمه ظلمه االن یبعد ما نزل ف

ان کل قبضه من ذلک النور اذا  نایو قد ب میالنه من صنع الحک یالوضع االله یعل
من شئ  تیاالنسان و مهام رأ ئهیه یوقف عل هیجبله الله عل یو طبعه الذ یخل
او کانت  هتیبه فعل الفاعل غا بلغیفهو مام مل وانیاو الحاملعدن او النبات  ئهیه یعل

صا و ناق دایانسانا زا تیحسب اراده الفاعل و ان رأ یقابله لالنفعال عل ریاملاده غ
اء ان ش نهیما سنب یو نقصانها عل ادتهایاو مشوها فامنا هو من جهه رداءه املاده و ز

اعل الف دی هایاخذت و عمل ف ضیمحله مجمال کل قطعه من ذلک الف یف یالله تعال
راده الفاعل ال  شاکلهامل نونتهیک ئهیه یبلغ بالفعل منتهاه و ال قارس ظهرت عل یحت
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صفه موثره و لذلک قال الله سبحانه و لقد خلقنا االنسان  طابقیفان االثر  تهیو مش
 حجه اکرب یه هیالسالم الصوره االنسان هیعل نیراملومنی، و عن ام میاحسن تقو یف

و  بناه بحکمته یالذ کلیاله یو ه دهیکتبه ب یالکتاب الذ یخلقه و ه یالله عل
 یالشاهد عل یاملخترص من اللوح املحفوظ و ه یو ه نیالعامل رمجموع صو  یه

 یو ه ریکل خ یال میالرصاط املستق یکل جاحد و ه یالحجه عل یکل غائب و ه
و  هیاملش ئهیه یه هی، فالصوره االنسان یالجنه و النار انته نیالرصاط املمدود ب

 ظهری سیو رقتها ل هانورها و شعاعها اذ هناک لکرثه لطافت یصوره االراده ظهرت ف
ه و امنا تظهر بعد غلظت ضیذلک الف یاعال یتظهر ف ستیالصوره و کذلک ل هایف
لدهن ا ان  یقابال للتصور االتر  ریصی یالجمله بواسطه برد الظلمه و کثافتها حت یف

 نایا متالجمله و صار ناضج یغلظ ف یالتصور و لکن اذا طبخته حت قبلی سیل قیالرق
 یمباد ما صورته فکذلک یشئت و وقف عل فامیک ریقبل التصو مثالکالشمع  نایثخ
افه تقبل الصوره اال ان تنتضج و تستثخن بسبب کث ستیلرقتها و لطافتها ل ضیالف

 ضیفذلک ال عهیو تلک الصوره کانت من طب ریالتصو هایف ظهریالظلمه و بردها و 
رقته  هیغا یمنتهاه فف یو تظهر ف هیمباد یتظهر ف سیآخره اال انه ل یمن اوله ال

بب برد بس الیالفواد فاذا غلظ قل یکام ف هیو ال جزئ هیصوره ال کل هیف ظهری سیل
فاذا غلظ  قلالع یکام ف هیکل هیللتکاثف و الرتاکم قبل صوره معنو یالظلمه املقتض

 هیو الکل هیو الصور هیاملعنو نیب هیبرزخ هیبیغ قهیقبل صوره رق یبعد ذلک مره اخر 
 ظهیصوره غل هیظهرت ف یو اذا غلظ مرتبه اخر  هیالروح امللکوت یکام ف هیئو الجز 
و  هیعیبط هیشهاد ظهیصوره غل هیظهرت ف یفاذا غلظ مرتبه اخر  هیبیلکن غ هیجزئ
کالتجرد  اهیبالنسبه ال یصوره بل ه هایعل طلقی سیعامل الشهاده ل یبالنسبه ال یه

 هیظهرت ف یصوره فاذا غلظ مره اخر  بیالغ یو الصوره لکن بالنسبه ال یعن املعن
 هیشهاد هیصوره برزخ هیظهرت ف یفاذا غلظ مره اخر  هیماد هیمعنو هیصوره کل

 یو لکن ف هیشهاد هیجسامن ظهیصوره غل هیظهرت ف یفاذا غلظ مره اخر  هیمثال
النسبه ب هیعامل الجسم املطلق له صوره اطالق یمراتب فانه ف ضایعامل االجسام له ا

ک له عامل االفال  یبالنسبه و ف هیمعنو هیعامل العرش له صوره کل یو ف ونهما د یال
عامل  یف ضایو له ا نایکام ب ظهیعامل العنارص له صوره غل یبالنسبه و ف قهیصوره رق
 هیاالله هیفطرته االول یهو عل یالذ یصورتان صوره لجسمه االصل االجسام
العامل املحسوس مجمال الصوره  احسب اعراض هذ یعل هیو صوره عرض هیاویالهورقل

ذا ه یمنتهاه اال انها ظهرت ف یال ضیمبدء الف یما کان ف یهذا العامل ه یف یالت
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ما صورت  یعل تیقبلت الصوره و بق یو تکاثفه و تراکمه حت ضیالعامل لغلظه الف
بسبب جمودها و هذا قوله سبحانه و ان من شئ اال عندنا خزائنه و ماننزله اال بقدر 

السالم فاذا عرفت  همیمحمد علحکمه آل نیفافهم ما ذکرت لک فانه من ع لوممع
نظر امل یهو النطفه و ان کانت ف یالذ یهذا العامل العرض یف ضیذلک نقول ان الف

و  نییاالنث یانصب ف فیحده اال انها مرکبه من جواهر ثلثه النها دم صاف لطوا
 یاللنب فف یف  ظهریالرحم و قد عرفت ان الدم له ثلث جواهر کام  یاندفقت ال

اء فاالجز  هیعکر فهیو اجزاء کث هیدهن ظهیو اجزاء غل هیمائ فهیالنطفه اجزاء لط
ابنا مرآه کت یو حققنا ذلک ف یالهرمس العلم یکام ثبت ف هیروحان هیاملائ فهیاللط

فل اس زهایو ح هینفسان هیو طبعها و االجزاء الدهن تیلو خل یاعل زهایالحکمه و ح
 نهاال یو منها س هیو منها غلظتها و جهه روحان هیجهه العکر نیالروح الن لها جهت من

هذه االجزاء و طبعها  تیاالسفل فاذا خل یف زهایو ح هیجسدان هیو االجزاء العکر
الرحم  یکل واحد کل واحد فاذا وقعت ف عیو ان شا زهایح یوقف کل واحد منها ف

 یالبته لعدم القارس ف زهایح یمنها ف حدهو وقف کل وا زهایم هیقو هایو عمل ف
و االوسط و االسفل فانها  یاالعل یاالغلب فاذا عرفت ذلک فلنمثل لک مثاال ف

 یف یورق الشجر فالحظ املثال الذ یلنمثل ذلک ف الجهات و ثیتختلف من ح
القرع  یتتفصل ف یمرکب من ثلث جواهر کام انک تر  ضایالهامش فنقول ان الورق ا

جوف الساق و الغصن و وصل  یاملدد ف یفاذا جر  هیماء و دهن و ارض یق الیو االنب
 یفمن جهه کان اعل هیالخارج و فصله النفس النبات یالقطرات و اندفع منها ال یال

ذلک  نیمنه و وسطه ب ظهیو اسفله الجهه الغل قیالورق رأس الورق الحاد الدق
ارق و  کونیو لذا دق و لطف و لذا  قیرأسه الدق یال هیفصعدت االجزاء الروحان

منه  هیو االرض نزلیرجله ف یعل ثقلیف کربیالسامء اال ان  یال الیانعم و الطف و ما
ازال ن کونیو لذا غلظ و انبسط اکرث و صار اثخن و  ظیق الغلاسفل الور  ینزلت ال

و  نیالطرف نیاالنبساط و الدقه ب یاالسفل و توسط الدهن فالجل ذلک صار ف یال
 یو السطح االسفل منه الذ یمن الورق و بطنه اعل یالسطح االعل کونی همن جه

سطح ال یعد التص هیفاالجزاء الروحان نیب نیب کونیهو ظهره اسفل و وسط ثخنه 
 یلتنزل ا هیالسامء لخفته و العکر یو متوجها ال یانعم و اصف کونیو لذا  یاالعل

 نهامیتکون ب هیلثقله و الدهن ضاالر  یاخشن و اکثف و متوجها ال کونیالظهر فلذا 
منه اطرافه و االسفل عند قطره  یاالعل کونیاعتبار و من جهه  ضایثخنه و هذا ا یف

ق االطراف ار  یلیعروقه مام  یاالطراف و لذا تر  یفتصعد الروح ال نهامیو الوسط ب
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القطر و نفس العرق  یلیالسامء و العروق مام  یال الیو جسمه انعم و الطف و ما
 االرض یال الیما کونیالقطر اغلظ و لذا  یلیمام  ضایمنه اغلظ و جسمه ا یقطر ال
 صعدیف اعاله االطراف  عیمن جم یو من جهه مطلق االعل یالورق ذا حن کونیف
 هیاغلظ و ف کونیاسفله و لذا  کونیالطف و وسط ثخنه  کونیالروح و لذا  هیال

محل الدهن فذلک اربعه انظار  نهامیالعکر و ب هیال نزلیاغلظ اجزائه ف یعروقه الت
 عدصیو اسفل و اوسط و ال بد و ان  یکل نظر اعل یطوال و عرضا و عمقا و ثخنا و ف

اذا النفس البته ف توسطیاالسفل و  یالعکر ال نزلیو  یاالعل یالروح من کل جهه ال
و اسفل و اوسط من هذه االربع جهات  یاعل ضایعرفت ذلک فنقول ان لالنسان ا

 هیالطول تصعد االجزاء الروحان ثیو العرض و العمق و الثخن فمن ح الطولمن 
العرض  ثیالوسط و من ح یتقف ف هیالرجل و الدهن یال هیالرأس و العکر یال
و  نیجنبال یال هیالروحان صعدیالفقار اسفل ف یلیو ما  یاعل نیالجنب یلیما  کونی
ن ارق الجنبا کونیالدهن و لذا  توسطیالفقار و  یلیاالسفل مام  یال هیالعکر نزلی

اثخن و اغلظ و اکثف  هایلیالفقار و ما  کونیو انعم و روس االضالع ارق و ادق و 
 امنهیوجهه اعاله و ظهره اسفل و ب کونیالعمق  ثیو من ح نیب نیب نهامیو ما ب

دن و الب میبه من مقاد توجهیما  یالوجه ا یال هیفتصعد االجزاء الروحان نیب نیب
ته سطح برش  کونیالثخن  ثیو من ح هیالظهر و تتوسط الدهن یال هیالعکر لتنز 
 یه االعلسطح البرش  یتصعد ال هیفالروحان نیب نیب نهامیل و بو عظامه االسف یاالعل

من غلظه الجلد فامنا هو  یتتوسط و ما تر  هیالعظام و الدهن یتنزل ال هیو العکر
جهه مبارشه الهواء و الحر و الربد  منبالعرض من جهه حراره مقعر الرحم فجففه و 

 یان العظم اغلظ االجزاء و هو عکر  یالخارج و لوال ذلک لکان کام ذکرنا االتر  یف
و لالنسان اعتباران آخران فاالول  یاللحم مائ یعل یالذ نیو السم یو اللحم دهن

 ونو لذا تک هیعکر سارهیو  هیروحان نهیمیاسفل ف سارهیو  یاالنسان اعل نیمیان 
و  نیب نیب نهامیو ب ینیمیاصغر من مقابله ال کونی یسار یابرد و اجف و کل جزء 

 االوسط یاالسفل و املروسه ه یو الخادمه ه یاالعل یه سهیان االعضاء الرئ یثانال
و طبعها  تیفمن ذلک اعترب امرک و افهم ما اقول فاذا وردت النطفه الرحم و خل

و قلبه و  ایدماغه و نخاعه مائ کونی لکما ذکرت فالجل ذ یوقفت اجزاوها عل
راف من االط ضایا دیفان ال هیو رجله عکر دهیو  هیدهن هیو الوسطان هیاجزاوه اللحامن

 یاسفل اال انها الطف من الرجل و باق ضایا یالخادمه و حکمها حکم الرجل و ه
 الهکذا من جهه الطبع ف ضیو ملا کان وقوف الف دهایما ذکرت فالنع یالجهات عل
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 النهج واحد نوعا ا یکل عامل عل یف االنسان صوره کان عامل دون بعامل له اختصاص 
 یعامل االجسام ه یکل عامل بحسبه من الغلظه و الرقه فصوره االنسان ف یان ف

ظ عامل االجسام اغل یعامل العقول ارق و الطف و ف یعامل العقول اال ان ف یصورته ف
رتبه شهاده  و بین و ملا کان لالنسان رتبتان رتبه غیب نیذلک ب نیب امیو اکثف و ف

املبدء و الطف و ظاهره  یلیمام  بیو لکن باطن الغنوعا الطف من الشهاده  بهیو غ
هر ظ یلیاال انه مام  بیالشهاده و اکثف و اما الشهاده فنوعا اکثف من الغ یلیمام 
 یاملشاعر و القدره ف واغلظ و کانت االرواح  یاملنته یلیانعم و ارق و مام  بیالغ

و  بهیغ یفنصفه االعل نهیبدن االنسان بع یظهرت هذه املراتب ف یبیالنصف الغ
و انعم و ظهره اسفله و اغلظ و نصفه االسفل شهادته فباطن االسفل  هیاعل مهیمقاد
النصف  یمشاعره و ارواحه و قدرته ف عیو ظاهره وراءه و جم یظهر االعل یلیمام 
و  هیوانیو الح هیو النبات هیو کام ان لالنسان قوابل و مقبوال و قوابله الجامد یاالعل
 وانیالح القوابل و هیلیمن القوابل ثم  یو املقبول اعل تهیغا یو ه هیه االنسانمقبول
جله ر  تهیاالنسان فجامد یمن الجامد کذلک ظهر ف یمن النبات و النبات اعل یاعل

ربه  یلرأسه و کام ان مقبوله جهته ا یف تهیانقلبه و انس تهیوانیکبده و ح تهیو نبات
کذلک  ساکنه یو ه تهیو القوابل جهه مفعول ضهیاملتحرکه املف دهیفهو وجه ربه و 

بحان بدنه فس یباق یو جهه سکونه القابل یکان مبدء حسه و حرکته من رأسه االعل
 و ملالعا یما ف عیجعل االنسان امنوذج جم فیمن هو امره محکم و خلقه متقن ک

 یعنم هیکل شئ ف ونکیان  جبیمتشاکل و لذا  ضیاجزاء هذا الف عیملا قلنا ان جم
 یکام هو ف ریهذا االنسان الصغ یموجود ف ریهذا العامل الکب یما ف عیکل شئ فجم

 السالم :  هیعل نیراملومنیام یعل یاملنسوبه ال اتیاالب

 و ماتبرص       ** * **      و داوک منک و ماتشعر  کیف دواوک

 املضمر  ظهری** * **      باحرفه        یالذ نیانت الکتاب املب و

 العامل االکرب  یانطو  کی** * **      و ف       ریانک جرم صغ اتزعم

امل و لالنسان نفس و للع یکام ان للعامل عرشا لالنسان عقل و العامل له کرس فنقول
و لالنسان عامله و للعامل فلک  یفلک زحل و لالنسان عاقله و للعامل فلک املشرت 

 لزهرها فلک للعامل و لالنسان واهمه و للعامل فلک الشمس و لالنسان ماده و  خیاملر
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عطارد و لالنسان متفکره و للعامل فلک القمر و  فلکو للعامل  لهیمتخ لالنسان و
لالنسان روح و للعامل نار و لالنسان الصفراء و للعامل هواء و لالنسان دم و للعامل ماء 

اب و لالنسان السوداء و للعامل جامد و لالنسان جامد و و لالنسان بلغم و للعامل تر 
 وانیمن الکبد و للعامل ح منبعثهاو  هیهو ظاهر بدنه و للعامل نبات و لالنسان النام

منبعثها  و هیو منبعثها من القلب و للعامل انسان و لالنسان انسان هیوانیو لالنسان ح
ان و للعامل امئه و لالنس هیره املثالو لالنسان مشاع اءیمن باطن الدماغ و للعامل انب

و العامل  یکوتفاتح خاتم و لالنسان عقل مل یو للعامل نب ایالعل هیمشاعره النفسان
 هیبرزخ و هیو النبات هیالنبات نیو ب نهایب هیو برزخ هیسبعه اطوار جامد یف وجدی
کذلک  هیسانو االن هیاالنسان نیو ب نهایب هیو برزخ هیوانیو الح هیوانیالح نیو ب نهایب

سبعه اطوار نطفه و علقه و مضغه و عظام و اکساء اللحم و  یف وجدیاالنسان 
سان و لالن فیو للعامل ص یو لالنسان صب عیانشاء خلق آخر و تولده و للعامل رب

و لالنسان کهوله و للعامل شتاء و لالنسان هرم و للعامل امطار  فیشباب و للعامل خر
تلک  مدجی نیو فمه و للعامل ثلوج و لالنسان ح نهیمن انفه و ع لیسیو لالنسان ما 

و  یو رعوده الدو  نیالع یف لمعیو برقه ما  بهیصیمن جهه برد  هیمجار یاالمطار ف
کاملثانه و املراره و الطحال و الکبد و  تهیو بحره اوع ابسهیالقراقر و بره اعضاوه ال

 و الفم نیالع ونهیو آباره االذن و عجباله عظامه و اشجاره شعوره و انهاره عروقه 
 احیالرو دبوره ا هیالدمو احیو جنوبه االر هیالبلغم احیو قبوله االر لیاالحل تهیو اود

ه و خسوف رهیو زلزلته النوافض و القشعر هیالسوداو احیو شامله االر هیالصفراو
و السکته و کسوفه ضعف الروح و الفالج و للعامل سخونه  هیزیضعف الحراره الغر

محله و لالنسان النافضه و  ریغ یو للعامل بروده ف یاوانه و لالنسان الحم ریغ یف
 النفس و للعامل قیو ض دهیشد بوسهیلالنسان  عرضی مطارللعامل جدب و قله اال 

د مه و لالنسان سواخصب و کرثه االمطار و لالنسان االستسقاء و للعامل سواد و ظل
 وانیالعامل اصناف الح یکام ان ف وانیبالسدر و الدوار و کذلک لالنسان اصناف الح

شجاع کاالسد و النمر و منه جبان کاالرنب و الضان و منه روف  یفمن االنسان جر 
لعداوه ا یخفیالصداقه و  ظهریو منه منافق  یالغرق نقذیانه  لیق یحت نیکالدلف

املهاجره و منه سارق  وریکالط الحاجه وقت  یاملحبه ف ظهرین کالتمساح و منه م
الزنا  یال لیاالکل کالغراب و منه املا ریالحقد کالجمل و منه کث دیکالفأر و منه شد

 ریالغضب کاللبوه و منه عام الغضب کث عیکالحامم و منه رس فینظ هکالقرد و من
الد کاالرنب االو  ریکالبلبل و منه کث یقیاملوس یالوفاء القنوع کالکلب و منه بارع ف
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کلب و کال لیو منه بخ ریرث کالخنز ئهیالنسل کالصقر و منه وسخ اله لیو منه قل
 ریالشامه کالنمل و منه کث ریکث منهو  هیاالدراک کالح یکالنمل و منه قو  صیمنه حر

ه نکالحامم و منه متعظم کالفرس و الطاوس و م یالنوم کالبوم و الصقر و منه غب
ه املاء کاالوز و من یال لیکالثعلب و منه بناء کالخطاف و الزنبور و منه املا الیح
ذلک  الثالنقوب کالفأر و ام یو منه املاهر ف نیاالمکنه املظلمه کالخراط یال لیاملا
 اءیه اشاربع یالجسد عل یالسالم قال بن هیعل عبداللهیالبحار من الخصال عن اب یف

 ائیالروح ش یالروح و العقل و الدم و النفس فاذا خرج الروح تبعه العقل فاذا رأ 
 یالسالم ان الغلظه ف هیعل جعفریالدم و النفس و عن اب یالعقل و بق هیحفظه عل
الم الحزم الس هیعل عبداللهیح و العقل مسکنه القلب و عن ابیالر یف اءیالکبد و الح

، و الظاهر ان  یانته هیالر یف اءیالکبد و الح یفالقلب و الرحمه و الغلظه  یف
السالم العقل من القلب الحزن من  هیو عنه عل هیالر فیالخرب االول تصح یف حیالر

 یاالشتباه من الراو  یندع حتملیو الضحک من الطحال و  هیالکبد و النفس من الر
م السال  هیعل الحسنیالحزن من الطحال و الضحک من الکبد و عن اب ثیو کان الحد

 خرجیالنفس اال به و بنسمه و  ءیالتج یاربعه فمنها الهواء الذ یالجسم عل عیطبا
و الحراره و الطعام و  بسیقد تولد ال یالجسم من داء و عفونه و االرض الت یما ف
 أخذیف صفویثم  نیلی یحت هیغذیاملعده ف یال ریصیانه  یالدم االتر  تولدیمنه 
ن البلغم و عن العلل ملحمد ب ولدیالثفل و املاء و هو  نحدریصفوه دما ثم  عهیالطب
شئ هو فقال هو من  یرفعه قال سألته عن املوت مام هو و من ا میبن ابره یعل

ان فاذا ک حیو الدم و الر ملرتانا یاالنسان و ه یمرکبه ف یه یاالربع الت عیالطبا
صوره  یبه ف یوتیوت فمنها امل خلقیمن االنسان ف عینزعن هذه الطبا مهیالق ومی

االربع  عیاالنسان هذه الطبا یف کونیالجنه و النار فال نیب ذبحیاغرب ف یکبش املح ا
 اابن آدم ثلثامئه و ستون عرق یو آله ف هیالله عل یصل یابدا و عن النب موتیفال

االنسان  قبیمنها مائه و مثانون متحرکه و مائه و مثانون ساکنه فلو سکن املتحرک مل
السالم ان الله خلق االنسان  هیو لو تحرک الساکن لهلک االنسان و عن الصادق عل

 نیتثلثامئه و س یعظام و عل نیو اربع هیو مثان نیمأت یفصال و عل عرشیاثن یعل
لعظام ا مسکیکله و العظام متسکها و اللحم  لجسدا یتسق یالت یعرقا فالعروق ه

 احد و دیکل  یعظام ف نیو مثان نیاثن هیدی یاللحم و جعل ف مسکیو العصب 
ده عض یساعده اثنان و ف یکفه خمسه و ثالثون عظام و ف یاربعون عظام منها ف

ثه و رجله ثل یو ف یاالخر  یکتفه ثلثه فذلک احد و اربعون و کذلک ف یواحد و ف
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ه رکبت یساقه اثنان و ف یقدمه خمسه و ثلثون عظام و ف یعظام منها ف ربعونا
 عرشهیصلبه مثان یو ف یاالخر  یورکه اثنان و کذلک ف یفخذه واحد و ف یثلثه و ف
ه سته و رأس یو ف هیوقصته مثان یتسعه اضالع و ف هیکل واحد من جنب یفقاره و ف

لله ا یو ثلثون عظام ، منه ) اعل انو عرشون او اثن یمثان هیف یثلثون عظام و ف
 مقامه ( 

 هر یغ یو ف یبعض خف یکل احد اال ان بعضه ف یموجود ف عیهذه الطبا عیجم و
االنسان موجوده اال ان کل طبع ظاهر من واحد  یف واناتیالح عیجم عیظاهر فطبا

ا هذ یما ف عیاالنسان امنوذج جم کونیالنباتات مجمال  عیبل و کذلک خواص جم
لهذا  الکتاب من شئ فقل ما یمافرطنا ف ریو ال کث لیقل هیف رتکیمل ثیالعامل بح
لقمر طبع ا یاعضائه ما هو عل یثم ف هایاال احص رهیو ال کب رهیصغ غادریالکتاب ال

کبد کال یطبع املشرت  یطبع زحل کطحاله و منها ما هو عل یکدماغه و منها ما هو عل
طبع الشمس کالقلب و  یکاملراره و منها ما هو عل خیطبع املر یو منها ما هو عل

 هیطبع عطارد کالر یطبع الزهره کآالت التناسل و منها ما هو عل یا هو علم امنه
 ثین حدم تعلقیخلقه االعضاء اردنا ان نتربک بذکر ما  انیب یوجه و ملا کنا ف یعل

 هیعربه ملن اعترب و تذکره ملن تذکر قال عل هیمفضل بخلقه االنسان فان ف
 نیه الجنب دبریبه فاول ذلک ما  رباعتمفضل بذکر خلق االنسان ف ای ینبتد السالم 

ظلامت ثلث ظلمه البطن و ظلمه الرحم و ظلمه  یالرحم و هو محجوب ف یف
و ال استجالب منفعه و ال  یطلب غذاء و ال دفع اذ یعنده ف لهیال ح ثیح مهیاملش

 زالیاملاء النبات فال غذویکام  غذوهیما  ضیمن دم الح هیال یجر یدفع مرضه فانه 
 و مبارشه الهواء  یعل مهیاد یاذا اکمل خلقه و استحکم بدنه و قو  یحت وهذلک غذا

و  لدو ی یهاج الطلق بامه فازعجه اشد ازعاج و اعنفه حت اءیمالقات الض یعل برصه
فانقلب الطعم و  هاییثد یمن دم امه ال غذوهیکان  یاذا ولد رصف ذلک الدم الذ

قت و  یف هیوافیللمولود من الدم ف قهرضب آخر من الغذاء و هو اشد مواف یاللون ال
امه  ییثد جدیطلبا للرضاع فهو  هیقد تلمظ و حرک شفت ولدی نیفح هیحاجته ال
االمعاء  قیباللنب ما دام رطب البدن دق یغتذی زالیلحاجته فال نیاملعلقت نیکاالداوت

 ته طلعبدن یقو یو  شتدیصالبه ل هیغذاء ف یاذا تحرک و احتاج ال یاالعضاء حت نیل
صاغته له ا سهلیو  هیعل نیلیبه الطعام ف مضغیله الطواحن من االسنان و االرضاس ل

وجهه فکان ذلک  یفاذا ادرک و کان ذکرا طلع الشعر ف درکی یکذلک حت زالیفال
و شبه النساء و ان کانت  یبه من حد الصب خرجی یعالمه الذکر و عز الرجل الذ
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رجال ملا تحرک ال یالبهجه و النضاره الت اهل یمن الشعر لتبق ایوجهها نق یبقی یانث
اقال فهام ع ولدیالسالم و لو کان املولود  هیان قال عل یدوام النسل و بقاوه ال هیف

ما  هیو ورد عل عرفیما مل یالعقل اذا رأ  هیتا رانیح یالنکر العامل عند والدته و لبق
اعه س شاهدیذلک مام  ریغ یال ریو الط میمثله من اختالف صور العامل من البها ریمل

ضاضه غ جدیالسالم ثم لو ولد عاقال کان  هیان قال عل یال ومیبعد  ومایبعد ساعه و 
ن ع یستغنیاملهد النه ال یف ینفسه محموال مرضعا معصبا بالخرق مسج یاذا رأ 

له من الحالوه و الوقع من  وجدیثم کان ال ولدی نیهذا کله لرقه بدنه و رطوبته ح
 اءیاالش یلقیاهله ف هیغافال عام ف ایغب ایالدن یال خرجیجد للطفل فصار و یالقلوب ما 
بعد  ئایو ش الیقل الیاملعرفه قل یف دیتزی زالیو معرفه ناقصه ثم ال فیبذهن ضع

تأمل من حد ال خرجیف هایال ستمریو  تمرنیو  اءیاالش ألفی یشئ و حاال بعد حال حت
االعتبار  یو ال لتهیاملعاش بعقله و ح یال ابالترصف و االضطر  یال هایف رهیلها و الح

 لدو یوجوه اخر فانه لو کان  ضایهذا ا یو ف هیو الطاعه و السهو و الغفله و املعص
 نکو یاالوالد و ما قدر ان  هیتام العقل مستقال بنفسه لذهب موضع حالوه ترب

البناء من ا یلالباء عل هیالرتب وجبیاالشتغال بالولد من املصلحه و ما  یف نیللوالد
 ألفونیذلک منهم ثم کان االوالد ال یعند حاجتهم ال همیاملکافاه بالرب و العطف عل

ء من البکا یمفضل ما لالطفال ف ایان قال اعرف  یاالباء ابناءهم ال ألفیآباءهم و ال
اثا احد همیاحدثت عل هایف تیبق ان رطوبه االطفال ادمغه  یاملنفعه و اعلم ان ف

هم تلک الرطوبه من روس لیسیفالبکاء  رهیمن ذهاب البرص و غ مهیعظو علال  لهیجل
 کونیقد جاز ان  سیابصارهم افل یابدانهم و السالمه ف یذلک الصحه ف عقبهمیف

واه من اف لیسیان قال فاما ما  یذلک ال عرفانیبالبکاء و والداه ال نتفعیالطفل 
 ابدانهم الحدثت یت فیلو بق یذلک خروج الرطوبه الت یفف قیاالطفال من الر

له و حد الب یالرطوبه فاخرجته ال هیکمن تراه قد غلبت عل مهیاالمور العظ همیعل
ذلک من االمراض املتلفه کالفالج و اللقوه و ما اشبههام  ریغ یال طیالجنون و التخل

حه ذلک من الص یصغرهم ملا لهم ف یمن افواههم ف لیفجعل الله تلک الرطوبه تس
الذکر و  یجعلت آالت الجامع ف فیمفضل ک ایقال انظر االن  ان یکربهم ال یف

طفه تصل الن یذلک فجعل للذکر آله نارشه متتد حت شاکلیما  یعل عایجم یاالنث
وعاء قعرا  یو خلق لالنث رهیغ یماءه ف قذفیان  یالرحم اذ کان محتاجا ال یال
 یال حکمستی یحت صونهیله و  تسعیالولد و  حتملیو  عایجم نیاملائ یعل شتملیل

لعالج ل دانیکل منها لالرب فال ریاعضاء البدن اجمع و تدب یمفضل ف ایان قال فکر 
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لالهتداء و الفم لالغتذاء و املعده للهضم و الکبد  نانیو الع یو الرجالن للسع
لک لحملها و الفرج القامه النسل و کذ  هیالفضول و االوع ذیو املنافذ لتنف صیللتخل
و نظرت وجدت کل شئ منها قد  هایتأملتها و اعملت فکرک ف اذااالعضاء  عیجم

بدن ال یوصول الغذاء ال یمفضل ف ایان قال فکر  یصواب و حکمه ال یقدر لشئ عل
الکبد  یاملعده فتطبخه و تبعث بصفوه ال یال ریصیفان الطعام  ریمن التدب هیو ما ف

 یال صلیالیللغذاء لک صفال ( قد جعلت کاملخ نهای) ب نهامیعروق رقاق واشجه ب یف
ه التحتمل العنف ثم ان الکبد تقبل قهیو ذلک ان الکبد رق نکاهایالکبد منه شئ ف

مبنزله  لذلک اهیمه یمجار  یالبدن کله ف یال نفذیدما و  ریبلطف التدب لیستحیف
بث منه من الخ خرجیما  نفذیاالرض کلها و  یف طردی یللامء حت أیته یالت یاملجار 

ل ( قد اعدت لذلک فام کان منه من جنس املره خ ضی) مغا ضیمفا یالو الفضول 
الطحال و ما کان من  یال یاملراره و ما کان من جنس السوداء جر  یال یالصفراء جر 

وضع هذه  البدن و بیترک یف ریاملثانه فتأمل حکمه التدب یال یالبله و الرطوبه جر 
 یلتحمل تلک الفضول لئالتنترش ف هیف هیاالعضاء منه مواضعها و اعداد هذه االوع

لحمد کام و له ا ریو احکم التدب ریالتقد احسن من فتبارک تنهکه البدن فتسقمه و 
نشو بدن االنسان و منوها  یصف ل یموال  ایهو اهله و مستحقه قال املفضل فقلت 

 نیالجن ریالسالم اول ذلک تصو هیالتامم و الکامل فقال عل بلغی یحاال بعد حال حت
ما  عیجم ایمستوف ایسو خرجی یحت دبرهیو  دیو التناله  نیالتراه ع ثیالرحم ح یف
 اعضائه من بیترک یما ف یقوامه و صالحه من االحشاء و الجوارح و العوامل ال هیف

 یفاذا خرج ال فیالعظام و اللحم و الشحم و املخ و العصب و العروق و الغضار
و  دیو التتزا ئهیشکل و ه یثابت عل هواعضائه و  عیبجم ینمی فیالعامل تراه ک
قال  ان یمدته قبل ذلک ال یستوفیعمره او  یاشده ان مد ف بلغیان  یالتنقص ال
خلقه و رشف بها  یخص بها االنسان ف یهذه الحواس الت یمفضل ال ایانظر االن 

ن مطالعه م تمکنیفوق املناره ل حیالرأس کاملصاب یف نانیجعلت الع فیک رهیغ یعل
 بهایت و تصفتعرضها االفا نیو الرجل نیدیتحته کال یاالعضاء الت یتجعال فو مل اءیشاال 

 یاء التاالعض یمنها و ال ف نقصیو  هایف وثریو  عللهایمن مبارشه العمل و الحرکه ما 
 یلها ف کنیفلام مل اءیتقلبها و اطالعها نحو االش عسیوسط البدن کالبطن و الظهر ف

املواضع للحواس و هو مبنزله الصومعه  یکان الرأس اسن موضعشئ من هذه االعضاء 
 شئ من املحسوسات فخلق البرص فوتهای الیخمسا لک یلها فجعل الحواس خمسا تلق

لق منفعه و خ هایف کنیمل درکهایبرص  کنیااللوان فلو کانت االلوان و مل درکیل
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ارب و  اهیف کنیمل ادرکهیسمع  کنیاالصوات فلو کانت االصوات و مل درکیالسمع ل
للبرص  الوان ملاکان کنیفلو کان برص و مل ایمتکاف رجعیالحواس ثم هذا  ریکذلک سا

ضها قدر بع فیللسمع موضع فانظر ک کنیاصوات مل کنیو لو کان سمع و مل یمعن
و لکل محسوس حاسه تدرکه و  هیف عملیبعضا فجعل لکل حاسه محسوسا  یلقی

ها الحواس اال ب تمیالحواس و املحسوسات ال نیب توسطهم اءیمع هذا فقد جعلت اش
 درکی املبرص کنیاللون للبرص مل ظهری اءیض کنیو الهواء فانه لو مل اءیکمثل الض

ان  یالصوت ال درکیالسمع  کنیالسمع مل یالصوت ال یودیهواء  کنیاللون و لو مل
جره االنسان فالحن یفآالته  ئهیالصوت و الکالم و ته یمفضل ف ایقال اطل الفکر 

م الحروف و النغ اغهیکاالنبوبه لخروج الصوت و اللسان و الشفتان و االسنان لص
اء و من الف صححیمل شفته سقطت من و  نیالس قهیان من سقطت اسنانه مل یاالتر 

حنجره فال یذکرت لک مآرب اخر  یمع الذ هایان قال و ف یالراء ال فصحیثقل لسانه مل
لو  یفرتوح عن الفواد بالنفس الدائم املتتابع الذ هیالر یال میالنس ذاه هایف سلکیل

کل  عرفیو  نهایب زیمیلهلک االنسان و باللسان تذاق الطعوم ف رایسی ئایاحبس ش
من  بهایواحد منها حلوها من مرها و حامضها من مزها و مالحها من عذبها و ط

و االسنان متضغ الطعام  لرشاباساغه الطعام و ا یمع ذلک معونه عل هیو ف ثهایخب
 متسکهام و تدعمهام نیمع ذلک کالسند للشفت یاساغته و ه سهلیو  نیلی یحت

الشفه و  یمن سقطت اسنانه مسرتخ یمن داخل الفم و اعترب ذلک بانک تر 
بقصد  الجوف منه یال صلی یالذ کونی یالرشاب حت رتشفی نیمضطربها و بالشفت

الجوف ثم هام بعد ذلک کالباب  یف نکأیاو  ارببه الش غصیثجا ف ثجیو قدر ال
 تیان قال لو رأ یاذا شاء ال طبقهامیاالنسان اذا شاء و  فتحهامیالفم  یاملطبق عل

قد لف بحجب بعضها فوق بعض لتصونه من االعراض  تهیالدماغ اذا کشف عنه لرأ
و  دمهد الصه فتهیامیک ضهیالجمجمه مبنزله الب هیعل تیو لرأ ضطربیو متسکه فال
نزله صار مب یالرأس ثم قد جللت الجمجمه بالشعر حت یرمبا وقعت ف یالصکه الت

 یمفضل الجفن عل ایان قال تأمل  یمن شده الحر و الربد ال سرتهیالفرو للرأس 
هذا الغار و اظلها  یجعل کالغشاء و االشفار کاالرشاج و اولجها ف فیک نیالع

جوف الصدر و کساه  یالفواد ف بیغ نمفضل م ایمن الشعر  هیبالحجاب و ما عل
 صلیمن اللحم و العصب لئال هایغشاوه و حصنه بالجوانح و ما عل یه یاملدرعه الت

احدهام ملخرج الصوت و هو الحلقوم  نیالحلق منفذ یمن جعل ف نکاوهیما  هیال
و  هایاملتصل باملعده املوصل الغذاء ال یو االخر منفذ للغذاء و هو املر  هیاملتصل بالر
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 هیمن جعل الر قتلیف هیالر یال صلیالطعام ان  منعیالحلقوم طبقا  یجعل عل
التلف من  یال یالفواد فتود یالحراره ف زیالتتحیمروحه الفواد التفرتق و التخل لک

 یعل دفسیدامئا ف انایجر ایجریجعل ملنافذ البول و الغائط ارشاجا تضبطهام لئال
و قدرها لهضم الطعام  دهیشد هیعصبان عدهان قال من جعل امل یال شهیاالنسان ع

م و من الغذاء و لتهض فیناعمه لقبول الصفو اللط قهیو من جعل الکبد رق ظیالغل
مفضل مل صار  ایان قال فکر  یتعمل ما هو الطف من عمل املعده اال الله القادر ال

الدم  رمل صا صونهیو  حفظهیالعظام هل ذلک اال ل بیاناب یف محصنا  قیاملخ الرق
مل صارت  ضیفیالظروف اال لتضبطه فال یالعروق مبنزله املاء ف یمحصورا ف لیالسا

العمل مل صار داخل االذن  یلها و معونه عل هیاطراف االصابع اال وقا یاالظفار عل
حمه  تکسیالسمع و ل یال ینتهی یالصوت حت هیف طردیالکوکب اال ل ئهیکه ایملتو
 هیقیهذا اللحم اال ل هیتیو ال هیفخذ یاالنسان عل حملالسمع مل  یف نکأیفال حیالر

 کنیمن نحل جسمه و قل لحمه اذا مل أملیکام  هامیمن الجلوس عل تأملیمن االرض فال
قه اال من خل یصالبتها من جعل االنسان ذکرا و انث هیقیاالرض حائل  نیو ب نهیب

آالت العمل اال من  متناسال و من خلقه متناسال اال من خلقه مومال و من اعطاه
 ایان قال اصف لک االن  یخلقه عامال و من خلقه عامال اال من جعله محتاجا ال

فواد تروح عن ال هیالر یف یثقبا موجهه نحو الثقب الت هیمفضل الفواد اعلم ان ف
فواد و ال یبعضها عن بعض ملاوصل الروح ال لیلو اختلفت تلک الثقب و تزا یحت

املبارک و لوال خوف الخروج عن وضع الکتاب لذکرته  ثیالحد آخر یلهلک االنسان ال
 یان فک یالهند یاحتجاجه عل یالسالم ف هیبطوله لکرثه محصوله و عن الصادق عل

الصداع فاذا جعل ذا فصول کان  هیالرأس شون الن املجوف اذا کان بال فصل ارسع ال
الدماغ و  یال انالصداع منه ابعد و جعل الشعر من فوقه لتوصل بوصوله االده

عر و خلت الجبهه من الش هیعل نیالحر و الربد الوارد ردیباطرافه البخار منه و  خرجی
لوارد لتحبس العرق ا ریو االسار طیالتخط هایو جعل ف نینیالع یالنها مصب النور ال

 یاالرض الت یاالنسان عن نفسه کاالنهار ف طهیمیقدر ما  نینیالع یمن الرأس عل
 هیمن النور قدر الکفا هامیعل ردایل نینیو جعل الحاجبان من فوق الع اهیتحبس امل

و  هیقدر الکفا هامیعل ردیل هینیع یعل دهیان من غلبه النور جعل  یهند ای یاالتر 
کاللوزه  نیسواء و کانت الع نیکل ع یال نیالنور قسم قسمیل نهامیب امیجعل االنف ف

 هایف یو لو کانت مربعه او مدوره ماجر  لداءمنها ا خرجیبالدواء و  لیامل هایف یجر یل
ه اسفله لتنزل من یدواء و الخرج منها داء و جعل ثقب االنف ف هایو ماوصل ال لیامل
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اعاله  یاملشام و لو کان ف یال حییاالرا هایف صعدیاالدواء املنحدره من الدماغ و 
من  نزلی ماو جعل الشارب و الشفه فوق الفم لحبس  حهیملاانزل داء و الوجد را
 جعلت و عن نفسه  طهیمیاالنسان طعامه و رشابه ف یعل تنغصیالدماغ عن الفم لئال

و  یبها الذکر من االنث علمیاملنظر و  یبها عن الکشف ف یستغنیللرجال ل هیاللح
الطحن و  قعیالن به  ضایالعض و جعل الرضس عر قعیجعل السن حادا الن به 
ال البناء و خ یاالرضاس و االسنان کاالسطوانه ف سندیل الیاملضغ و کان الناب طو

 قابلهیاالنسان ما  یشعر مادر  هامیاللمس فلو کان ف قعیالکفان من الشعر الن بهام 
الن طولهام سمج و قصهام حسن فلو  وهیو خال الشعر و الظفر من الح لمسهیو 

فجعل  منکسالمل االنسان لقصهام و کان القلب کحب الصنوبر النه  وهیح هامیکان ف
 هیالر الدماغ بحره و جعلت طیشیفرتوح عنه بربدها لئال هیالر یف دخلیل قایرأسه دق
بد عنه بحرکتها و کانت الک رتوحیل ( فمضاعضها ) مضاغطها خ نیب دخلیل نیقطعت

جعلت  من البخار و هایما ف خرجیل عرصهایف هایعل عهایجم قعیحدباء لتثقل املعده و 
نقطه بعد نقطه فلو کانت مربعه او  یمصب املن هایعل الن ایکحب اللوب هیالکل

من  نزلی یاذ املن یبخروجها الح لتذیفال هیالثان یال یمدوره احتبست النقطه االول
املثانه  یاوال فاوال ال هیکالدوده تنقبض و تنبسط ترم یفه هیالکل یفقار الظهر ال

 نیما ب یال یمشی سانخلف الن االن یالرکبه ال یکالبندقه من القوس و جعل ط
و جعلت القدم مخرصه الن  یاملش یفتعتدل الحرکتان و لوال ذلک لسقط ف هیدی

حرفه رفعه  یثقل ثقل حجر الرحا فاذا کان عل عهیاالرض جم یالشئ اذا وقع عل
لک هذا  نیمن ا یالرجل فقال الهند یوجهه صعب نقله عل یو اذا وقع عل یالصب

ن و آله ع هیالله عل یالسالم عن رسول الله صل همیعل یالعلم قال اخذته عن آبائ
خلق االجسام و االرواح فقال  یجل جالله الذ نیالسالم عن رب العامل هیعل لیجربئ
صدقت و انا اشهد ان ال اله اال الله و ان محمدا رسول الله و عبده و انک  یالهند

 عهیمن ارسار الطب ئایش هنایان اذکر ه دیو ار فیالخرب الرش یاعلم اهل زمانک ، انته
ره ان العبا هیمن النسخه االصل ظهریما  یعل حتملیما جبلها الله سبحانه )  یعل
 مکانها آخر هذا الفصل (  رهیاالخ

شئ  امدخلهیلئال نیمرت نیالسالم ان الله جل و عز جعل االذن هیعل عبداللهیعن اب و
طعم  آدمابن جدیل نیعذبت نیآدم الهوام و جعل الشفتاال مات لوال ذلک لقتل ابن

النهام شحمتان و لوال ملوحتهام لذابتا و جعل  نیمالحت نینیالحلو و املر و جعل الع
الرأس داء اال اخرجه و لوال ذلک لثقل الدماغ و تدود  یف دعیاالنف باردا سائال لئال
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 لشعر وا هایف نبتیان بطن الراحه ال یالسالم عن العله ف هیو سئل ابوعبدالله عل
 داست  یاالرض الت علمونیفالن الناس  هامیاما احد نیظاهرها فقال لعلت یف نبتی
 یجعلت من االبواب الت هاالن یشئ و العله االخر  هایف نبتیال یاملش هایعل کرثی و

 حجبهایو الخشن و ال نیالشعر لتجد مس الل هایعل نبتیفرتکت ال اءیاالش یتالق
 هیلع نیراملومنیذلک و عن ام یقاء الخلق اال علب کونیو ال اءیالشعر عن وجود االش

بعد ذکره ان الله جمد املاء العذب و املاء املالح قال ثم  لیطو ثیحد یالسالم ف
ثم امر املالئکه االربعه الشامل و الدبور  نیعرشه و هام سالله من ط قدامالقاهام 

فابروها و انسموها ثم جزوها و  نیو الصبا و الجنوب ان حولوا هذه السالله الط
و املره و الدم و البلغم قال فجالت  حیاالربعه الر عیالطبا هایفصلوها و اجروا ف

 یف حیقال و الر هایو الدبور فاجروا ف لجنوبالشامل و الصبا و ا یو ه هایاملالئکه عل
 یعه فاالرب عیالطبا یالشامل قال و البلغم ف هیالبدن من ناح یاالربعه ف عیالطبا

لدبور ا هیالبدن من ناح یاالربعه ف عیالطبا یالصبا قال و املره ف هیالبدن من ناح
لنسمه ا ستقلتالجنوب قال فا هیالبدن من ناح یاالربعه ف عیالطبا یقال و الدم ف

و طول االمل و الحرص و لزمه  وهیحب الح حیالر هیو کمل البدن قال فلزمه من ناح
املره  هیو الرفق و لزمه من ناح نیالبلغم حب الطعام و الرشاب و الل هیمن ناح

حب  الدم هیو التجرب و التمرد و العجله و لزمه من ناح طنهیالغضب و السفه و الش
ار السالم امنا ص هیعل عبداللهیاملحارم و الشهوات و عن اب بالنساء و اللذات و رکو 

 جدیو  حیبالر شمیو  سمعیبالنور و  عملیو  برصیبالنار و  رشبیو  أکلیاالنسان 
معدته ماهضمت او قال  یبالروح و لوال ان النار ف تحرکیالطعام و الرشاب باملاء و 

نار املعده و الخرج الثفل  هبماالت حیجوفه و لوال الر یحطمت الطعام و الرشاب ف
ده ه نار املعمن بطنه و لوال الروح ماتحرک و الجاء و الذهب و لوال برد املاء الحرقت

 یجسده مبنزله الشجر ف یصورته و العظم ف نیو لوال النور ماابرص و العقل فالط
 وامقاالرض و ال قوام لالرض اال باملاء و ال  یجسده مبنزله املاء ف یاالرض و الدم ف

 لجسد االنسان اال بالدم و املخ دسم الدم و زبده الخرب . 

شطر من ارسار  ی: ف1فصل  -االعضاء  یجمله القول ف یف:  الخامس الباب »*
 «*ما جبلها الله سبحانه  یعل عهیالطب

و اما صورته  هیاعلم ان الولد مرکب من ماده و صوره اما مادته فمن نطفه اب فصل
لنب ال ینطفه املرأه مبنزله االنفحه ف یالظاهره فمن نطفه امه و نطفه الرجل ف
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و ذلک  هابوستی حرارتها و  یمبقتض هایجعلها الله ف یفتعقدها بالقوه العاقده الت
و  هییانث یف یالت رهیبسبب القوه املغ ضاءیب ظهیغل ابسهیالن نطفه الرجل حاره 

 رهیصفراء بسبب ضعف املغ قهیو اما نطفه املرأه فبارده رطبه رق هیف یوعاء املن
ضجها تکون بسبب قله ن و رییکل التغ هایلون الدم النازل ال ریتغفلم هاییخص یف یالت
ماء  آله ان و هیالله عل یصل یعن النب ینطفه الرجل و قد رو  یبالنسبه ال قهیرق

و ماء املرأه اصفر ، و ملا کان ماء املرأه باردا رطبا صار اصل صوره الولد  ضیالرجل اب
عاقده  ستهابو یفنطفه الرجل بحرارتها و  بوسهیدون ال ریفان الرطوبه مطاوعه للتصو

ه فحول ریشهرزنان من غ یف یء املرأه فقط و شاهد ذلک ما تولد النسوه الالتملا
الرجل و من هذا الباب ما  یمن حهیکرا حتهیبالدهن را یشجره ف صنباستعاملهن غ

 هیعل و آله و ناینب یعل یسیبل و من هذا الباب تولد ع کید ریالدجاج من غ ضیتب
عد ما الرجل ب یمن حهیکرا حتهایرا حیبر هاینفخ ف لیاب فان جربئ ریالسالم من غ

من ماء  اءیالولد اربعه اش یفان  یرحمها فعقدها بها و اما ما رو  ینطفتها ف یاجر 
اللحم و  یالعظم و املخ و العصب و العروق و اربعه من ماء امه و ه یو ه هیاب

 هیوانیالحواس الخمس و النفس الح یالدم و الجلد و الشعر و سته من الله و ه
کان ماء الرجل  یللامده الت هیراد ان العظم و املخ و العصب و العروق حاکفامل

قام البدن م یملاء املرأه فان مقامها ف هیو ما من االم حاک هایالبدن عل اءحاملها اذ بن
 هیمن الله سبحانه فانها فلک هایان صوره البدن منها و اما الروح و قو یالصوره کام تر 

فاذا  التاجر یالرشت یمحمدعل یرسالتنا ال یذلک ف یفافهم و قد فصلنا القول ف
و مشاکلتها للامء جذابه له  بوستهایو  تهاعلمت ذلک فاعلم ان رحم االم بحرار 

الرجل  یبالقوه الدافعه من وعاء من هایبکل جزء منها فاذا اندفق املاء ف هیمشتاقه ال
الرحم له  هیو جذاب هایبقوه دافعه وعاء من هایو مبص الرحم و انصب ماء املرأه ف

رأه نطفه امل قدامتزجا کام قال الله سبحانه انا خلقنا االنسان من نطفه امشاج فع
تضج مقعر الرحم ان یزمانا فاذا انبسط ف یاذا التطخ مبقعر الرحم بق یماء الرجل حت

 طاجن ثمال یعل نیسطح العج نعقدیکام  قیبحراره الرحم فانعقدت کغشاء رق
 دهیملتزق باملواضع الخشنه منها الشد سیماء و هذا الک هیف سیعنه کک نفصلی

نها الدم م یجر ی یافواه العروق الت هایف یبالنقر الت فهاملواضع املعرو  یالحراره و ه
جرم  یف یانیو الرش یدیالدم الور نفذیف  هیمنها الروح ال یجر ی نییالرحم و رشا یال

تلک  تحنفیو  صلبیاملاء و ذلک قبل ان  هیبسبب جذاب هیف نشعبیذلک الغشاء و 
رأه الدافعه من طبع امل هبسبب قو  انیالجر دومیبعد شئ و  ئایمبرور الدم ش یاملجار 
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 یالدم ف یجر یالدم موضعا من ذلک الغشاء ف ثقبیو جاذبه النطفه و الرحم ف
من  یاملن یال الغشاء افواه عروق یف حدثیجوفه ف یف یاملاء الذ یف سیجوف الک

النطفه الدمان و هذا الغشاء هو  یف یالحادثه فتجر  نیاالورده الحادثه و الرشائ
نفاخات من حرارته و  سیجوف الک یف یالذ یاملن یحدث فیف مهیباملش یاملسم

م بواسطه حراره الرح یظاهر املن غلظیو  هیال نیالواصل نیاالبخره الساطعه من الدم
لک الدم و ذ یف یالت زهیاعامقه ثم القوه املم یف غوصیتلک االبخره ف هیف حبسیف

 هیاملائ صعدیع الجهات فیما ذکرنا سابقا من جم یاجزاءها الثلثه عل زیمت یذلک املن
 هیدانالجس هیالعکر نزلیو  زهایالنها ح نایجوانب الصعود کام ب عیمن جم هیالروحان
 عیجم یف هیالنفسان هیالدهن توسطیو  زهایالنها ح نایجوانب النزول کام ب عیمن جم

حسب طبعها  یهذه االجزاء و طبعها وقفت عل عیجم یفاذا خل زهایاالوساط النها ح
املاء ماء املرأه و الدم  یمن کل واحد من الثلثه ا حدثیو  هیالله عل لهاجب یالذ
 یانیو نوع الدم الرش یو نوع ماء املرأه روحان ناسبهیعضو  یدیو الدم الور یانیالرش
 حدثی ضایفمن هذه الجهه ا یجسد یدیالنها من القلب و نوع الدم الور ینفسان

 یاالجزاء فام صعد من الثلثه ال عیجم یو الثلثه تنبسط ف ناسبهیمن کل واحد ما 
منها الدماغ و ملا کانت االجزاء الصاعده  حدثیالنطفه اغلب  هایموضع الرأس و ف
ارت لرقتها بالنسبه و ص یالشکل الکر  یاللطافه وقفت عل هیغا یمن الثلثه هنا ف
 اباملشاکله و مص کل جزء من النطفه باملشاکله من الدماغ م هیبیمظهرا للنفس الغ

 کل جزء جزء منه یالبدن ف یفانبسط منه االعصاب ف تهیالدماغ من عکر ناسبی
اضع و بعض املو  یالبدن اتصلت ف عیجم یحسبه و تلک االعصاب لتشبکها ف یعل

ه البدن و وقف الثلث یافرتقت فظهرت کالشجره اصلها الدماغ و فروعها منبثه ف
ع مثره الصنوبر النها طب ئهیه یالوسط عل یف یانیمتوسطاتها مع غلبه الدم الرش

کل مثره ش یعل قفیادق من اسافله ف هیاعال کونیف هیالروحان هیالغالب عل یانیالرش
و ملا کان  هیوانیالح محل النفس  کونیر باملشاکله قابال الن الصنوبر الجل ذلک و صا

هو جهه  یمال رأس القلب الذ نیمیاضعف و ابرد من جانب ال ساریجانب ال
عنه الربد و الضعف الن ذلک من شأن الروح ان  دفعیل هیو شده حرارته ال تهیروحان

ب جان یلرأس الا لیعنه فالجل ذلک صار القلب ما دفعهیل یموضع االذ یال لیمت
 منه فانترش یانیمن القلب الدم الرش شاکلهیفجذب کل عضو من النطفه ما  ساریال

ئ و بعد ش ئایفاتسعت ش اناتیاالطراف و حدث من تلک املنترشه الرش یالدم ف
کل عضو کالدماغ و وقف  یکشجره لها غصن ف ضایالدم فصار القلب ا هایف یجر 
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ا و تولد منه الکبد و مل یالوسط اال انه اسفل من القلب النه عکر  یف یدیالدم الور
متعدده  دیو زوا ایمختلفه و زوا ئاتیه یظهر ف لیام هیالعکر یکان هذا الدم ال

 یاالعضاء ذلک الدم فانترش منه ف عیالجمله و جذب منه جم یف وسالتق یال الیما
کشجره اصلها  ضایا حسب استعداده فصار ذلک یکل عضو عل یاالعضاء ف عیجم

حسب استعداد کل عضو فتحقق  یاالعضاء منترشه عل عیجم یالکبد و فروعها ف
 یه الکل و ما فیو امنا وجد الدماغ من روحان هیاالصل سهیهذه االعضاء الرئ یاملن یف

 هیاالسفل فالجل کونها عکر یمن الکل ال هیالکل و نزل العکر هیالوسط من نفسان
 فانشق اکرث تهیکان عکر نزلیو ملا کان کل ما  نیانشق االسفل بنصف ابسهیبارده 

الن من جهه  ضایا نیمن الطرف دانیو انشق ال ابسیاطراف القدم کام هو شأن کل 
للدماغ مبنزله االرجل  یدیاالسفل فاال یدیاوسط و اال نقو الع یالدماغ اعل کونی

هو  یالذ وانیالح یراکب عل هو االنسان و هو یدیللقلب فالدماغ و العنق و اال
و االرجل  هیمن ادوات االنسان یدیالقلب و البطن و االرجل و الجل ذلک صارت اال

الدماغ کام ان  دهعکر ما یدیالطف من االرجل فاال یدیو اال هیوانیمن ادوات الح
انشق اکرث کام  بسیاالرجل عکر ماده القلب فانشق و ملا کان عند االکف منها ا

ع دامئا رش  انیمن السه و کذا دم الرش ضیدم الح یجر یرجل و ملا کان ال یعرفت ف
الغلظه و قد ذکرنا ان  یاالتصال و االتساع و االعصاب ف یف اناتیاالورده و الرش
 ریسا یال هایقو هیمود یه یو الخادمه الت یاالعل یباعتبار ه هیکل سهیاالعضاء الرئ
له ثلث مراتب فان  ضایصلبه اال ان هذا العکر ا هیاالسفل النها عکر یاالعضاء ه

 یکام مر فالوسط ف یو عکر الکبد جسد یو عکر القلب نفسان یعکر الدماغ روحان
 یو اوسط جسد ینفسان و اوسط  یله ثلث مراتب اوسط روحان ضایهذا االعتبار ا

 و و الطحال تانیالکل یو من االوسط النفسان هیالر یمن االوسط الروحان حدثیف
 و هیروحان هایهذه املراتب برازخ ف نیب حصلیاملراره و  یمن االوسط الجسدان

منها االعضاء املرکبه کالحجاب و املعده و الرثب الرثب  حدثیف هیو جسدان هینفسان
 ل . الکرش و االمعاء خ یعل یذال قی: الشحم الرق

و ملا کان الدماغ و الرأس  اناتیو اورده و رش هیلحامن هایاالمعاء و امثال ذلک الن ف و
 یالرأس النه احک یحدثت الحواس ف یو کانت الطف و اصف هیمن االجزاء الروحان
 یکام ذکرنا حدث منه العظام ف یاملن یثم ملا جمد سطح اعل هیلشون الروح النفسان

حول الدماغ فکان منه الرأس و حول  فجمدحسب کل محل  یاالعضاء عل عیجم
فقار و حول القلب و حدث منه اضالع الصدر و حول الکبد و النخاع و حدث منه ال
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 ساریال یو حول الطحال و حدث منه االضالع ف نیمیحدث منه اضالع الخلف من ال
و االرجل و حدث منه عظامها و هو قوله سبحانه خلقنا املضغه عظاما  یدیاال یو ف

 تیاوسط کس و متوسطه یاعل فهیعکره اسفل و لط ضایثم ملا کان ذلک الغشاء ا
ه ثم صلب جلد یما تر  یعل نیباللحم و السم تیفکس یالعظام باالوسط و االعل

م ملا ث یما تر  یعل نایالجمله لحراره ما فوقه و رطوبه ما تحته فخرج منجمدا ل یف
 یلمنه ع ریالطرط هیخرج مائ هیریله طرط نایما ب یمن الغذاء عل هیال صلیکان ما 

سطح جسده و خرج عکره شعرا من املواضع  یعل تهینحو العرق و کذا خرج دهن
 ریلک سا نیذکرنا تب امیو لو تدبرت ف رایو ال بصلب کث رایبرخوه کث ستیل یالت

 السالم تعتلج هیعل نیراملومنیعن ام یان شاء الله و رو  یوجه کل یعل اتیالجزئ
اکرث  هفان کانت نطفه املرأ  شبههایکانت اکرث جاءت  تهامیفا الرحم یالنطفتان ف

اعاممه و قال تجول  شبهیاخواله و ان کانت نطفه الرجل اکرث جاءت  شبهیجاءت 
بل ان ق نیتلک االربع یالله فف دعویفمن اراد ان  ومای نیالرحم اربع یالنطفه ف
ل الله عز و ج یبها ال صعدیف أخذهایالله عز و جل ملک االرحام ف بعثیتخلق ثم 

الله عز و جل ما  یوحیف یاذکر ام انث یاله ای قولیالله ف شاءی ثیمنه ح قفیف
ک الله عز و جل من ذل یوحیف دیام سع یاشق یاله ای قولیامللک ثم  کتبیو  شاءی

السالم ان الرجل اذا  هامیعل یامللک الخرب ، و عن الحسن بن عل کتبیو  شاءیما 
 یمضطرب اسکنت تلک النطفه ف ریو بدن غ هیاهله بقلب ساکن و عروق هاد یات

ساکن و  ریاباه و امه و ان هو اتاها بقلب غ شبهیتلک الرحم فخرج الرجل 
جوف تلک الرحم  یو بدن مضطرب اضطربت تلک النطفه ف هیهاد ریغ عروق 

عرق من  یعرق من عروق االعامم اشبه الولد اعاممه و ان وقعت عل یفوقعت عل
السالم ان نطفه الرجل  هیعن الصادق عل یاالخوال اشبه الولد اخواله و رو  روقع
ه فان غلبت نطفه الرجل نطفه املرأه اشب قهیو نطفه املرأه صفراء رق ظهیغل ضاءیب

هذا  یآبائه و عمومته و ان غلبت نطفه املرأه نطفه الرجل اشبه الرجل اخواله و رو 
الرجل ماء املرأه کان الولد ذکرا باذن الله  ماءاذا عال  یسبق و رو  هامیا یالحکم ف
 یالشبه و اذا عال ماء املرأه ماء الرجل خرج الولد انث کونیجل و من قبل ذلک  عز و

ن السالم ا هیعل عبداللهیالشبه و عن اب کونیباذن الله عز و جل و من قبل ذلک 
آدم  یال هیاب نیب و نهیخلقا جمع کل صوره ب خلقیاذا اراد ان  یالله تبارک و تعال

 یبائمن آ  ئایش شبهیو ال یشبهنیاحد هذا ال نقولیصوره احدهم فال یثم خلقهم عل
 بنا قال النهم منکم و لستم جدونیالسالم ما بالنا نجد باوالدنا و ال هیله عل لیو ق
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به جهه من ر  نیو اعلم ان لکل عضو جهت هیذکرنا من ارسار الخلقه کفا امیمنهم و ف
 شاءیالله ما  فعلیجهه تصوره  یو جهه من نفسه و ه رهیتصو یف فاعلال دی یو ه

ذکرنا من امر االعضاء من جهه قصدنا و ارادتنا  امیبعزته و ف دیریما  حکمیبقدرته و 
 ریفقد تکفل بها کتب القوم و اما سا ئاتهایبالغ ان شاء الله و من اراد اعدادها و ه

حظ کل احد  سیالسموات و االرض و ل قمن اشهده الله خل علمهیف اتهایعلل جزئ
 .  نیملسلما یو السالم عل

: 1فصل  –و االفعال و االرواح  یذکر القو  یجمله القول ف یف:  السادس الباب »*
 «*القوه و فعلها  انیب یف

 یقتضی قهایو االفعال و االرواح و تحق یذکر القو  یجمله القول ف یالسادس ف الب اب
 :  نیان نعنون فصل

القدام ا هایاالحالم و زل ف هایقد ضل ف ریالقوه و فعلها و معرفتها امر عس یف فصل
آثارها کل احد مثال القوه  درکینعم  قتهایو ما حق یو حارت االلباب ان القوه ما ه

ن تکو  نیو ا یشئ ه یمعناها و کنهها انها ا علمیمنها الجذب و لکن ال یر یالجاذبه 
ذلک و ال قوه اال  قهیالله و قوته ان نرشح حق بحول دیو ما حدها و رتبتها و نر

 لله ، با

ار و ال اعتبار و اعتب ثیو ح ثیجزء و جزء و ال ح هیف سیان الله سبحانه احد ل اعلم
 من ال خلق ما فخلق  یال بوجود و ال عدم و ال اثبات و ال نف رهیذکر غ هیف کنیو مل
ه ظل یشئ بل خلقه به و اقامه ف یشئ و ال عل یف ال و لشئ ال و بشئ ال و شئ
ذلک الخلق کامله سبحانه کان کامال متحصال  انو ملا ک رهیغ یمنه ال خرجیفال

کامالت ال عیحدوث کامل و ال حصول جامل فجم نتظریفال هیاملتناه ریللکامالت الغ
انه ما له له بالفعل ف عیسبحانه و جم هیفاذا ال قوه ف هینحو الفعل یحاصله له عل
له حارض  ینبغیما  عیو النقصان فجم ادهیبقابل للز سیو ل هیبال نها هیفوق الالنها

کامالته و هکذا کان کل کامل  یکامله بالنسبه ال کونیموجود عنده و کذلک  هیلد
من دون ترقب و ذاته  هیما له و به و منه و ال عیو صفه له سبحانه متحصال لجم

 هایف یعرشها اما ذاته فال معن یو استوائها عل هایعل الئهایالست هیاحد هیبالنسبه ال
 محالها مذکوره بتلک یباثبات و اما ما له من الکامالت فکل ف و ال یال بنف رهایغ
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د عامل السم یمذکوره بتلک الکامالت فکأنه کلها ف ضایالذوات و تلک الذوات ا
امل ع یو تفصلت ف یالرجحان یالسمد لینحو التفص یما ذکرنا عل یعل ایرسمد

 هایفف یالجوهر  یو الصور  یالکل یاملعنو  لینحو التفص یالجربوت و امللکوت عل
و معناها و صورتها فانه ال باطن اال بالظاهر و ال ظاهر اال بالباطن  هیالفعل قهیحق

بطونها کانت الحکمه ناقصه  یظهورها کامله ف یالحکمه تامه ف اتیکل کنیو ما مل
 بیالغ یما فثم بدا لله سبحانه اظهار  رایالله عن ذلک علوا کب یو تعال میمن الحک

باول  ایعامل الشهاده مبتد یاالقدار فانزلها ال یمنته یاالنوار ال لیتنز والشهاده  یف
ثم الهباء ثم املثال املطلق ثم الجسم املطلق ثم  عیعامل الطبا یمراتبها فانزلها ال
الرتاب و ملا کانت هذه املراتب من عامل  یو االفالک و العنارص حت یالعرش و الکرس

لک الکامالت ت هایاستجن ف ظهیغل فهیه و کانت بسبب برد البعد عن املبدء کثالشهاد
 یعنیبالقوه  هنایآثارها و بطنت انوارها فکانت ه تیخف یو کمنت حت هیالفعل

 یلع ریشیبالقوه و امنا ذلک لربد البعد و  هایکانت تلک الکامالت و االنوار ف
امل ع یا یملا سئل عن العامل العلو  نیاملقام نیهذ یالسالم ال هیعل نیراملومنیام

 هیفسانصور ن یفه هیاملواد الشهاد یعن املواد ا هیالسالم صور عار هیفقال عل هیالفعل
عن القوه و االستعداد فانها بالفعل و امنا القوه و االستعداد  هیمجرده عن املواد عال

ل فارشقت بفضلتلک الصور بها  یلها ا یاملاده و املده تجل یعامل الشهاده ذ یف
عامل  یعامل االفئده فارشقت بالعقول و طالعها ف یف لها  هیسبحانه و امنا تجل هیتجل

اظهر مثاله فانها کامله سبحانه و جامله ف تهایهو یف یالرقائق فتألألت بالنفوس و الق
وض حدوث کامل و ال عر  نتظریمنها افعاله الن لکامله کامال و لجامله جامال بالفعل ال

البعد عن رب االرباب  هیغا یالرتاب و ادبر ال یحال الخرب ، فلام تنزل ال یفجامل 
فه عامل النط یال یذلک الجناب فرتق یللخطاب متوجها ال ایدعاه فاجاب فقام ملب

 یال الروح ثم یالتخلق ثم ال یالعظام ثم ال یاملضغه ثم ال یالعلقه ثم ال یثم ال
 نایعدا علو  دهینع قرتبه بعد رتبه قال الله سبحانه کام بدأنا اول خل یالنفس ثم ال
الصائره  هیالکامنه ف اتیبعد شئ تلک الفعل ئایمنه ش ظهریفقام  نیانا کنا فاعل
 یلنسبا یبالسلوک الکون هیتلک الحجب الغالظ الشهاد قهیحسب ترق یبالقوه عل
و  امیلقا ومی یالعام ال ریالتدب یمنته یال طولی یاال انه بالسلوک الکون یاو الرشع

و هذا  رهیبقدر رسعه س دیله البع قربیو  ریله العس سهلی یرشعاما بالسلوک ال
ان املذکور فقال خلق االنس ثیآخر الحد یالسالم ف هیعل نیراملومنیام هیاشار ال یالذ

عن القوه و االستعداد ان زکاها  هیعن املواد عال هیذا صوره عار یذا نفس ناطقه ا
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وس ق یصار کامالته بالفعل ف یاعللها  لیبالعلم و العمل فقد شابهت جواهر اوا
 یعل یستو ی یالصعود و دوره الشهود و اذا اعتدل مزاجها و فارقت االضداد حت

االفالک السبعه و هذه  یعرش االنداد فقد شارک االنسان بها السبع الشداد ) و ه
ن ع هیعن املواد العال هیل ( شون الصور العارو هو النفس خ یون الکرساالفالک ش
 هیسانالنف اتیعنها الفعل ظهریبالجمله القوه صلوح املواد الن  االستعدادالقوه و 

ذلک الصلوح بالقرب و البعد فتلک املواد مستعدات الن  ختلفیثم  هایاملستجنه ف
بها ظهر منها حج قیترق یکلام بولغ فف اتیمنها تلک الفعل ظهری یو ترقق حت یترب

من تلک النفوس من کامالت  واحدهو ملا کان کل  ظهریما مل اتیمن تلک الفعل
لهباء ا یاملطلقه و منها ال عهیالطب یو نزلت ف هیلکامله و ال نها هیالقدوس و ال غا
صار  الرتاب یالجسم املطلق و نزلت ال یاملثال املطلق و منها ال یاملطلق و منها ال

ماده کل شئ اال ان منها ما قد ظهر  یکل شئ فکل فعل کامن ف یمعن هیکل شئ ف
و  ریالتقد دیما رباها  یفعل واناتیاما الجامدات و النباتات و الح ظهریو منها ملا

 عورهاش و ضعف  ارهایاوقفها لقله اخت ثیواقفات ح یفه ریسلک بها مدبر التدب
منه من تلک االفعال بقدر ما رقق الله سبحانه  ظهریمنها  واحده فکل اعراضها کرثه و

و اما  ریو کامل الخلق و التدب ریامللک و التقد ححسب صال  یحجابه و فتح بابه عل
سب و له ال یو خل فیمن اولئک فکلفه بتکال ارایاالنسان فقد جعله الله اشد اخت

لفعل ا یمحفوظه علمحفوظ قادر بقدره  اریاصحبه القدر فهو محفوظ مختار باخت
 امالتکمنه تلک ال ظهریاساءته عدال ف یاحسانه فضال و عل یعل ثابیاملحفوظ ف

الحجاب و فتحه الباب فاذا عرفت ذلک  قیحسب سلوکه و عمله لرتق یعل هیالفعل
ا اذا حسبه یعل اتیفاعلم ان الحجب اذا ترققت و االبواب اذا فتحت و تلک الفعل

حسب الشمس الذات االنوار  یکل شئ عل یبدت و املواد بنارها اذا اشتعلت تکون ف
ان  یعامل االعراض آثار اال بقابل کام تر  لعاملهذا ا یتظهر منها ف ستیو االشعه فل

و  فیمنها نور اال بکث ظهری سیل هیو النها هیالغا یف ئهیالشمس مع کونها مض
ا تظهر انواره سیل یمرآه فکذلک تلک القو  یهر اال فاالشباح من الشواخص التظ

 هیرجخا عتکن موانعامل االعراض اال بالقوابل فاذا حصل القوابل و املظاهر و مل یف
ظاهره بسبب  رینفسها و ارشاقاتها موجوده اال انها غ یمرشقه ف یظهرت و اال فه
ان ون باستعدادهم ففالجل ذلک خلد الکفار باستعدادهم و املومن هیاملوانع الخارج

 یتظهر منهم بسبب منع االعراض الخارجه کالخصو ان مل ئاتیالکفار مظللون بالس
و املومنون مرشقون بانوار  هیعل قدریاال انه ال زناال ینفسه نفس قادمه عل یالذ
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تظهر بسبب منع االعراض الخارجه فاملومن و ان مل همیالطاعات الظاهره ف عیجم
فراشه  یالله و ان کان متقلبا ف لیسب یدمه ف یللجهاد متشحط فدامئا مرابط متجهز 
ثم ان من  مهیتیو جواهر  زهیفانها درر عز قیمن اهل الحقا قیفافهم هذه الدقا

ظهور  یف اءیو امنا کامل االش دهیان تظهر و منها بع یال بهیقر هایقو کونیما  اءیاالش
الله و الفوز بثواب الله  یکل شئ و امنا القرب ال یمعن هیو اال فکل شئ ف یالقو 

هذه  یو اظهارها و امنا العمل ف هیاالله یالقو  بیبتقر حصلیسبحانه و جواره 
هذه العرصه فان  قهیحق یو اما الجنه و النار فتظهران ف هارالعرصه الجل االظ

 یتستقر و تثبت الحد خاصه به اال بعد ضبطها ف ستیل هیالنفسان اتیالفعل
اکرث من  اانهیموضع ب هنایه سیمظاهرها املخصصه و ل یه یالت هیفیالتکل اتیالفعل

ان بدن االنس یف اظهوره ثیمن ح ریالعقاق یقو   انیهذا الکتاب ب یهذا و الغرض ف
 هایر فو حلها ظه لوسایالطبع فجعلها ک هایاذا وردت بدن االنسان و عمل ف ریفالعقاق

 یالحجاب حت قیحسب استعدادها فان الحل لرتق یعل هایالکامنه ف یتلک القو 
 یو ذلک قول هیما وراءه ف نصبغیف رقیما وراء الباب فالحجاب باق اال انه  ظهری
 فاذا رهیلکل عقار قوه خاصه به دون غ کونیذلک  الجلحسب استعدادها ف یعل

 ظهور حتاجیو  هیالطبع و حله و رققه طلع شمس القوه منه من افق الفعل هیعمل ف
حسب استعداده و  یعل هیف ظهریقابل و هو بدن االنسان ف فیکث یفعله ال

 کل یف عملیاستقامته و اعوجاجه و صفائه و کدورته فالجل ذلک ال کل عقار 
رجل حاقن الخر و امنا ذلک  یفلرب عقار مسهل لواحد عاقد الخر مفرغ ف نسانا

 اذا کان القابل من امیالفاعل و القابل هذا و الس هیف شرتطیالجل ان ظهور الفعل 
 حسب قوته البته یعل کونی لهیآخر فان تکم ثیهو املکمل للفاعل من ح ثیح

انها  ثیفال فعل لها من ح اجسادهااال للنفوس و اما  ستیل اتیفاذا عرفت ان الفعل
 هیف سین لکام ان الدخا هایاجساد اال مبا تشتعل من ارشاق نار النفوس الظاهر عل

من ارشاق النار فاذا ارشق بنورها حصل له قوه االحراق  هیقوه االحراق اال مبا تشتعل ف
قوته و ال فعل اال للنار اذ ال قوه اال لله  یفان حصل قابل ظهر فعله و اال فهو ف

النفوس و  یو ه اتهیالرب و مظاهر تجل یدیا اتیسبحانه و اال به فاهل الفعل
لسالم ا هیعل نیراملومنیام ثیواحده افعال و نتربک اوال بحد و لکل دهیالنفوس عد

 نیراملومنیام ایالسالم فقلت  هیعل نیراملومنیام نایانه قال سألت مول لیعن کم یفرو 
هل  یموال  ایان اعرفک قلت  دیالنفس تر یو ا لیکم ایقال  ینفس یان تعرفن دیار
 هیوانیالح هیو الحس هیالنبات هیاربعه النام یامنا ه لیکم ایاال نفس واحده قال  یه
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 تانیو خاص یو لکل واحد من هذه خمس قو  هیاالله هیو الکل هیو الناطقه القدس
 و دافعه و هاضمهماسکه و جاذبه و  تانیو خاص یلها خمس قو  هیالنبات هیفالنام
لها  هیوانیالح هیو النقصان و انبعاثها من الکبد و الحس ادهیالز تانیو لها خاص هیمرب

الرضا و الغضب و  تانیسمع و برص و شم و ذوق و ملس و لها خاص یخمس قو 
فکر و ذکر و علم و حلم و  یلها خمس قو  هیانبعاثها من القلب و الناطقه القدس

النزاهه  انتیو لها خاص هیبالنفوس امللک اءیاشبه االش یلها انبعاث و ه سینباهه و ل
 یشقاء و عز ف یف مینع و فناء  یبقاء ف یخمس قو  لها هیاالله هیو الحکمه و الکل

 یو هذه الت میالرضا و التسل تانیبالء و لها خاص یغناء و صرب ف یذل و فقر ف
 ای یو قال تعال یه من روحیو نفخت ف یتعود قال الله تعال هیمبدوها من الله و ال

،  یکل انتهو العقل وسط ال هیمرض هیربک راض یال یالنفس املطمئنه ارجع تهایا
 یهذه القو  نایاملطالب و قد سم قهیتفز بحق فیالرش ثیهذا الحد یتدبر ف
ان هذه االثار التظهر منها قبل القابل  ینظرا ال یو سامها االمام بالقو  اتیبالفعل

و  هیالوجود ذات فعل یو ان کانت ف تهیقوه الظهور ال فعل یف یفقبل الظهور ه
السالم الظهور فال خالف و الحمد لله فنحن  هینحن اردنا الوجود و ذکر االمام عل

 وضع الکتاب .  ینبدو بذکر قوه قوه مام به مناط الطب و هو املقصود ف

 هیکام سمعت ماسکه و جاذبه و هاضمه و دافعه و مرب هایفقو هیالنفس النبات اما
 مرتبه یال های االربعه بعد ما رقاعلم ان الله سبحانه خلق النبات من العنارص

املاء و الدهن و االرض  یارکان النبات الثلثه و ه یالجامدات و املعادن ثم رقاها ال
و لطفت و رقت فوقف املرکب من تلک  کانهار  یما شاء بعد ما صف فیفرکبها ک

 یبطبعه و استول یالعامء مخل یالجواهر بعد الحل و العقد و املزاج و االتحاد ف
املزاج النور الوهاج کام ذکرنا فجذب کل جزء من املرکب نحوه و تحرک کره  هیعل

هه من کل ج هیاملرکب ال تحرکیالجهات صار  ریغ یف زهیو ملا کان ح هیاملرکب عل
و  تهیبروحان یاالقطار باجامل اجزائه و ارب عیجم یالنام ف هیالجهه فظهر ف یالنه ف

 یالغاذ فجذب ذلک املزاج عهیو غذا بطبا تهیو حفظ الصوره بجسدان تهیولد بنفسان
 تهایائو دفع الفضول مب تهایو هضم بهوائ تهایاجزائه و امسک برتاب هیبنار شاکلهیما 

 اسمه و صفته و لذا صار من یاملرکب هو املزاج فاملرب طاراق یف دیالزا یا یو املرب
اذبه االرکان فالج یالعرش ذ یعل یالرحمن املستو  هیآ یاملرب یقواه فافهم فاملزاج ا

ه و املاسک ضیمن رکنه االحمر و الهاضمه من رکنه االصفر و الدافعه من رکنه االب
 یف یو هو املثال امللق نتلک االرکا یعل یمن رکنه االسود و رحمن املزاج مستو 
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الصدور منه واحد و هو  ثیعرش النبات من شعالت االفالک و فعله من ح هیهو
حسب استعدادها کام ان قوه الروح  یاالرکان عل ایمرا یفالحرکه املطلقه فتظهر 

بالبرص و من االذن  نیمن الع ظهریاالدراک الرصف و الشعور البحت و امنا  یه
النقل فاذا ظهر من النار ظهر  یواحده و ه ضایا املزاج بالسمع و هکذا فحرکه 

و هو الجذب و اذا ظهر باملاء ظهر بالدفع و هو النقل  بیالقر یال دیبالنقل من البع
تقارب و ال یال نهیو اذا ظهر بالرتاب ظهر بنقل االجزاء املتبا دیالبع یال بیمن القر

 و کلها نقل و حرکه ظهر نیالتبا یالاذا ظهر من الهواء ظهر بنقل االجزاء املتقاربه 
ال فق ثیحد یف یهذه القو السالم  هیحسبه و قد رشح الصادق عل یعل دیمن کل 

ه املعده و قو  یاربعا قوه جاذبه تقبل الغذاء و تورده عل یاالنسان قو  یاعلم ان ف
 یتال یفعلها و قوه هاضمه و ه عهیالطب هیتفعل ف یممسکه تحبس الطعام حت

ضل البدن و قوه دافعه تدفعه و تحدر الثفل الفا یصفوه و تبثه ف تخرجتطحنه و تس
 دهیوجه الله و  یه یالت هیخدم للنام یحاجتها الخرب ، فهذه القو بعد اخذ الهاضمه 

اسبابها و اال ب اءیاالش یجر یان  یبدن االنسان فانه اب یالله بها افعاله ف یجر یفوقها 
 ثلثه یاخر فقالوا ان اصول القو  یقو  الطباءهذه اسباب هذه املرادات و قد ذکر ا

 رهیاملغ خدمهایخادمه  ریثم قالوا ان املولده مخدومه غ هیو الغاذ هیاملولده و املرب
ما و ا هیالغاذ خدمهایخادمه و مخدومه تخدم املولده و  یفه هیو املصوره و اما املرب

 یو الدافعه و ما سو  مهالجاذبه و املاسکه و الهاض خدمهایو  هیفتخدم املرب هیالغاذ
صادر عن  میبتقس سیو ل یالقو  یالهاضمه کالخادمه لها فذلک مجمل اقوالهم ف

عل مبدو ف رهیالجاذبه و املغ ریبشئ غ ستیما فسوا ل یعل هیالحکمه فان الغاذ
وته و نحن بحول الله و ق رایلعد کث هیالربزخ یالقو  عدیان  میاملصوره و لو شاء الحک

کانت  هیالولا قیسابقا ان للحقا نایعن الواقع فنقول قد ب نبئی امیتقس ینقسم القو 
ل ( و لها و بها و منها و عامل خ هایما منها ) ف عیحارضه بجم هیصفات موجوده فعل

منت تلک ک عیعامل الطبا یفام فوقها فلام نزلت ال هیمن عامل النفوس الجزئ هیالفعل
 هیفلام ترکبت االسطقسات االول ابالرت  یو کانت کامنه ال یفصارت قو  اتیالفعل

 ترکب منها ثلثه ارکان اوال ماء و دهن هیالدوره الثان یف هایبسبب دوران االفالک عل
االربع  عیمن الطبا هیو کل رکن ف یاالرکان قو  یالعنارص ف اتیفصارت فعل هیو ارض
 من کل رکن فعل ظهریحسبه من اللطافه و التوسط و الغلظه فصار  یعل عهایجم
ان ثم من املجموع املرکب من االرک هیبیالرتک ئتهیحسب ه یو عل عهیحسب طبا یعل

 یو ه هیاملجموع املرکب النفس النبات یفالکامنه ف ئتهیحسب ه یفعل آخر عل
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عرش االرکان و العنارص اذا لوحظ جهه اجاملها و اذا  یعل یاملستو  الرحمن  هیآ
مقام  مقامها عیو اقرتانها باالفعال الصادره عنها فاالرکان و الطبا لهایلوحظ تفص

ل مقام فاالجام عرشیاالرکان حصل منها الربوج االثن یف عیفاذا لوحظ الطبا یرسالک
حبه الرحمن صا هیاالجامل آ یعل منهیو النفس امله یمقام الکرس لیالعرش و التفص
 عیمقامها صاحبه جم یمقام کاملها فتلک النفس ف یف هیالفعل هیالصفات الکل

ه القو  یو ه هیالقوه النام هایاجامل قو من عرش ظهریراجعه ثم  هایاالفعال و کل ال
ملقام ا یالسالم بالذکر ف هیعل یو لذا خصها عل یفوقها قوه اخر  سیل یالت هیالکل

فعلها و هذه  هیمن کل یالخامس فلو کان لها قوه اعظم منها لذکرها هذا مع ما نر 
نفس  مقام النبات روح و یف یاالرکان الثلثه و ه یاول ما تتفصل تتفصل ف هیالنام

بالروح الحرکه و بالنفس االنبساط و االنقباض و  هیو جسد خاصه به ففعل النام
الطول و العرض و العمق و لوال  یالنبات ال تحرکیبالجسد حفظ الصوره فبالروح 

و زاد  یملاربالخارجه عن الجهات و  هیالنفس النبات یالحرکه ال یملاقدر عل تهیروحان
 یال لیما مت ثیالروح و ملاانقبض ح لیمت ثیح یفس ملاانبسط و امتد الو لوال الن

ام کون ع ریما صورت و ماع و سال و تغ یالصوره عل تیاالنقباض و لوال الجسد ملابق
لباسطه و الباء و ا فیبتخف هیاملرب یلها ثلثه خدام روساء املحرکه و ه هیفالنام هیعل
الجاذبه و املاسکه و  یاالربعه و ه یان فاملولده و الحافظه ثم تتفصل االرک یه

الروح ب هیو هذه االربع اتباع الولئک الروساء فالنام نایما ب یالهاضمه و الدافعه عل
نفس و ال هیف نیال تع طایبس کایاالقطار تحر عینفسها من جم یتحرک املاده عل

الختالف  یجهه انفعال الجسد فه هاو الن هیالربزخ نتهایتنبسط و تتحرک و متتد لل
اختالف الصور فالروح مقام االب  یأتیحسب االختالف فمن هنا  یاجزائها تنفعل عل

و آله  هیالله عل یصل یتسمع قول النبالرحمن امل هیآ هیو النفس مقام االم و النام
 ابوا یو قال انا و عل یعل ای کیو امنا االختالف ف یالله و ال ف یاالختالف ف سیل

د من سع دیبطن امه و السع یف یمن شق ینفس الرسول و الشق یهذه االمه ، و عل
ث و النفس تتحرک تحرکا مختلفا فتحد طایبس کایبطن امه فالروح تحرک تحر یف
صورا مختلفه بحسب انبساطها و انقباضها و مطاوعه اجزائها فمن هنا تحدث  هنایه

نفس و لل هیباتالن و املصوره للنفس  رهیاسم املغ حدثیاختالف الصوره و من هنا 
تحدث الصور املطلقه کصوره اللحم و الشحم و العظم و  هایو اسفل فمن اعل یاعل

و  کالرأس و القلب هیبالنسبه و من اسفلها تحدث الصور العضو النهایامثالها لس
 هالربود ثیاربع فتتصور من ح عیالنفس طبا یالکبد و امثالها لجمودها و ملا کان ف
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لحراره ا ثیمثال العظم و من ح بوسهیالرطوبه و ال ثیو الرطوبه الدماغ مثال و من ح
لحم القلب مثال فمن اعالها  بوسهیالحراره و ال ثیو الرطوبه اللحم مثال و من ح

و من اسفلها اسم املصوره و منهام اسم املولده  هیللنفس النبات رهیاسم املغ حدثی
 یو اما الجسد فمنه بقاء الصوره عل ریالنفس ال غ یه یمن صفه االم الت دیفان التول

ونها مع ک یمن القو  عدوهایو مل هیاسم الحافظه للنفس النبات حدثیما صور فمنه 
بع الجاذبه االر  یو القو  هیفالحافظه فرع املولده و املولده فرع املرب ایکل امیاصال عظ

ما  یلع هیالکل یصفه القو  ذههف لهایو املاسکه و الهاضمه و الدافعه خدامها و تفاص
عرش  یعل یالرحمن املستو  هیآ یه هیفالنفس النبات یاالله بیالحکمه و الرتت وافقی

س النف یو ف هیالروح اسم املرب یو ف هیالعرش اسم النام یله ف حدثیاالکوان و 
الهواء اسم  یالنار اسم الجاذبه و ف یالجسد اسم الحافظه و ف یاسم املولده و ف

الرتاب اسم املاسکه و من املجموع اسم  یاملاء اسم الدافعه و ف یو ف مهالهاض
ه القوه بحسب استعداد املاد هینها یف یالنبات فان کانت القو  قومیو بها  هیالغاذ

 ایهال امیما تقدم خذها تقس یعل تاهایو هام خاص نقصیو اال ف ومایف ومای دیزیف
ال املقال بالرجال ثم ما فضل من غذاء  و اعرف الرجال باملقال ایحکم ایعلو اینبو

 یقو هذه ال ضایا یاملن یف کونی یو امن یوعاء املن یبدن االنسان و دفعه الطبع ال
و  مسکیو  جذبیالصوره و  حفظیو  تولدیف نبسطیو  ربویالرحم ف یف تحرکیف
 هیالنبات النفس یفهذه قو  تیکام رأ تولدیو  نایجن کونیان  یال یغذیف دفعیو  هضمی

ئ ش ضعفیو  سقطیاالخالط و االرکان و  بیو مستقرها الکبد و مبدو وجودها ترک
 االنسان .  موتیان  یمنها بعد شئ ال

کام سمعت سمع و برص و ذوق و شم و ملس و لها  هایفقو هیوانیاما النفس الح و
الکامنه  هیالکل هیالفلک هیوانیالح اتیفعل یه یالرضا و الغضب فهذه القو  تانیخاص
فلام لطفت و رقت و صفت ظهرت  هایف یفصارت قو  هایعامل املاده بالنسبه ال یف

و  دهینع خلق اول قال سبحانه کام بدأنا  امک هیالفعل یمنها آثارها و عادت القوه ال
 اتیحسب رتبتها و تختص الجزئ یلها عل هیال نها اتیالکل یف اتیالفعل عیجم

ن تلک الکامالت اال بحسب العمل حسب استعدادها فال فوز بشئ م یببعضها عل
باحد  املتخصص ریالغ یبها من سوق الکل یشرت یعامل العمل فکان االعامل امثانا  یف
بصاحب الثمن و لکل درجات مام عملوا  نئذیح تخصصیحسب مقدار الثمن ف یلع

من جوزهر  الناشئه هیالکل هیالفلک هیوانیو ماتجزون اال ما کنتم تعملون فالنفس الح
ادها و العنارص و مو  عیعامل طبا یبحسب رتبتها فکمنت ف اتیلقمر لها فعلفلک ا
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 ان صار یاملرکب و لطف و رق ال هاکامنه فلام ترکب من یان صارت قو  یصورها ال
الخاصه  تهیفیحسب استعداد املرکب و ک یعل هایف تهیبلطافه فلک القمر ظهر فعل

 هیاربع و ارکان ثلثه و عرش اجامل و رحمن ذو الجالل فآ عیله طبا ضایبه و هو ا
عرش االجامل من القدره  یلها ف شتقیو  هیالفلک هیوانیالنفس الح هیالرحمن ف

 یمقام الروح اسم الحساسه و ف یو ف رهیاسم القد هیالظاهره ف هیاملطلقه االضاف
 عیباالط یف مقام الجسد اسم املتحرکه فتفصلت یو ف دهیمقام النفس اسم املر

شامه ذائقه و من املرکب منها المسه فبذلک  عهیسم رهیاالربع املخصوص بها بص
 الخمس کام سمعت یف هایمتحرکه حساسه و تفصلت قو دهیقادره مر وهیبدت الح

ان املحضه و ملا ظهر االنس هیوانیمن خواص الح یاالنسان و امنا ه هایف شرتکی سیو ل
وق االنسان ف یو قو  هامیبدنه قو یکام ظهر بلباس النبات ظهر ف وانیبلباس الح

و ان قلت انکم خصصتم الکبد  یذلک و اعظم و اعظم کام ستسمع ان شاء الله تعال
 هیعددتها من الدماغ و هو ف یالت یو هذه القو  هیوانیه و القلب بالحیبالنفس النبات
 هیکل هیف ینا ان فلک القمر الذبدماغه ال بقلبه قل حسی وانیو الح یالروح االنسان
من  اضیا وانیو الح هیو روحان هیو نفسان هیله ثلث مراتب جسدان هیوانیالروح الح

ب من مرات وانیالثلث و دماغ الح بهذه املرات هیف کونیان  جبی هیوانیالح ثیح
له  وانیدماغ الح یمن شئ فکرس هیمن االنسان هیف سیو من متمامتها و ل تهیوانیح

 حسی و باعاله دیریو باوسطه  تحرکیفباسفله  یثلث مراتب اسفل و اوسط و اعل
مبوخر دماغه کام هو املعروف  تحرکیباوسطه و  دیریمبقدم دماغه و  حسیو لذا 

اغه دم یف هیدماغ لکان اصول قو ضایفلو کان للنبات ا تهیوانیح الصهو دماغه خ
 هیه و التصفالتام هیالتصف بعد اال تظهر  تسیالکامنه ل اتیالبته فانا قلنا ان الفعل

ه کام ان دماغ هیدماغه البته و اما قلبه فهو موضع نفسان یف کونی هیوانیللروح الح
ت دماغه و لو کان یو تکمل و تظهر ف تهیوانیدماغه فتتم ح عهیکبده موضع طب
ع ذلک کان و م ضایاالفالک ا ریسا یقو  هیاکرث من ذلک لظهر ف هیمادته قابله للتصف

ه کام ستسمع ان شاء الله و ما قالت هیوانیالح یعل دیالتز هیالفلک یفان القو  وانایح
فالجل  نیئاالقلب و الرش  یاالنبساط و االنقباض ف هایقو هیوانیاالطباء ان النفس الح

حساسه متحرکه باالراده  هیفان االرواح الفلک ایالدن وهیظاهرا من الح علمونیانهم 
ما  هایوق هیوانیمحله بل النفس الح یف هیهذا العامل کام برهنا عل یجه الله فالنها و 

 یفف هایالسالم فالتکاد تشک ف هیعل نیراملومنیام ثیذکرنا و بعد ما اوردنا حد
 هیمبدء تصفف هیاول تکونه و التظهر اال بالتصف یکامنه ف هیوانیالحالنفس  وانیالح
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 ظهریو  هیعیطب هیتصف یالکبد و ه یثم ف هیجامد هیتصف یاملعده و ه یارکانه ف
القلب  الکبد و دخل یف یثم اذا صف هیوانیشعاع الحرکه الح یو ه هیعیحرکه طب هیف
 هیالدماغ ظهر ف یف یصف افاذ وانیمراتب الح یادن یه یالحرکه الت هیف ظهری

فالکبد و القلب کانا مقدمات وجوده و وجد  وانایح کونیف تهایبکل وانیالح اتیفعل
الدماغ بالفعل  یالکبد و القلب بالقوه و ظهر ف یف صهیالدماغ و کان خصا یف

بل من شعاعها کام ان  هیاالنسان یمن القو  یهذه القو  ستیو ل هامیبالنسبه ال
 یفسانمحل الروح الن وانیالح یفالدماغ ف هیوانیمن شعاع الح کانت هیعیالحرکه الطب
هذه العنارص کام رشحنا  یاالفالک کامنه ف عیو ملا کان جم وانیالح یلکن نفسان

 ریخواص سا هایظهر ف یو صفت و رقت حت وانیالجمله ماده الح یفرمبا اعتدل ف
 فهیعها موجوده لکن ضیقو هیف کونیذلک مبخصوص باالنسان ف سیو ل ضایاالفالک ا

ور لکانت تتص هیالغا یف هینت صاففانها لو کا هیلعدم صفاء مادتها کل التصف
عض ب یف وجدیفاعدلها اقربها شبها باالنسان و لذلک  سیفل سیکاالنسان و اذ ل

 هیال حتاجیو امثالها بقدر ما  ریکالفکر و الذکر و التدب هیاالنسان یآثار قو  واناتیالح
 راتیمن التدب واناتیبعض الح یف شاهدیجدا کام  فیضع کنهوجوده و ل یف

ال بنا لط رهمیو لو شئنا ان نرشح تداب اتیمن الطبع بهیو ان کانت قر باتیالعج
 هیوانیمنها فان شئت فراجع ثم للنفس الح ریاملفضل مذکور کث ثیحد یاملقال و ف

حرکت ت مهایالی ما احست فان متحرکه حساسه انها ذلک و الرضا و الغضب  تانیخاص
و نفرت و انزوت عنها فلها بعد تحرکت  نافرهاینحوها و مالت و ان احست مبا 

 و یجیالداخل و کل منهام تدر یالخارج و حرکه ال یاحساسها اربع حرکات حرکه ال
 حدثانیالخارج و الهم و الخوف  یمن حرکته ال حدثانیفالسور و الغضب  یدفع

املراد ف هیاسبابها متدرجه تحدث متدرجه و اال فدفع نالداخل فان کا یمن حرکته ال
 صفاتها و جمعانیالخرب مطلق املحبه و بالغضب مطلق الکراهه ف یبالرضا ف

 من خصائص النفس یالرشع فامنا ه یعنها ف ینه یالصفات الت عیخصائصها و جم
 هیعیطبمن ال بهیاملحضه قر واناتیالح یف هیوانیو هذه الح نیالصفت نیو فروع هات

فته ص وانیکل ح یو ف هیالعدول عام جبل عل یعل وانیالح قدریفال اریاالخت لهیقل
االرکان و  و عیالطبا یالخاصه به و اختالف صفاتها بسبب انصباغ الحس و الحرکه ف

ه عقوره صارت غضوب هایالصفراء و انصبغت ف هایمثال اذا غلب عل وهیالح یغلبتها عل
کسله  دهیالبلغم صارت بل هایو اذا غلب عل ههینب روفهالدم صارت  هایو اذا غلب عل
 تحصصت هیالرتاب صارت جبانه خائفه فالحس و الحرکه الکل هایو اذا غلب عل
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 ریبفان التد یاضل و اده یاالنسان فه یف یالت هیوانیفجمدت و اما الح عیبالطبا
 یف ریدبه تل حصلیف عهیالطب یاملتحصصه ف هیوانیالح یف تحصصی یاالنسان یالکل
 اال کاالنعام بل هم اضل فتدبر .  و لذلک قال الله سبحانه ان هم لهایتحص

العلم و الحلم و الذکر و الفکر و النباهه و لها  هایفقو هیاما النفس الناطقه القدس و
 هیبالنفوس امللک اءیاشبه االش یلها انبعاث و ه سیالنزاهه و الحکمه و ل تانیخاص

هذه املرکبات ظهور النفس  بیترک یمن حرکه الفاعل ف هیاعلم ان العله الغائ
منها قابله  هیامللک اال ان املواد امللک یف هیامللکوت اتهایالکامله و فعل هیالناطقه القدس

ا عن فضول و عوائق متنعه هایو منها ناقصه ف تهیاملدبر غا ریبها تدب بلغیصالحه 
د ابها منتهاها و اشبه شئ بذلک ان مر  یفعل الفاعل الغن بلغیفال هیوصول الغا

ط السق عرضهیفمنها ما  لهو الدم ظهور الولد و حصو  یالفاعل من خلق الرحم و املن
م معتدال تا خرجیو ولدا فمنها ما  نایجن ریصیان  یال یبقیقبل کامله و منها ما 

حسب استعداد املاده فاذا صارت  یناقصها عل کونیو منها ما  یالخلقه کامل القو 
 بلغهاین ا یحاال بعد حال ال دبرهای  میعل الجواد الکراملاده صالحه قابله کامله فالفا

 هیاملراده من الخلق و نحن قد ذکرنا ان اسطقسات هذا العامل الکل هیالغا ینتهم
ه زعموها منحرص  عیعامل الطبا یاالفالک و العنارص و ملا کان نظر االطباء ف هیاالول
عرش اسطقسات هذه الجواهر الثلثه عیاالمر کذلک بل جم سیالعنارص و ل یف

ل الحکمه و قد ذکرنا ان کل عاکتابنا مرآه یهنا و فصلنا ف هیاملرکبات کام ارشنا ال
العنارص  یاالفالک قد کمنت ف هیما دونه ففعل یبالنسبه ال هیاملبدء فعل یهو اقرب ال
 هایفالکامنه  اتیاذا لطفت العنارص و رقت ظهرت الفلک ثیبح هایف یو صارت قو 
 و یصف وان الغذاء اذا ورد املعده  یبعد ما کانت بالقوه کام تر  هیو صارت فعل

ل لطافه ذلک البخار اسف یو دخل القلب و بخر ساو  ایثان یالکبد و تصف یدخل ف
 یکالفلک و تحرک و احس مثله کذلک اذا صف وهیرس الح هیفلک القمر و ظهر ف

ها البته البته و صار مبنزلت هایقو هیظهر فاالفالک  ریسا یساو  یو رق و لطف حت ایثان
قه النفس الناط هیو العرش ظهر ف یالکرس یساو  یو رق ثالثا حت یو کذلک اذا صف

 یف املوضوعه عهیمن شأن الطب ستیهذه املره ل یذلک ف هیو لکن تصف هیالقدس
ثالثا تکون  قهیو ترق تهیبل تصف هیوانیالح یعل دیالتز هیعیالطب هیاالبدان اذ التصف

مور ذلک باال  مکنیو ال هیو امتثال اوامره و نواه هیاالله سیو النوام عیبحراره الرشا
موا ان زع ثیذلک خبط عشواء ح یابدا فقد خبط االطباء و الفالسفه ف هیعیالطب

و  ایالدن وهیظاهرا من الح علمونیمنبعث هذه النفس من الدماغ و ذلک النهم 
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 یللدماغ ف سیو امنا هو رصف اشتباه و ل یان الظاهر زعموا االنسان هذا االنس
و من  هیوانیتسمعنا نقول ان الدماغ من متمامت الحمدخل امل هیالنفس القدس
و امنا هو مقام الروح من باب ان لکل شئ روحا و نفسا و جسدا  هیاسباب التصف

فمحل روح کل شئ دماغه و محل نفسه قلبه و محل جسده و مبدوه کبده فامسمت 
 نااال من جهه انهم زعموها محل روح االنس هیالدماغ بالنفسان یف یاالطباء الروح الت

ا جعلوه فصل االنسان و زعمو  و النفس الناطقه و زعموا الناطقه النطق باللسان و لذا
و امنا ذلک کله الجل انهم نظرهم من  وانیجنس الح یاشرتاک االنسان مع الحامر ف

 یو قد اصابوا ف وانیاالسفل و زعموا االنسان هذه الجثه فرأوها مشرتکه مع الح
محله ان شاء الله فنقول ان جثه االنسان  یف رواحاال  قیتحق یأتیمقامهم بالجمله 

سن اح یال میالحک فعل بها بلغ صفائها و مادتها اال ان العتدال  هیوانیحجثه  یه
 هیفعل هیقد ظهر ف واناتیمن الح وانیح یهذه الصوره و ه یفظهرت ف میتقو
افه لط یمزاجه ساو  یالنه ملا لطف مادته و صف یاالفالک من املشاعر و القو  عیجم

ت فلک ساو  یفانها ملا لطفت حت االفالک من املشاعر یما ظهر ف هایاالفالک فظهر ف
و اذا  نفس فلک عطارد املتفکره هایظهر ف ایثم ملا لطفت ثان وهیالح هایالقمر ظهر ف

 هایر فظه یثم اذا لطفت اخر  لهینفس فلک الزهره املتخ هایظهر ف یلطفت مره اخر 
ا لطفت العامله فاذ ینفس املشرت  هایظهر ف یاملتوهمه ثم اذا لطفت اخر  خینفس املر

انه بها ف فیالتکل هیالخمس وقع عل ینفس زحل العاقله فبهذه القو  هایظهر ف یاخر 
عنه و هذه املشاعر من اشعه مشاعر النفس  ینهیبه و  ومریله و  قالیصار شاعرا ملا 

 ریکسا وانیفهذه الجثه ح هیانال زم هیال نفسها فانها بنفسها دهر هیاالنسان هیالقدس
ل رمبا بعض تلک املشاعر ب یف واناتیو تشارکها الح هیوانیالح یتشارکها ف اتوانیالح
عنها االنسان لصلوح ادواتها لها دون ادوات  عجزی عیو صنا راتیعنها تدب صدری

 یلع کونیباالنسان من  یهذه الجثه املسم یاالنسان و لذلک قلنا ان من االنسان ا
 درصیعنه ما  صدریو لذلک  رهایاو الهر او الفأر او غ یطبع االسد او النمر او الدفل

الم الس هیو لذا قال الصادق عل هیبعض الشباهات الصور یف شاکلهایعنها و رمبا 
و له  هینییناطقه عل هیله نفس قدس یالناس کلهم بهائم اال املومن ، فاملومن هو الذ

 وانیو للح یالقو  یف وانیعالمات کام سنذکره ان شاء الله فهذه الجثه تشارک الح
 دیری یو من کونه النفسان حسی یاربع فمن کونه الروحان عیثلثه ارکان و طبا هیکل

 یو خامسه کام مر و ف یالظاهر له اربع قو  یثم ف تحرکی یو من کونه الجسدان
و  اهمهلو بحسبه له ا عهیو خامسه فمن نار طبا یاربع قو  ضایا تهیروحان یالباطن ا
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ه ل عهیو من تراب طبا لهیله املتخ عهیله العامله و من ماء طبا عهیمن هواء طبا
 الظاهر و الباطن برزخ و هو نیالکل و ب یعل منهیاملتفکره و الخامسه عاقلته امله

اربع  ضایو له ا یفهو مشعره النفسان یو اعاله روحان یفاسفله جسدان ایالبنطاس
و االنف و اللسان و البرشه و االذن  نیالع درکهی ما درکیو خامسه فانه  عیطبا
 عیذلک جم عیجم یکام هو املعروف و ف هیاملشاعر الباطن یال یودیعنها و  أخذیف

 میقاملست وانیمشارکه و االختالف بالقوه و الضعف و التدرج اال ان الح واناتیالح
من  یو ه هیه االنسانیالنفس الناطقه القدس رکبهی الن لکرثه نضجه و اعتداله صالح 

جسم له طول و عرض و عمق کام  ضایعاملها ا یف یمن الدهر و ه یا بی الغعامل
جسم  ضایا یفه فایالبس قالبا کث فیالسالم ان الروح جسم لط هیعن الصادق عل یرو 

و قد لحقه اعراض  یو هو االنسان االصل عیله ماده و صوره و مکانه فوق عامل الطبا
 عیض الطباار  یو بالدفن ف ایتراب الدن یو ستزول عنها بالدفن ف ایالربزخ و الدن یف
رض متخلل ع هیف سیطاهرا ل مهیالق ومی خرجیمده اربعامئه سنه ف یف نیالنفخت نیب
ا کان مناط ذلک و مل انیمخلدا و لسنا االن بصدد ب یبقیتفککه ف ورثیتلززه و  منعی

و ان کان موضوع طب الرشع  مو هو موضوع طبه ینظر االطباء هذا البدن العرض
ل واحد ک یو جعل ف نیو ان الله سبحانه ملا خلق الرتبت یاالخرو  یذلک البدن االصل

 هیمنهام ادواء فجعل لکل داء من ادوائهام دواء خاصا به و العلم بتلک االدواء و االدو
و ان  یفهو علم الطب االصطالح یهو علم الطب فان کان موضوعه البدن العرض

ن فالعلم علامن علم االبدا یاالله یفهو علم الطب الرشع یالبدن االصل وضوعهکان م
ف مبا فلنکت یاالنسان االصل یهذا الکتاب بصدد رشح قو  یفلسنا ف انیو علم االد

الناطق  وانیو االنسان املعروف و هو الح وانیالنبات و الح یذکرنا من ذکر قو 
 احوال کل واحد من نیان نب نایرأ املقامهذا  یبالنطق املعروف و ملا بلغ الکالم ال

حال ال قهیعن حق کشفیوجه  یاالجامل لکن عل لیسب یو مدرکاتها و لو عل یالقو 
 ذلک رسم ختام لهذا الفصل .  یبتغیف

 یمعن یمأخوذ ف رهیمعه شئ غ سیحد ذاته هو هو و ل یاعلم ان کل شئ ف ختام
معلمه لعدم  یال حتاجی سیهو نفسه و نفسه هو ل ثیفهو من هذا الح تهیهو

 هیاذ هو آ وثینفسه اذ ال فعل هناک و ال اختالف ح درکیانه  قالیالخالف فال
ته صفاته و انواره و کامال  و اتهیرتبته ثم ما دون ذلک تجل یاالحد و الفرد الصمد ف

بها نافذه  هطیاذ تلک الذات مح هیمکان هیافتقار ال دون هیدون هیبالنسبه ال تهایو دون
 اتنیالذات فذات و ال صفات لعدم التع یاذا نظرت ال یاقطارها و امکنتها حت یف
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 ناتیالصفات فال ذات لوجود التع یبها و اذا نظرت ال قیلیو امتناع ذکرها هناک مبا 
 و اتللصف مدرکه بالصفات الظاهره فالذات  اتیو تراکم الصفات و ذلک من املعم

هناک  هایو امتناع ذکر ما سو تهایلذات الحدا نیتلک الصفات ال بع نیبع اتیالتجل
 الذات قلنا انه ال هیو ملا کانت الصفات ذوات جهات قلنا انها مدرکه لها بها و الحد

 نهایع یتلک الصفات فه نیتدرک الصفات بع فالذاتادراک هناک و ال مدرک بوجه 
 ریشانفسها و ت السالم امنا تحد االدوات هیعل یمدرکاتها کام قال عل یادراکها و ه یف

نه ع کشفیبه و مل ستدلیطال ما  ثینظائرها و تذکرت هنا ان هذا الحد یاالالت ال
صواب فتدبر من ال دایبع نملاکا الیقل هیختامه فلو بسطنا القول هنا ف فضیلثامه و مل

فالذات تدرک الصفات بنفس تلک الصفات  انیخالل الب یف هیال ریو ترقب انا نش
و لذلک قلنا باتحاد املعلوم و آله  دهایادراکها و اداتها لتحد یالذات ف نیع یفه

هو املعلوم  یو اما العامل فهو اسم للذات مشتق من العلم الذ ضایالعلم و العلم ا
دراک و تقاطر و هذا صفه ا عیفتصاقع الجم یقیهو املفعول املطلق الحق رفان املصد
و اما ادراک  یدنا باالدراک االحاطعن یسمیو انواره و هذا االدراک  اتهیالشئ لتجل
 تخصصیال یالسالم اصل کل هیرتبته فاعلم ان قول االمام عل یمام هو ف رهیالشئ لغ

 یالت اءینظائرها فاالش یاال ال ریو التش هامبقام دون مقام فالتحد االدوات اال انفس
 ثیظهورها لک ال من ح ثیمن ح اءیتدرکها باحد حواسک فامنا تدرک تلک االش

البته  هااتیمنها اال تجل علمیفال اتهایظهورها لک صفاتها و تجل ثیخفائها عنک و ح
انت  حدمتصله بها التت یو لصفاتها مقامان اتصال و انفصال اما صفاتها املتصله فه

و انت انت و اما  یه یفه هایو التدخل ف کیمعها و التنفصل عنها و التدخل ف
 یلشبح فمدارکک انطباع ا یاملنفصله فتنطبع فاشباحها  یه یصفاتها املنفصله الت

 یمدرکک بتلک االصباغ انصباغ املرآه باالشباح فتدرکها باالدراک الحس نصبغیاملرآه ف
النفس و تألألت مبطالعتها فالقت  یارشقت بتجل قدفان حواسک الظاهره  یالظاهر 

 یس یدرکها و دراکه بفضل ادراکها فت یمثالها و اظهرت عنها افعالها فه تهایهو یف
 یمنه ال یس یشکلها ف یعل نصبغیکام عرفت ف درکهیف ایالبنطاس یالصبغ منها ال

 شکلهاب تشکلیبصبغها و  ضایا الکیخ نصبغیف الیالخ یه یحاستک الباطنه الت
 ئاتهایه صفه مشاعرک و ریتص یذلک الشبح املنفصل حت لیمدارکک بتکم تکملیف
 نئذیح هیامللکوت هیالعلم صورتها النفس فتدرکها و تدرک  ئتهیصفه ذلک و ه یعل

االدوات انفسها عند  زیمت یفصح امنا تحد االدوات انفسها ا نایحذو ما ب یبها عل
 ئاتهایبه هادیبها و تحد زهایالخاصه فان مت ئاتیهالخاصه بتلک ال ئاتیباله ئتهایته
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بعض  یمنطبقه بعضها عل فهیطفاالدوات قد حدت انفسها اال ان االدوات ملا کانت ل
خارجه ال اءیملا ورائها للطافتها و االش هیکانت اشباحها منطبقه و کل اداه منها حاک

فس ملتفته کانت الن اذاف هایالخارجه تحتها الحافظه لالشباح املنطبعه ف فهیالکث یه
تلک  یف یالشئ الخارج ئهیتحجبها املدارک لصفائها کالهواء رأت هالخارج و مل یال

رصف  یو بها و لکن لعدم کثافه لها و توجه النفس ال هایاالدوات و التراها البته اال ف
نفس الشبح و الفاصله معا  یامکنتها و تر  ثیمن ح هایالشبح تغفل عنها و التر

م من کال  ستفادیشبحه کام  هیالشئ رو هیو رو یرأت الشئ الخارج انهافتحسب 
ر من و ذلک کام انک تنظ یمعرفه الخنث ثیحد یم فالسال  هیعل نیراملومنیام نایمول

ظره شبح املن یاملنظره و ف یاال ما ف یالکتاب و انت التر  یالکتاب و تر  یاملنظره ال
 حاد له و املنظره للطافتها غائبه عن حالشب یذ یالکتاب و الفاصله و هو منطبق عل

 اب هکذا و اال لستالکت هیالکتاب و رو هیالکتاب و هو رو تیفتزعم انک رأ نیالع
الکتاب انت انت انت و هو هو فکذلک املدارک منطبق  ریصیبکتاب و ال ریتص

فصل املن یالشبح الخارج یمنطبقه عل یالحاسه االخره و ه یالبعض ال یبعضها عل
 فهیالشبح املتصل بالشئ و کل هذه الوسائط لط یالهواء و هو منطبق عل یاملنبث ف

بالصوره و النفس قاعده من  اهایو بنفسها غائبه عن درک النفس ا هیشفافه حاک
 یعل اهایا تهایمن التکمل بها و لعدم رو اتهایتجل یورائها ناظره منها بها مدرکه ملا ف

القابله  هیاملنطبقه عل یبالشئ الخارج حفوظهنحو تلک الصوره و ادراکها للصوره امل
من  یلنفس تلک الصوره املحفوظه و ها یتر  فیو هو کث هیالنطباقها عل هیللرو

م تدرک صفاتها بها فافه یتکمالت مشاعرها و تکمالتها من کامالتها و صفاتها فه
الحارض و التفت  یو اما اذا قطعت االلتفات عن الشئ الخارج بیغر بیفانه عج

حذو ما  یلع الکیخ یعامل املثال انطبع الشبح املنفصل من مثاله ف یامثلته ف یلا
 ذلک املثال فالتحد لیفتدرک نفسک کاملها الحاصل لها من تکم کملهیو  ذکرنا

 ینو النفسا یالجسامن  یال ینظائرها الجسامن یاال ال ریاالدوات اال انفسها و التش
توجهه املشار ب ریاملش صیفان االشاره تخص ینالعقال  یال یو العقالن یالنفسان یال
حده و قطره و صقعه  یف رهینظ کونیو  صاقعهیما  یالشئ اال ال توجهیو ال هیال

 اءینوع االدراک ، اما البرص فهو مدرک لاللوان بواسطه الهواء و الض یف هیفهذه الکل
صبغ االلوان ب نصبغی اءیکامل فالض اءیاذ االلوان الناقصه ال اشباح لها منفصله اال بض

 یالهواء ال یودی بصبغه و نصبغیالهواء ف یف قعیالشبح عنه و  نفصلیو  فهیالکث
 فتنصبغ بصبغه و تدرک ذلک الشبح القوه نیقطب الع یه یالت هیدیالرطوبه الجل
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تجسد من فعل النفس امل هیمبا ف یبیوسط العصب الصل یمن ورائها ف یالبارصه الت
من فعل  هیما ترجم له مبا ف درکیف ایالبنطاس یال هیالربزخ جمهالبارصه بالرت  هیفتود

لها  هیعلمالصوره ال یو ه درکهیف هیباللغه امللکوت الیللخ رتجمهیف یالنفس الربزخ
 یتوجهها ال نیبها و النفس ح تیللنفس فتسعد بها ان کانت طاعه و اال شق یا

 الظاهر بفعلها فاذا درکفت الهایحسها املشرتک و خ یالظاهر غافله عام انطبع ف
له غاف یو ه یالربزختدرکها بفعلها  ایالبنطاس یاعرضت عن الظاهر و توجهت ال

 یه یالت هیالعلم هیعن الظاهر و الباطن فاذا اعرضت عنهام ادرکت الصوره امللکوت
 یو ال ایالبنطاس یاملحسوسات ال عیجم هیتأد یو هکذا االمر ف تهایصورتها و فعل

االسفل  ثیمن ح ایو البنطاس یما تر  یالظاهره متعدده عل اسو الحو  الیالخ
 هیهو ادراک النفس للصور امللکوت الیو الخ هیملکوت یاالعل ثیو من ح هیجسامن

هو نفس حضور تلک الصور عندها فافهم ، و اما السمع فهو مدرک لالصوات  یالذ
 اصطکاک وثرهیالسالم اثر  هیما حده الصادق عل یحذو ما سبق و الصوت عل یعل

م اذا تصاکت اثرت املسامع الخرب ، فاالجسا یال هیودیالهواء و الهواء  یاالجسام ف
 ئهیبه ئایبدفع مته خرجیو  نهایالهواء ب نضغطیاملاء ف یف دیال وثریالهواء کام  یف

 یکل جزء منه بالذ فعلیما اندفع و هکذا  ئهیه یعل هیلی یالذ دفعیذلک االثر ف
املفروشه تحت االذن کالطبل فتدرک ذلک االثر الواصل  العصبه قرعیان  یال هیلی

 ایطاسالبن یال هیدهن تلک العصبه فتود یفعل النفس املشتعل ف یالسامعه و ه
 کام عرفت و قد الیالخ یبالرتجمه ال هیما وصل ال ایالبنطاس یکام عرفت و تود

 و لک ، من ذ رثاک انهیموضع ب هنایه سیو ل یقیاملوس یرسالتنا ف یحققنا ذلک ف
له الهواء بکام یف حهیالراتحدثها ذو  هیفیک حهیو الرا حیللروا مدرک فهو الشم اما
 یال هیفیان تصل تلک الک یو هکذا ال هایلیما  فیکیو  حملهایالهواء ف فیتکیف هایف

خر مو  یف یالثد یکحلمت نیدتیزا یقوه من فعل النفس املجسم ف یالشامه و ه
املستفاده  تهیفیالهواء بک دخلهامیو هام متخلخلتان ف بسطاناالنف تنقبضان و تن

 یمثاله امللق درکیف ایبنطاس یشبحها ف قعیمثلها فتدرکها ثم  هیفیالشامه بک فیفتک
 حهیذو الرا لیستحیو قد  هیامللکوت هیبصورتها العلم درکهایف الیللخ رتجمهیف هیف
الشامه فتدرکها ، و اما الذوق فهو ادراک للطعوم و  دخلیالهواء ف امزجیالهواء ف یال

لرطوبه ا فیکیف هایالجسم ف نحلیخالل الجسم فالفم ت یف یذلک ان الرطوبه الت
ذائقه مسامات اللسان فتدرکه ال یفتدخل ف رقیو  هایف لیسیاو متازجه و  تهایفیبک
ل ادراک الطعم فتدرکه بفض هیفیبک فیاللسان فتتک یفعل النفس املجسم ف یو ه
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ا اللمس کام مر ، و ام درکهیف الیللخ رتجمهیف درکهیو  ایللبنطاس رتجمهالنفس فت
 فیو امنا ذلک مبقارنه االجسام للبدن و تک اتهایفیو ک عیفهو ادراک الکرث حاالت الطبا

کل البدن  یف یالسار  یالروح البخار  یف یفتدرکها الالمسه الت اتهایفیظاهر الجلد بک
 ایبفضل ادراک النفس و ترتجمها للبنطاس درکهافت هایفعل النفس املتجسد ف یو ه
 یدراک فاال  هیفیو ظهر ان ک نیما مر فتب یللنفس فتدرکها عل رتجمهایو  درکهایف

انطباع اشباح  عهایجم یخلق الرحمن من تفاوت و ان ف یف یواحده ماتر  عیالجم
 یها الیاشباح لتکملها فتلق یذو  ریتص یحت فهایالحوامل الوسائط و تک یاملدرکات ف

و اشباح فتدرکها بفضل ادراک  اتیفیالحواس ذوات ک ریالحواس من ابوابها فتص
من  فان الحواس مبنزله الساج املرکب تهایز یو بارشاقها املشتعل ف هایف یالنفس الذ

عله و کذلک الحواس مشت هیاملشتعله ف هیبیاالجسام و ارشاق النار الغ هیقابل تیز
لحرکه ا کان من النفس اال انه بتعلقه بها تجسم کام ان نبادراک النفس فاالدراک و ا

 یبرزخ یالمث یشبح تیز ایو کذا البنطاس هیاصلها للنفس و لکن حرکه البدن جسامن
 یفهو ادراک النفس و فعلها ف الیادراک النفس فصار دراکا و اما الخ هیقد اشتعل ف

 ریسا ذلکک و النفس  اتتلبسه یالت هیعامل امللکوت و هو نفس تلک الصور امللکوت
امللکوت شئون  یذلک ف عیمدارکها من الفکر و الوهم و العلم و التعقل فان جم

تلک املدرکات اال ان لتلک املدرکات  عیجوهر دراک لجم یصور النفس و فعلها و ه
فلک قوابل السموات ف هایشئون صور النفس و صفاتها تحک یفه ناتیمن نفسها تع

فلک  وهمها و یحکی خیو فلک املرعلمها  یحکی یاملشرت  کتعقلها و فل یحکیزحل 
کل  هیابلق تیز یف لهایفکرها فتشتعل افاع یحکیو فلک عطارد  الهایخ یحکیزهره 

اسفلها  اینطاسافالک الب یالثابته ف هیاملدارک املثال یاملقرتنه ه لیفلک فتلک االفاع
 یفه ایسبافالک بنطا شتعلهو اعالها بامللکوت و هذه االفالک م اتیمرتبط بالجسامن

 یباالجامل ف نایو اکتف ایالبنطاس یال هیالواسطه االخذه من الحواس الظاهره املود
الناطق  وانیالح یالباطنه النه خارج عن موضوع الکتاب و قد ذکرنا قو  یالقو  قیتحق
 بعض یف وجدی یهنا شئ ناسب املقام ذکره و هو انا قد نشاهد بعض القو  یو بق

الشکل و االالت و  یف هامیبعض مع تساو یف جدو یو ال یالظاهر  نسانافراد اال 
ک لبعضهم تل سیان بعض الناس لهم قوه وزن الشعر و ل نهیمعا یاالعضاء مثال نر 

 وجدیال محاله و رمبا  عورهیموزونا و  رهیشعر غ نشدیان  قدریانه رمبا ال یالقوه حت
و  هیدیال عیو لهم قوه الصنا هینلهم قوه درک العلوم الذه سیبعض افراد الناس ل

رمبا  سنه و نیاربع هیجوده الخط و لو مشق ف یعل قدریمن ال وجدیبالعکس و رمبا 
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 یسنه و لعله اعلم الناس ف نیفهم العباره و لو تأدب خمس یعل قدریمن ال وجدی
و  عیالصنا ریفهم العباره و لو جهد جهده و هکذا سا یعل قدریو ال هیالقواعد االدب

خل مع الب شیالع قونیطی کادونیاناسا لهم قوه الجود و ال یبل و کذلک نر  علومال
 درونقیحسن الحلم و ال درکونی کادونیاناسا لهم قوه الغضب و ال یو بالعکس و نر 

و  رس املحبه درکیله قوه املحبه و ادراکها فال سیمن ل وجدیو هکذا و لرمبا  هیعل
 همیمحمد علآل هیواللذه  درکیذلک ال ثلمع الناس و االخوان بل و م تحاببیال

لهم ذوق ذلک و منهم من له ذلک و لذلک امر الله  سیو ل ائهمیالسالم و اول
 یلقربا یاجرا اال املوده ف هیلقوم لهم هذه القوه الاسألکم عل قولیان  هیسبحانه نب

 ملهم تلک القوه الاسئلک سیو قال قل ما سألتکم من اجر فهو لکم و قال لقوم ل
تلک القوه و ماحصلتموه  کمیف سیالنه ل نیمن اجر و ما انا من املتکلف هیعل

فالناس معادن کمعادن  هیاالخالق هیالنفسان  یذلک من القو  ریغ یال ارکمیباخت
لکل واحد منهم قوه خاصه  ریو االنک و القصد دیالذهب و الفضه و النحاس و الحد

او  امیمستق یان الفراش الق درکوایان  وهلهم ق سیمن الناس ل رایانا وجدنا کث یحت
 ستیالناس و ما ل یف یذلک و امنا ذلک کله قو  ریغ یال هیمنحرفا و لو نبهته عل

کل احد و قد تکلف من  یحمل کل شئ عل مکنیفال هایعل قدرونی کادونیال همیف
االشاره و االختصار انا  لیسب یرس ذلک عل انیو ب همیف سیما ل یحمل الناس عل

 هیاللها هیالکل قیلها موجوده بالفعل للحقا هیال نها یالکامالت الت عیان جم ناذکر 
 و قیتحت شموس تلک الحقا ایالناس قوابل و مرا ریو ان سا همیصلوات الله عل
و  هیکلو االمثله ال هیو املواد الکل هیالکل عیالطبا یقد کمنت ف قیانوار تلک الحقا
د دون احد باح هیالکل قیال اختصاص لتلک الحقا نهالرتاب فکام ا یال هیاالجسام الکل

 کذلک ملا کمنت تلک هیالکل لیسب یمخصوصه بها عل ضایا هیو کامالتها الفعل
و الجسم  یو املثال الکل هیو املاده الکل یالطبع الکل یلها ف هیال نها یالکامالت الت

 کنیبالقوه مل الرتاب و صارت یو االفالک و العنارص ال یو العرش و الکرس یالکل
رکب ان ت یاالخره ال یو ال ف ایالدن یاختصاص باحد دون احد ال ف ضایا یلتلک القو 

ود و الصع یو بدا ف یفلام ولد املولود الجزئ ایهذه الدن یاملرکب و ولد املولود ف
هد و بقدر ما جا هیالکل یبکل مولود من تلک القو  ختصیقوس الظهور  یف یالرتق
 حصلیو  جاهدیو بقدر ما  یر یسوف  هیو ان سع یما سع االلالنسان  سیفل یسع
له شئ  کتبیمل ایهذه الدن یله و لوال مجاهدته ف کتبیبه و  ختصی ایهذه الدن یف

له من تلک الکامالت و تلک  کتبی هینفسان هیو حصل له فعل یو بقدر ما سع
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وره به مذک نفسه و بها تذکر عند الله سبحانه و مع ذلک نفسه و ما یالکامالت ه
قد کتب و کتب ف یله هناک فاذا سع کتبیمل هنایه سعیعامل الذر فام مل یعند ربه ف

آالف سنه قبل هذا العامل و علم من ذلک من فهم ان سحره اربعه یله ذلک و قدر ف
امسوا  و نیآالف سنه قبل ذلک کافرعامل الذر اربعه یآل فرعون اصبحوا عند الله ف

و ذلک رمز مبهم و رس  نیآالف سنه قبل ذلک مومناربعه لذرعامل ا یعند الله ف
فام  دار اختبار و استقرار ایمنمنم فافهم ان کنت تفهم و اال فاسلم تسلم فهذه الدن

عامل  یله ف کونیعامل الذر ذلک العمل و ال یعمال ماکان له ف هنایاالنسان ه عملیمل
ون نک یحت هنایالعمل ه یعل ضنافالجل ذلک حر  نهیبع الذر هو عامل  یاملحرش الذ

بحق محمد و  یفامح اسم اءیاالشق وانید یف یمن السعداء اللهم ان کتبت اسم
 ای نیآم ریالسعداء انک باالجابه جد وانید یف یو اثبتن وانیمحمد من ذلک الدآل

فالتقنطوا من فضل الله سبحانه و بادروا العمل فان باب التوبه مفتوح  نیرب العامل
ن ع عفویالتوبه عن عباده و  قبلیمقبول و النجاه مأمول و اعملوا امنا  لو العم
مبا  و لعنوا همیدیالله مغلوله غلت ا دی هودیما تفعلون قالت ال علمیو  ئاتیالس

 یلصعود الا یبالجمله فلام بدا املرکب ف شاءی فیک نفقیمبسوطتان  داهیقالوا بل 
من تلک  هیف ظهریطفق  ئایفش ئایش لطفیو  ئایفش ئایش تلطفیاملدارج و صار 

 ریمرآه قوابله و الوانه و صفائه و کدورته و سا عیبعد شئ بحسب طبا ئایش یالقو 
منها  ظهریحسب انصباغ القوابل و صار  یعل هیتلک القوه الکل نصبغیو  اتهیفیک
العنارص و  اتیان اصول االسطقسات و سنخ املقتض نیحسبها و من الب یعل
و االفعال و الصفات  اتیفیو الک اتیهذه الدار من الکم یما ف عیو جم نوناتیالک

ان اصل اشکال الرمل اربع نقاط  یاالصول السبعه و لذلک تر  اتیکلها من مقتض
 ریعرش من تلک النقاط االربعه ثم من تکساشکالها السته رتکبیو امنا  عیالربع طبا

لرمل من ا حکمیبه  العاملو  رهیرمالت کث حصلیالنهج املعروف  یتلک االشکال عل
ما له و به  عیالرجل و لونه و شکله و اخالقه و صفاته و اعامره و احواله و جم یعل

اصول علمه اال النقاط االربع املوضوعه بازاء العنارص االربعه  سیو ل هیو منه و ف
و قراناتها و شواهدها و نواظرها و طوالبها و  جهایو نتا بهایلکن من تکررها و ترک

کل شئ فکذلک اذا ترکبت  یذلک بحسب مقتض عیجم یعل حکمی طلوباتهام
 ثیعلم الرمل لکن من ح یمثال ف قینطفه االنسان مثال فکان کالطر یالعنارص ف
 اغتذائه مثال بغذاء ثیطبعا و من ح کتسبیالرحم الخاص مثال  تیب یوقوعه ف

 هیاخالقه و مرب ارض خاصه و قرانه مع اقران خاصه و عاداته و یخاص و وقوعه ف
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 صفه یقتضیخاص  یله طبع خاص و له مقتض حصلیو امثال ذلک من کل واحد 
من کل احد صفات  ظهریظهورا خاصا فصار  هیالکل یتلک القو  هیف ظهریخاصه و 
هو و کم هو و امنا  فیاقول لک ک یحت هیو ال غا هیلهذا العلم نها سیخاصه و ل

 یو هذا هو العلم و ان ف هیمبا هو عل هیکل فرد فرد و الحکم عل یالتدبر ف جبی
رف العا عرفی کام احد کل  عرفیو هذا هو علم التوسم به  نیللمتوسم اتیذلک ال

 هاتیزیبعد ما علم غر هیو ما به و ما ف هیبعلم الرمل حال کل شکل مام له و ما عل
ه و تقهرها و یاالول زهیالغر یو رمبا تظهر عل هیثان زیغرا اتیو االکتساب اتهیو اکتساب

 یعل هئیکل ه دلیو لذلک  موتیان  یاالکتساب ال یاالنسان من بدو کونه نطفه ف
 االکتساب قهرهیکذا او  کونیو طبعه و  یخلیصفه و فعل و خلق و حال و لرمبا 

عن ذلک و ان الله سبحانه جعل دعاه الحق و اسبابها و دعاه الرش و  تخلفیف
ل ک خلقیشاء االکتساب و ان الله سبحانه  من کل واحد من کتسبیاسبابها الن 

الفطره و التذهب  یتکون ه هیعل یما ه یاذا کانت عل یاحد من العنارص و ه
 ری غال قیاالستقامه کام انک کلام رکبت شکال من اربع نقاط تولد الطر ریغ یعل

 و لکن االکتسابات هایفطر الناس عل یذلک و حکمه حکم واحد و هو فطره الله الت
و  االتحاد هایاذ ف هیالفطره االصل یو دعاه الحق دعاه ال انهایعن ک قیر الحقایتغ

 هودانهیالفطره و ان ابواه  یعل ولدیرب العباد فکل مولود  یعدم التعاد و التوجه ال
اس الن یتختلف ف یمن باب االکتساب بالجمله هذه القو  نرصانهیو  مجسانهیو 

و االرواح  عیالطبا یاالکوان ف ریتغیف هیزیلغرو ا هیبحسب اختالف قوابلها االکتساب
الجمله  یف نایما بانفسهم و قد ب روایغی یما بقوم حت ریغیاالکوان و ان الله ال یف
هنا اال ان  نوعه یبعض کتبنا و ال بأس باالشاره ال یاالخالق و االحوال ف ریتغ هیفیک

 به .  قیالنه ال افهیعلم الق یف ذکریذلک  لیتفص

بحسب  انیاحوال الک ریتغیثلثه و  انایاربعه کام عرفت و ک عیان لالنسان طبا فاعلم
رجل  یاالختصار و االشاره ان بغلبه السوداء عل لیسب یفنقول عل عیاختالف الطبا

 عیناالص طلبیاربابها و لکن  یو ال عیالصنا یاالنسان ال لیمی یکونه الجسد یف
الهم و  و لیله الفکر الطو ورثی یالنفسان کونه یو ارسارها و ف هیو الخف قهیالدق

و  هانیو البخل و الخ لهیو الغربه الطو لهیو العزله و الفسق و الح رهیالغم و الح
 یکونه الروحان یاملنکرات و الحقد و خبث النفس و طلب الرش و امثال ذلک و ف

 هیلبالق الورادو االذکار و ا هیو العلوم الخف هیاضیالعلوم الر یله املحبه عل ورثی
و  ایمیلکو ا ایمیو الر ایمیو الس ایمیو الل ایمیو اله میو العزا راتیو التسخ هیالباطن
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ه کون یاالنسان ف یو امثال ذلک و اذا غلب البلغم عل هیهودیالجفر و الطب و ال
 سالهالک و الحرکات  یله حب املالحه و السفانه و الزراعه و البطو ف ورثی یالجسد

و الحلم و املداراه و املداهنه و االغضاء و الصرب و املکر  نهیالل یالنفسان هکون یف و
و الرحم و الصلح و  میو الذما یو املاله یاملعاص یال لیو الحسد و الشهوه و امل

 ورثی یکونه الروحان یالعطف و حب النساء و االوالد و النکاح و امثال ذلک و ف
ف من النحو و الرص  هیو املجادله و العلوم االدب هله االستعداد للعلوم الظاهره و الفق

ه کون یاالنسان ف یو اللغه و الفصاحه و البالغه و امثال ذلک و اذا غلب الدم عل
و الشهوه و حب النساء و النکاح و الطبخ و الصباغه  لیله کرثه امل ورثی یالجسدان

حسن الخلق و  وله حب امللک و الوزاره  ورثی یکونه النفسان یو امثال ذلک و ف
و تعزز النفس و امثال  نیالسخاوه و علو الهمه و املعونه للناس و اصالح ذات الب

 اتیله صدق الفهم و علم املحبه و علوم الروحان ورثی یکونه الروحان یذلک و ف
 نیقیال ورثیما  حبیاملنازل و علم االخالق و االحوال و  ریاملدن و تدب اسهیو علم س

 یو امثال ذلک و اذا غلب الصفراء عل هیالنرصان حبیو  حسنهو علم املوعظه ال
الناس و  ذاءیله حب الجالده و سفک الدماء و ا ورثی یکونه الجسد یالرجل ف

ن و املعاد ریو الصفاره و تدب اغهیو الص انهیالق عیمن الصنا حبیعقورا و  کونی
حب  القتل و یله کرثه الغضب و الحرص عل ورثی یکونه النفسان یامثال ذلک و ف

الغموص و الغربه و السفر و الخصومه و اعامل الرش و االفساد و  نیمیاالباق و ال
ل و افراط الجه اءیاالمور و قله الح عیجم یو قله الثبات و العجله ف یاضطراب الرأ 

علوم عبده  حبی یکونه الروحان یو الجفا و الحامقه و اللجاج و امثال ذلک و ف
 هیلخفا قهیو العلوم الدق راتیو الحدود و التعز اسهیعلم الس و هیاالصنام و املجوس

 السحر و الکهانه و حبیاالجنه و لعله  ریو تسخ دهیالبع التیو الشبهات و التأو
ص و و تتناق دیهذه االخالط و تعتدل و تنحرف و تتزا رتکبیامثال ذلک ثم رمبا 
سنان و االعراض و اال  تجردو الصفاء و الکدوره و ال هیفیو الک هیتختلف بحسب الکم

د الکواکب و الربوج و املنازل و البال  یفالجل ذلک تنتسب ال هیبیو الغر هیزیو الغر
 درکیو ال هیلها و ال غا هیال نها اتیلکل واحد مناسبات و مقتض حصلیو الجهات و 

من  نیفتب درکیان  مکنیف اتهایبالکل و اما کل طیحی یذلک اال شخص کل اتیجزئ
ا عنه حصول ضده عسیو  تهایمنه ظهور فعل سیتیان لکل احد قوه  ذکرنانوع ما 

سمعت  یالذ االختالف بهذا  عینوع مناسبه کل شخص بکل فعل و هذه الطبا نیو تب
عنها  لنفصیو  هایف نصبغیمن ورائها الحس املطلق و الحرکه املطلقه ف ظهری ایمرا
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بها  ینفسه الت یتکون ه هیسانالنف اتیحسبها فام ظهر منه من الفعل یاشعه عل
زرعه م ایعامل املحرش فعامل الذر حب و هذه الدن یعامل الذر و بها تذکر ف یذکرت ف

 هیآت السالم الرجل هیعل عبداللهیالب لیو ق قیالتوف یو عامل االخره حصاد و الله ول
 کله یکالم یستوفیفاکلمه بالکالم ف هیکله و منهم من آت عرفیف یاکلمه ببعض کالم

حق اس ایفقال  یاعد عل قولیفاکلمه ف هیکام کلمته و منهم من آت یعل ردهیثم 
ت کله فذاک من عجن عرفیتکلمه ببعض کالمک ف یمل ذاک قال ال قال الذ یاوماتدر 

 یذاک الذکالمک ف یعل بکیجیکالمک ثم  یستوفیتکلمه ف ینطفته بعقله و اما الذ
رکب  یفذاک الذ یاعد عل قولیف بالکالمتکلمه  یبطن امه و اما الذ یرکب عقله ف

 السالم عرفان املرء نفسه ان هیو عنه عل یاعد عل قولیبعد ما کرب فهو  هیعقله ف
و  حیالدم و املره و الر عهیو اربع دعائم و اربعه ارکان و طبا عیباربع طبا عرفهای

لنور ا رکانهالبلغم و دعامئه العقل و من العقل الفطنه و الفهم و الحفظ و العلم و ا
و النار و الروح و املاء فابرص و سمع و عقل بالنور و اکل و رشب بالنار و جامع و 

ا صورته فاذا کان عامل سیتحرک بالروح و وجد طعم الذوق و الطعم باملاء فهذا تأس
و  ناهیشئ هو ه یو ال  اءیاالش هیتأت نیهو و من ا امیفطنا فهام عرف ف ایحافظا ذک

و  حاره یالنفس و ه هیف یو االقرار بالطاعه و قد جر  هیالوحدانباخالص  ریملا صا
بارده فاذا حلت به الحراره ارش و بطر و ارتاج و قتل و رسق و بهج  یو ه هیف یتجر 

و استبرش و فجر و زنا و اهتز و بدح و اذا کانت بارده اهتم و حزن و استکان و 
اول  کونیو ال لهایفانه سب امتکون منها االسق یالعوارض الت یفه سیو آ یذبل و نس

حد ساعات التکون تلک  یذلک مأکل و مرشب ف وافقیعملها ف ئهیذلک اال الخط
 االمل من الوان ستوجبیف ئهیالساعه موافقه لذلک املأکل و املرشب لحال الخط

فاذا اراد  هیاالسقام و قال جوارح االنسان و عروقه و اعضاوه جنود لله مجنده عل
 ذلک السقم .  دیری ثیفاسقمه من ح هیعل لطهاالله به سقام س

: 2فصل  –و االفعال و االرواح  یذکر القو  یجمله القول ف یف:  السادس الباب »*
 «*االرواح  انیب یف

ح الرو  یذلک ان االرواح الثلثه ا یاالرواح و قد اختلف افهام الحکامء ف یف فصل
ا روح واحده تختلف صفاته یباصطالحهم هل ه هیو النفسان هیوانیو الح هیعیالطب
الدماغ  یف یالت ثلثه ارواح مختلفه بالذات و هل  یاملحل او ه یبالنسبه ال هایو قو
حق  یهذه املعان حققوایو مل هیامللکوت النفس یاو ه هیوانیلطائف الروح الح یه
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 عن االخره همو هم  ایالدن وهیظاهرا من الح علمونیالنهم  یاملعان ریکسا قهایتحق
 غافلون ، 

محل نظر االطباء  یه یهذه االرواح واحده فان هذه االرواح الت قهیان حق اعلم
 یبتنا فاملقرتنه بها و قد اث هایلها الفعاله ف هیاالرواح املتعلقه بهذه االبدان املرب یه

ببات عرض املس یعرض املعلوالت و االسباب ف یالحکمه ان العلل ال بد و ان تکون ف
 نیو ان کانت اعالها و الطف منها اال انه تجمعهام ماده واحده بها تکونان مصاقعت

من ان  یاملعلول و انفعال املعلول من العله کام تر  یاقرتانهام و فعل العله ف مکنی
تقرتن به اراده املحرک و مل یاملتحرک عل طلعیعرض املتحرک مل یف کنیاملحرک ما مل

بدان ال لال  هیاالرواح املرب فهذهمحله  یعنها ابدا و ذلک محقق ف نفعلیو مل تهیمش
الجذب  االبدان من یف هیعیفعل الروح الطب یصقع االبدان فانا نر  یبد و ان تکون ف

 من االنبساط و االنقباض هیوانیو فعل الروح الح رهایو االمساک و الهضم و الدفع و غ
من  اناالبد یف هیمثالها و فعل الروح النفسانو الشهوات و الغضب و ا والتیو امل

االبدان افعالها و تنفعل االبدان  یانها تفعل ف نایالحس و الحرکه بفروعها فاذا رأ
اذا عرفنا ارادتها ف یتتطلع علتنفعل عنها و ملصقع االبدان و اال مل یمنها عرفنا انها ف

اال انها الطفها و اصفاها  هینصقع االبدان عرفنا انها جسام یمشاهده انها ف نایو رأ
الرقه و الغلظه کاختالف مراتب  یان مادتها واحده و امنا اختالفها ف فعرفناو ارقها 

هذا العامل جسم مرکب  عیالجسم من االفالک و العنارص حرفا بحرف فکام ان جم
 ضایا یالرقه و الغلظه و الصفاء و الکدوره فه یمن ماده و صوره و امنا االختالف ف

 ختلفیالرقه و الغلظه و  یتختلف ف ورتهاو ص یالجسامن ظیواحده مادتها النور الغل
 یک القو الکثافه من تل حجبیبحسب لطافتها و کثافتها ف هایالکامنه ف یبروز القو 

 قتهایالکثافه بل حق ظهرهیما ال یاللطافه و تظهر اللطافه من تلک القو  حجبهیما ال
و  ندتکون الب هیفیک یحده و قد ارشنا سابقا الاجزاء البدن مت ریسا قهیمع حق

 ذبجیثم  لوسایجعلته ک هیارواحها ان الغذاء اذا ورد البدن و دخل املعده و عملت ف
 هیو عکره بعد ان عملت ف هیصاف نیب زتیو فصلت اجزاءه و م هایالکبد لطائفه ال

و  و املثانه و املراره هیالکل قیالثلثه من طر رهیطراط و اخرجت  موسایو جعلته ک
 قیوام الق یف االیس ایاقوتیجسام  هیلطائفه و صواف یبقیما رشحنا و  یالطحال عل

من الجذب و االمساک و الهضم  هیعیالحرکات الطب هیف ظهریبه و اعتدال مناسب ف
و  فان فعلها الحس هیمرتبه افعال النفس امللکوت یادن یو الدفع و هذه االفعال ه

 یاالتر  ریال غ هیعیو حرکات طب هیعیاحساسات طب یه هیعیفعال الطبالحرکه و اال 
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و  رهیدون غ ختارهیو  جذبهی فیباملشاکل ک حسیاملشاکل فلو مل جذبیان الطبع 
 هیغا یان له حسا و حرکه اال انهام ف نیالبته فتب جذبیال تحرکیجذبه حرکته فلو مل
س للطبع ح کنیو کذلک االمساک و الهضم و الدفع فلو مل اریالضعف و قله االخت

ضعف ال هیغا یف هیو شئ و شئ و اصالح و افساد اال انهام ف لفعل و فع نیب زیملام
 یفاذا جذب القلب صواف بیاول االمر و وجود االعراض و الغرا یلغلظه املاده ف

لطافتها  یساوت ف هفیو بخره صعد منه ابخره لط هیال یموسیذلک الغذاء الصالح الک
 فیهو لطا یالذ موسیالک فیلطا یه نهیجسم فلک القمر و هذا البخار بع

 یکامنه فال هیآثار النفس امللکوت هیمعتدال ظهر ف فایفاذا صار بخارا لط لوسیالک
و  ارهایتاخ هیحسها و حرکتها اکرث و اشتد ف هیالجسم الصائره بالقوه اکرث فظهر ف

 اال املحسوسات درکیو لکنه ال یما تر  یرکا باالراده علارادتها فصار حساسا متح
الدماغ و تخلل شعب العروق  یال نیمن العرق نهیالبخار بع کالظاهره فاذا صعد ذل

بالشبکه و اشتد نضجه هناک و وضع عنه اوساخه و اعراضه کالدخان  ههیالشب
ه و صعد اللطاف هیغا یف ریصیان  یکل منزل ال یف تلطفیقصبه الغرشه  یالصاعد ف
ه ل ( الحس و الحرکخ هی) ف هایبطون الدماغ و صار بلطافه االفالک ظهر ف یمنها ال
الحواس  یاملکتسبه مام انطبع ف هیالربزخ قهیدراکا لالمثله الرق ریصی یاکرث حت

و البخار هو هو اال انه الطف و ارق و  هیریالتدب هیالظاهره متحرکا بالحرکات االراد
 کونیهذه املنازل مثل نور الساج فانه کلام قرب من الساج  یه االثار فامنا مثل هذ

و ال  هیکأنه ال نور ف ریصیان  یاظلم و ابرد ال کونیابعد  کونیو کلام  حرانور و ا
ل فتکون املناز  یحراره فکذلک النفس هنا مبنزله الساج و آثارها و افعالها تختلف ف

القلب  یو تکون ف اریالقوه و االخت هیغا یالقرب من النفس و ف هیغا یالدماغ ف یف
ساس ان شابهت عدم االح یه البعد و الضعف الیغا یالکبد ف یو ف نیب نیمتوسطه ب

 ذلک قهیکام سمعت و حق قهیالحق  یو عدم الحرکه و لکنها حساسه متحرکه ف
و  یسفالعلم الفل یف تیو الکرب بقیالبخار مرکب من ماده و صوره نعرب عنهام بالز

 و بایا اذفاذ لوسیو صفاء کالک هیشفاف هامیف سیفانه ل یمثل ذلک الصخره و القل
شفافا  ایصار بلورا صاف یمره اخر  یفاذا صف موسیصارا زجاجا و هو مبنزله الک ایصف
صار املاسا  یمره اخر  یما وراءه فاذا صف حرقینفسه و  یاشعه الشمس ف جمعی

ب و لکن اذا رض  نکسیو مل هامیالعاله و رضب باملطرقه غاص ف یاذا وضع عل ایصاف
و  بقیصحته و هذا االملاس مرکب من ز مهباالنک انکس مثلثا مکعبا و ذلک عال 

 یواففاالملاس هو الص تیو الکرب بقیالصخر املرکب من الز یاال صاف سیو ل تیکرب
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هر فاذا ازلتها عنه ظ هیاعراض خارج هیالصخر و کان عل یف هیکانت منترشه سار یالت
 هیاننفسفبهذا تبرص امرک فالروح ال ریمنها ما کان کامنا و االملاس هو الصخر ال غ

 یاکلته اال ان ف یذلک الغذاء الذ نهایبع یطبهم ه یمحط نظر االطباء ف یه یالت
قلب ال یالکبد و مره ف یاملعده و مره ف یالغذاء کانت اعراض فدفعها الطبع مره ف

 السامء و ینفسک عل یثم استو  کونیما  یصار دخانا اصف یالدماغ حت یو مره ف
و  یطوعا او کرها و انفعال بفعل ایر بدنک بها ائتیدخان ثم قال لها و الرض سا یه

سام فاذا عامل االج عیفذلک الدخان هو خالصه جم نیطائع نایقالتا ات یکیتحرکا بتحر
و  لبدن االنسان یقیهو القلب الحق کونیبلطافه العرش  ریصیان  یرق و لطف ال

جوف  یف لبذلک الق سیمنه ظهورا و ل ظهریهو اول ما خلق منه وجودا و آخر ما 
السمع و  یملن کان له قلب او الق یذلک لذکر  یااللباب و ان ف یکل احد اال اول

انه  کام بیالبدن بدن نق کونیصفاء البدن ذلک املقام اال ان  صلیفال دیهو شه
، و ال کل من حاز الجامل  بیاال اذا کان بدن نج یخار بدنه لطافه الکرسب صلیال
ظهر  و نیذلک املکان فتب یال صلیالظاهره  االنسان، و ال کل من له صوره  وسفیب

ملن نظر و ابرص ان هذه االرواح اجسام و مرادنا مام نکرره ان االنسان مرکب مخلوق 
 یسمعت ان ف یاالرض هذا الذ من عرش قبضات تسع من االفالک و واحده من

و  هیارض فهیلطافتها لطافه االفالک التسعه و قبضه کث هیاالنسان تسع قبضات بخار
املشهود الواضح و لکن هذا البخار من  انیذلک اشکال بعد ذلک الب یف یبقیال

ه اذا مات ان یاالتر  هیعرض هیوانیالح وتهایو ح هیمنتهاه هو النفس النبات یمبدئه ال
 هیتفذلک البخار هو النفس النبا دیزیو ال نمویال البخار و اذا تفرق ذلک  ایح کونیال
 کام ان البخار نبات و یالکبد جامد و مناوه عرض یو ما ف الکبد یافعالها ف ظهریو 
 یفمن عامل الربزخ و ارشاقها و فعلها الذ هیوانیالنفس الح قهیو اما حق هیعرض وتهیح

البخار فالبخار کالدخان املشتعل بحراره النار مشتعل  یف هیزیهو الحراره الغر
خار مشتعل بارشاق الب یموسیکام ان الجوهر الک هیالربزخ هیوانیبارشاق النفس الح

 یالم لالعرابالس هیعل نیراملومنیکام قال ام هیفالنفس النبات هیهو النفس النبات یالذ
عند مسقط النطفه مقرها الکبد مادتها من  جادهایاالربع بدو ا عیقوه اصلها الطبا

 فسنو سبب فراقها اختالف املتولدات و ال ادهیفعلها النمو و الز هیاالغذ فیلطا
عند الوالده  جادهایاصلها االفالک بدو ا هیزیو حراره غر هیقوه فلک هیوانیالح

ا االفالک هاالفالک قال اصل یالعامل ف یف هیوانیالخرب ، فلام کان ظهور الح هیالجسامن
ن البخار ا یاالتر  عیقال اصلها الطبا عیالطبا یالعامل ظهوره ف یف یو ملا کان النبات
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 یعرض وانیاملعروف ح وانیمادتها فهذا الح یو قال ه فهایو لطا هیاالغذ یهو صواف
هو البخار و اما الروح  یقیو الحق یو هذا النبات املعروف عرض یبرزخ یقیو الحق
 ارشاق افالک عامل الربزخ هیو قد ظهر ف یبخار  یجسامن ضایالظاهر فهو ا یالنفسان

لک الربزخ ثم ارشق ف وهیفلک ح یارشقت تلک االفالک ف یا وهیبواسطه فلک الح
 یف یالذ ینورا فالروح النفسان هنیالبخار و ذلک قوله و جعل القمر ف یف وهیالح

 یف یالذ لیو لطف و رق فان ق یاال انه صف هیمن مراتب النبات ضایالدماغ هو ا
الح الکبد نباته او باصط یف یو الذ وتهیالقلب ح یف یو الذ یالدماغ نفس النبات

 یف یالقلب نفسه و الذ یف یو الذ هیالدماغ روح النفس النبات یف یالفالسفه الذ
 نیراملومنیام هیالغذاء کام اشار ال یالکبد جسده لکان صوابا فان البخار هو صواف

و اما االنسان  یو البخار انسان نبات یالسالم فالبدن الظاهر انسان جامد هیعل
عامل النفوس  یفهو ف یانو اما االنسان االنس ایهورقل یف یفهو برزخ یوانیالح

لذا ف یمشتعل بحراره اثر العال یو الدان یالدان یو کل عال منها مرشق عل هیالقدس
ذا العامل ه عیطبا امزجی یفاالنسان النبات یهذا االنسان النبات یاجتمعت املراتب ف

 هیوتالنفوس امللک جاوری یافالک الربزخ و االنسان االنسان امزجی یوانیو االنسان الح
و  هیامللکوت هام دورات االنسان ف یف قیحقا وانیو لکل من النبات و الح

لنبات و ا قهیحق عهیفطبا عهیطبا یو ه ایهورقل یف هیبرزخ قهیحق ضایا للنبات 
 قهیحق قهیحق هیفافهم و تبرص کام ان افالک النفوس امللکوت وانیالح قهیافالکه حق

 هیغا یف ریعرفت ذلک فال بأس بان نش االنفوس فاذ یکرس یف هیفاالنسان هیوانیالح
 لسهیمن االنسان فان مقدمات معرفته قد ذکرت و  یالبدن االصل یاالختصار ال

و  املعده یالطبع اعراضه ف یلقیکام شاهدت ان الغذاء  اذا ذکر فنقول هنایاالمر ه
 یمره اخر  یلقیفانها فاسده ثم  هایاالمعاء و ال حاجه للطبع ال قیمن طر خرجهی
 هیلکلا قیالطبع من طر خرجهایترکبت معه و  یاعراضه الت یالکبد و ه یف عراضها

طبع ال خرجهایلب فالق یف یاعراضه مره اخر  یلقیو املثانه و املراره و الطحال ثم 
کر ع یه هیالر قیتخرج من طر یالت هیو التنفس فان هذه الدخان هیالر قیمن طر

ور الطبع بط خرجهیبخارا ف ضایا رهایطرطبخار الروح فاذا کانت الروح بخارا کان 
 یجسدو هو عکره ال بوسهیالحراره و ال رهیکث هیالدخان دیشد کونیالتنفس و لذا قد 

 حهیاذو ر  نهامیب کونیو قد  یالرطوبه و هو عکره الروحان ریکث ایبخار کونیو قد 
 لحاالتابحسب اختالف  قلیو  زدادیو  یو هو عکره النفسان بهیاو ط ههیاما نتنه کر
 ریصین ا یالبطون ال یتحت الدماغ و ف یالشبکه الت یاعراضه ف یلقیبالجمله ثم 
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خلص  الدماغ یو ملا وصل ذلک البخار ال ریال غ هیادخنه جسامن ضایو االفالک ا ایفلک
ه فصار دخانا کام قال سبحان بوسهیالحراره و ال هیمن اعراضه و قل رطوباته و غلب ف

 حرتقیالن ال ایدخان فخلق الله سبحانه الدماغ مائ یه والسامء  یال یثم استو 
 مره فانها صارت نیاحر من النار سبع یه یبدوام صعود شعالت تلک االدخنه الت

نارها  هیف ینطفیالن  ایو االفالک فوق کره النار و احر منها فخلق الدماغ مائ هیفلک
ر سمعت من ام فکامنفس العضو من شده الحر بالجمله  حرتقیالجمله و الن ال یف

 یجوهر واحد فکذلک اقول ان جوهر جسم االنسان االصل یلطافه هذه الروح و ه
ره اول م ایهذه الدن یاعراضه ف یلقیف ایالدنهذه  یواحد اال انه لحقه اعراض ف ضایا

زخ له الربزخ و الرب یال صعدیکالکبد و  ایاعراضه للدن یلقیانسانا ثم  ریصی یحت
اعراضه  یلقیالطبع ف یف دفنیالربزخ و  یف موتیالصور و  یف نفخیکالقلب ثم 
لک الجسم و ذ ئایمن نفسه ش نکریال یعامل املحرش بجسمه االصل یال صعدیللربزخ و 

 هنیهو بع یاو یالدن کام سمعت فهذا الجسم  تیو الکرب بقیهو من الز یاالصل
رق و ال ف یخرو اال  یالجسم االصل نهیهو بع یو ذلک الجسم الربزخ یالجسم الربزخ

 هیالدماغ بالروح هیویالدن تکیو مخالطه االعراض و کام ان انسان هیاال بالتصف نهامیب
 تکینساناعراضک کذلک ا هیاملعد هیو الجامد هیالکبد هیعیو الطب هیالقلب هیوانیو الح
آالف و تسعامئه مره و هو الطف من جسمک هذا باربعه یبجسمک االخرو  هیاالصل

تحس و ال  کیف هیلها مدخل سیل یاعراضک تزول و تفن یاو یو الدن یزخو الجسم الرب
اتها افعالها و ال صف یها فو التعمل عملها و التدرک مدرکاتها و التشارک هیباالنسان

 قیرتبتها فافهم ذلک فانه دق یفالتثاب و التعاقب مبا هو فوقها و التحرش معها ف
اکرث  انهیموضع ب هنایه سیاال االقلون و ل درکهیو ال صونیبه اال الخص ومنیال قیدق

کلها من  هیالدماغ هیو النفسان هیالقلب هیوانیو الح هیالکبد هیعیمن ذلک فهذه الطب
ربزخ ال یال یاالنسان ببدنه الربزخ صعدیو  ایللدن یلقیو مام  هیاویاالعراض الدن

و  هایف هایلقیمن اعراض ذلک العامل ف ضایا هیو نفسان هیذلک العامل و برزخ یعیفطب
النه مرکب من ماده و  نهیجسد بع یاالخره و ه یال یلطائف جسده الربزخ صعدی

ق و صبغ و هو مرکب من عقل و روح و نفس و طبع صوره و له طول و عرض و عم
اللطافه و الرقه کام سمعت و هذا الجسد  هیغا یو ماده و مثال و هو جسم اال انه ف

ذکر و فکر و نباهه و هو فوق هذا العامل فان  وعلم و حلم  هیقلنا ان قو یهو الذ
ن قدار مبهذا امل یهذا الکتاب من کتبنا و نکتف ریمن ذلک فراجع غ دیشئت از

 هیلرضورکتاب و اما السته ا یف حیبهذا التنق قهایاالرواح و التجد تحق انیعن ب انیالب
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 یف هیاالمور الجزئ انیفقد ذکرها القوم و حققوها و فصلوها و لسنا نحن بصدد ب
ه تورث معرفتها معرفه الله سبحان یالت هیاالمور الکل انیهذا الکتاب و امنا غرضنا ب

اء فکتب القوم متکفله بها و ال خف اتیالحکمه و اما الجزئ اتیکل یف هایال حتاجیو 
 بعد ذلک .  منایت هایو لکن نذکر بعض االخبار الوارده ف هایعل

 الصحه و املرض و اسبابهام و عللهام  یمعن یالباب السابع : ف*» 

»* 

 الصحه و املرض و اسبابهام و عللهام ،  یمعن یالسابع ف الب اب

 ما یمعه افعاله عل یجر ی یالذ یالوضع االله یکون البدن عل یه هان الصح اعلم
 اسباب  قیعن القوم حقا یخلق له و املرض انحرافه عن ذلک الوضع و قد خف

و هم عن االخره هم غافلون و نحن  ایالدن وهیظاهرا من الح علمونی فانهم انحرافه
باب هذا ال یف نیان نب ق الطب اردنایحقا انیملا کان غرضنا من وضع هذا الکتاب ب

 نفعی یلک هیکتابه و سنه نب یما عرفنا الله سبحانه ف یلالمراض عل هیقیاالسباب الحق
 لغو ال میو حک هیالله به ابناء الحکمه ان شاء اعلم ان الله سبحانه کامل ال نقص ف

 لیو جم مهو قاهر ال راد عن قضائه و ال مانع من حک عهیصنا یامره و ال عبث ف یف
 ثیاحسن النظام و اکمل القوام بح یو خلق خلقه عل بیصفاته وشمه ع یف سیل
 یالولا رتکیکامل ال لیاحسن منه و ال اتم و ال اکمل و لو کان لفعل فانه جم مکنیال

اکمل وجه فکل شئ صحته و قوامه و حسنه و بهاوه  یفخلق ما خلق عل یو هو اول
ه التابعه لصفات تهیهو تابع ملش یالذ یااللهذلک الوضع  یعل کونیو کامله ان 

صفاته  اال الله و سیل لیو صفاته و اساموه و لذا ق اتهیما خلق تجل عیالکامله بل جم
ار فان العجز و االضطر  نیمختار کونوایو اساموه و ملا کان من کامل خلقه سبحانه ان 

مختارا  فطرته ثم جعله یاحسن وجه ف ی، خلق خلقه عل بیحقه و ع ینقص ف
ه و ما به عنه انحراف یذلک الوضع االله یما به بقاوه عل یقادرا به سبحانه و هداه ال

ملکه  یو اما بالنسبه ال یحالته االول یبالنسبه ال یو انحرافه عن ذلک الوضع نسب
هو صفاته و اساموه  یاالمر فال انحراف فان خلقه سبحانه الذ هیکل یسبحانه ف

دال اعت قعیاالنحراف فکل ما  یالنقصان و عن االعتدال ال یعن الکامل ال نقلبیال
 یال بالنسبه یامللک و عدمه انحراف عن نهج االستقامه فانحراف کل شئ نسب یف
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و  یذلک الوضع االله یعل یبقیان  قدریفالله سبحانه ملا خلقه مختارا  یحاله االول
اکرا و اما ش لیناه السبیاسبابهام تفضال قال سبحانه هد یو هداه ال نقلبیان  قدری

ن فاحس یاحسن کل شئ خلقه ثم هد یو قال الذ نیالنجد ناهیاما کفورا و قال و هد
اء اسباب بق یالوضع املحبوب له سبحانه و هداه ال یخلقه عل ثیخلق کل شئ ح

ذلک الوضع و اسباب انحرافه عنه و تلک االسباب ما ارسل به الرسل و انزل به 
عام به بواره و هو قوله سبحانه فطره  یذلک الوضع و نه قاءب هیالکتب فامر مبا ف

عن  هیو قال حکا میالق نیلخلق الله ذلک الد لیال تبد هایفطر الناس عل یالله الت
ه هو هو الفطر  یذلک الخلق الذ رییخلق الله فتغ رنیغیالمرنهم فل طانیقول الش

هو الصحه النه کامل  وضعال ذلک  یهو املرض و البقاء عل یالذ یخالف الوضع االله
حانه الله سب یارتکاب مناه یاالمراض ه عیمنه ما اراد الله منه فاسباب جم یأتیتام 

 قربیا اال مب أمریامتثال اوامر الله سبحانه النه سبحانه مل یو اسباب حفظ الصحه ه
 و الله سبحانه هیصور مش یعنه فان الطاعات ه بعدهیاال عام  نهیاالنسان منه و مل

 یف هیالله سبحانه من الصاعد ال یصور النفس االماره فمن اقرب ال یه یاملعاص
 قربیفکلام  یدرکات املعاص یمدارج الطاعات و من ابعد عنه سبحانه من الهابط ف

خلله االعراض املت هیف قلینور الواحد الفرد و  هیف یتقو یاالنسان من الله سبحانه 
و تضام  بهیکتر  شتدیاختالف االجزاء ف هیف قلی وتراکمه و ائتالفه  شتدیوجوده و  یف

 هیف ضعفیعن الله سبحانه  بعدیو کلام  اریمن االغ تأثریو ال تهیبن یقو یاجزائه ف
لله سبحانه ا ریغ یال لیوجوده بسبب امل یاعراضه املتخلله ف کرثینور الواحد الفرد و 

رشکاء  هی فمثال رجال من کل وارد رضب الله تأثریو  تهیبن ضعفیو  بهیترک تخلخلیف
 یمثال فاذا کان االنسان بکله متوجها ال انیستویمتشاکسون و رجال سلام لرجل هل 

 سیل یرزقه من عند الواحد الذ یأتیکل ناعق  تبعیبه املذاهب و ال ذهبیالواحد ال
التفکک  هیعل بعدیمتشاکل االجزاء مرتاکمها متعانقها متضامها و  ریصیاختالف ف هیف
باذن ربه و اکله افعاله املراده  نیاکله کل ح یوتیو بقاوه و عمره و  امهدو  طولیف

کل شئ و استمد من کل شئ خذله الله سبحانه  یو مال ال اریاالغ یمنه فاذا توجه ال
من کل جانب  هیمنها فتختلف االمداد الواصله ال ستمدی یو امده من الجهات الت

 هیال سعیمرتاکمه ف ریمتخلخله غ ریصفتختلف اجزاوه و تتضاد فالتکاد تتألف و ت
انک لو  یاالعراض االتر  هیعل تواردیعمره و  قرصیالتفرق بل هو التفرق و الفناء ف

 یغذاء صالح واحد و عودت نفسک به تشاکل االمداد الواصله ال یاقترصت عل
و  لوسیمختلفه الک هیحال واحده و اذا خلطت اغذ یبدنک عل یاعضائک و بق



  82|  صفحه

 

بدنک  یف ریو فسد الغذاء و کرث الطراط موسهایو ک لوسهایفسد ک زاجو امل موسیالک
د حفظ الصحه و اعو  یالسالم ف هیامراضا مختلفه و لذا قال الصادق عل کیفاورث ف

اتحاد االحوال و اتحاد  ورثیالنمط الواحد  یعل یالبدن ما اعتاد و امنا ذلک الن الجر 
و  هیسبحانه الخلق بالتوجه الدائم ال للهالصحه هو الصحه الدامئه فامر ا یاالحوال ف

دد امل جذبی االنقطاع عن الخلق فانه واحد و الخلق متکرث و االستمداد من الواحد 
الواحد الدائم و هو الصحه و نظام الخلق و قوامه و الخلق متکرث و االستمداد من 

 بهیترک رتخلخل الخلق و فساده و بوا هیامدادا متکرثه مختلفه و ف جذبیاملتکرث 
ان ما اذکره خارج عن الطب و هو  زعمی یلحن عرفیمبن ال یفناوه و کأن هیف یالذ

الحال  دومیفال نیو ان کان القوم عنه غافل قتهیالطب و حق نیعلم الله و شهد انه ع
 فسدیالله سبحانه و هو الطاعه و ال یاال بالتوجه الدائم ال بیدوام الکون و الرتک یعل

ذلک قال و ل هیاملورث للتخلخل و هو املعص اریاالغ یبالتوجه ال اال بیالکون و الرتک
 یف بهیصاالنسان م بیصیفال کمیدیفبام کسبت ا بهیالله سبحانه ما اصابکم من مص

کب فاذا ارت نیو الله سبحانه اصدق القائل یمن املعاص هیدیبدنه اال مبا کسبت ا
 هیزیو ضعف حرارته الغر ودهبعد عن املبدء و تخلخل اجزاء وج یاالنسان املعاص

داد من االم هیزیو الحراره الغر ضایاالطباء ا یعند محقق عیمن فوق الطبا یه یالت
بحانه کام قال س تهیسبحانه و القرب نار مش هیفتزداد بالتوجه ال هیاالله هیالسامو

 ه توجدو الحرک جادیاال یحرکته ف تهیمتسسه نار و الن مشو لو مل ءیضی تهایز کادی
ات و السمو  یو االنظار ال یدیبالطاعات و رفع اال یتتقو  هیزیالحراره فالحراره الغر

لبدن ا یف حدثیسبحانه و کل مرض  رهیغ یاملوجبه للتوجه ال یتضعف باملعاص
انت اذا ک هیان البن یو کل صحه بقوته االتر  هیاالله هیزیفمن ضعف الحراره الغر

الغذاء و االخالط و  یو جفاف و فساد ف بهالتکاد تتأثر من حر و برد و رطو هیقو
 عیمتنفعل عن ج فهیو اذا کانت ضع هایال ردیما  عیو تدفع عن نفسها آثار جم رهایغ
 الیاء لالشت یاملاء البارد تحت الجمد ف دخلونی اءیرجاال اقو یانا نر  یحت هایال ردیما 
و  میابدانهم النس درعیرجاال ضعفاء  یابدانهم ترتعش و نر  کادیالربد و ال هیغا یف
 اساس هایعل یالت هیزیاملرض و هل ذلک اال من جهه قوه الحراره الغر همیف حدثی

ره و انها حرا عیفوق الطبا هیزیالبدن و قد عرف االطباء املحققون ان الحراره الغر
دن االنسان ب یالتزداد ف هیالسالم فالحراره الفلک هیعل یعن عل قهیو ورد تصد هیفلک

 هایال لیو امل هیالعنرص عیالطبا یاالفالک و مقتضاها خالف مقتض یمبقتض لاال بالعم
الک فان االف اتیالروحان یهو مقتض یاالفالک االصل یو مقتض عهایو العمل بطبا



  83|  صفحه

 

تخلقوا  یکام رو  هیاالحکام الرشع یه یاالصل اتیالروحان یو مقتض هیروحان
 فیککفارا ف هیزیالحراره الغر یاء فیرجاال اقو یو ان قلت انا نر  نییالروحان باخالق 

حراره منبع ال یقلت ان االفالک ه یبالطاعات و تضعف باملعاص یتقول انها تتقو 
لکن العمل عمالن  هیزیالحراره الغر یقو یاالفالک  یو ان العمل مبقتض هیزیالغر

 تکون سبب دوامها و هیاله هیالحراره تقو یقو یمحبه الله فهو  یمقتض یعمل عل
اره لکنها حر  هیوانیالحراره الح یسخط الله فهو و ان قو  یان عمل مبقتض و بهایط

 یفلذا قلنا ان الحراره تتقو  بیالهالک و البوار عن قر عقبهایمسخوطه التدوم و 
اغرقوا فافهم ان کنت تفهم و ذلک الن  ئاتهمیبالطاعات قال الله سبحانه مام خط

و العطف و السامحه و الکرم و  هو الرب یاالصل اتیو الفلک اتیالروحان یمقتض
 ، و راتیالخ ریالعلم و الحلم و الذکر و الفکر و النباهه و االحسان و العدل و سا

ن سواء کل مکا یفتعمل بطبعها ف ایفانها ال شعور لها قو عیالرشور من الطبا عیجم
 عو لها شعور و تض عیفوق الطبا اتیکان مستحقا لذلک ام ال و هو الظلم و الروحان

 یالقرب یذ تاءیبالعدل و االحسان و ا أمریمحله و هو العدل و ان الله  یکل شئ ف
رشه مع الع ءیسیان املغلوب للصفراء  یاالتر  یعن الفحشاء و املنکر و البغ ینهیو 

التحسن  یالشعور بالنسبه الت میطبع الصفراء العد یمبقتض عاملیکل بر و فاجر النه 
 کنیو العدو و مل یو احسن بالول ایلو کان روحان و ال عدو و هو الظلم و یبول

 یالعدو و هو العدل فمن عدل ف یو اساء ال یالول یالطبع الحسن ال هیالغالب عل
عاله اف یو من ظلم ف هیزیحرارته الغر یو تقو  عهیطبا یعل تهیافعاله غلب روحان

 هحرارت یو تقو  هیزیفضعفت حرارته الغر تهیو ضعفت روحان تهیغلب جسدان
 اتهیجزئ لیصتف یان العمل بالعدل الذ نینیع یلذ نیفتب نهیاملرض بع یو ه هیبیالغر

و تدفع عن نفسها کل مرض  هیالبن یو تقو  هیزیالحراره الغر یقو یاوامر الرشع 
لحراره ا ضعفی هیالرشع یاملناه اتهیجزئ لیتفص یو ان العمل بالظلم الذ یطبعان
االمراض و قد غفل االطباء عن ذلک و  هیلع یستولیو  هیالبن ضعفیو  هیزیالغر
نها الصحه م یتأتی فیبنفسها و بکلها امراض فک یه یالت عیالطبا یاال ال نظروایمل

اسباب الصحه و االمر بها و اسباب املرض و  انیب یعل میفلذلک اقترص الشارع الحک
اه عص من هیالتنفعه طاعه من اطاعه و الترضه معص یعنها و هو سبحانه غن یالنه

لقوام الخلق و نظام معاشهم و صالح معادهم فهذه عمده اسباب  یفامر و نه
 .  انکرها من انکرها و عرفها من عرفها منشأها الصحه و املرض و اصلها و 
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 انیب ی: ف1فصل –الصحه و املرض و اسبابهام و عللهام  یمعن یالباب السابع : ف*» 
 *«حفظ الصحه و دفع املرض یاقرب الطرق ال

 فاحفظ هیاالمتثال باالوامر الرشع یه هیاذا عرفت ان اسباب الصحه االول فصل
 هینللب هیاملقو هیزیللحراره الغر یالعدل املقو  یباملداومه عل یالصحه باملثل ا

 الهاضمه لتلک ریالدافعه عنها کل رش الجاذبه لها کل مدد خ ریالحافظه لها کل خ
 فادفع یان اسباب املرض ارتکاب املناه فتعر االعضاء و اذا  یاالمداد املوصله ال

الله سبحانه بالتوبه و االنابه و الصدقات و افعال الرب و  یاملرض بالضد فتوجه ال
 هیزیه الغرالحرار  هیف یتقو یالواحد الفرد و  یقلبک ال توجهی یالدعاء و االستغفار حت

ان  عرفتلکل مرض و االن  هیالرشع ادع یو تدفع عنک االمراض و لذلک ورد ف
 حفظ الصحه و دفع املرض و لکن الناس یاالقرب ف قیالطر یسلکوا الناس ف اءیاالنب
قرب ا هیزیالحراره الغر هیان دفع االمراض بسبب تقو انایب دکیو از همیف ریال خ

 مرض و نیان االدمان الکل الط انایذلک اعلم انا نشاهد ع یالتشک ف یالطرق حت
حتاج فلرمبا ن هیفاذا اردنا ان نعالج القطا باالدو لجاتا و ذکروا له معاالقط سمونهی
بالغه و وعظته وعظا بالغا و حذرته عنه  حهیاملعالجه شهورا فاذا نصحته بنص یال

ه ابدا و کذلک املدمن للخمر فان قربهی کادیو ال نیطرفه ع یعنه ف نزعجیبانه حرام 
عظته و اذا و  نیو سن رشهو  یخمر و لکن فطبعه من ال شمئزی هیمعالجته بادو مکنی

 فیخوابدا و رمبا عالجنا الفواق بالت هایال عودیمن وقته و ال رتکهیوعظا بالغا و خوفته 
 مهیعنه و لرب فالج مقعد صح و قام من دهشه عظ ذهبیف هیزیحرارته الغر جیفتته

طبعه خلط فاسد ابدا و لکن بسبب الخوف من  یف سیو لرب من ل هیعرضت عل
 ربءیبسبب ظنه الربء  ضیو لرب مر مرضیف هیزیحرارته الغر تضعفاالمراض العامه 

 رشبهیان  قدریاملاء جروا و ال یف یر یفورا و کذلک ذکروا ان رجال عضه الکلب فکان 
 دخلهی کل احد و رشبهینفسه ان املاء  یبالطب فتفکر ف رایو کان بص هیف دخلیو 

 املاء من یالجرو ف هیرو هالکتب ان یف تیالکلب و قد رأ یکل احد و انا قد عضن
النافضه  عالجیدخول املاء فدخل و ذهب عنه املرض و کذا رمبا  یاثره فعزم عل
املعالج  باملعزم او ضیاملرض بسبب حسن ظن املر دفعی رایفورا و کث هیبدهشه دفع

انک  و من ذکر له ربءی کادیان مرضک قتال ال بیو من ذکر له الطب ربءیف یاو الراق
المراض من ا رایکث ان نشاهد هکذا و  ربءی رایسوء مزاج کث کیف سیل و ضیلست مبر

و  مهیمنها بسبب قوه العز ریکث ندفعیو  مهیتحدث بسبب ضعف الحراره و العز
 ، مهیالعز هیعل تیقو السالم ماضعف البدن عام هیعل نیراملومنیعن ام یلذا رو 
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النفس  هیفتقو یحصیع مبا الیالطبا ریمن تدب یالبدن اقو  یالنفس ف ریان تدب نیفتب
لک ذ یاالقرب ف قیحفظ الصحه و دفع املرض و الطر یاقرب الطرق ال امتیو العز

 میسلو الت هیاالمر ال ضیالله و تفو یو التوکل عل یامتثال االوامر و اجتناب النواه
ان بعض ذلک مشکل فامنا هو برتک مقدماته و  تیو مهام رأ هیالمره و التوجه ال

ها لرأوا من ابواب وتیفلو اتوا الب هیمخالفه الرشع و عدم املواظبه عل یعل سعزم النا
 یماءا غدقا و لو ان اهل القر  ناهمیالسق قهیالطر یالعجب و ان لو استقاموا عل

 لیاالنج و هیات من السامء و قال و لو انهم اقاموا التوربرک همیآمنوا و اتقوا لفتحنا عل
من فوقهم و من تحت ارجلهم منهم امه مقتصده  لوامن ربهم الک همیو ما انزل ال

فاحفظوا الصحه مهام قدرتم  اتیذلک من اال ریغ یال عملونیمنهم ساء ما  ریو کث
راض ما بانفسهم و ادفعوا االم روایغی یما بقوم حت ریغیبالطاعات فان الله سبحانه ال

رق اقرب الط ذلکالله سبحانه و الصدقات و الدعوات و العبادات فان  یبالتوجه ال
 .  دونیما تر یالله سبحانه و ال یال

اقسام  ی: ف2فصل –الصحه و املرض و اسبابهام و عللهام  یمعن یالباب السابع : ف*» 
 *«االمراض املورثه عن اعراض االنسان عن ربه 

عامل الذر او هنا و بعد عن دار قربه فضعفت  یاذا اعرض االنسان عن ربه ف فصل
سبحانه و استمد منه فاختلف امداد بدنه فتخلخل  رهیغ یو توجه ال هیزیحرارته الغر
دنه ب یدفع االمراض و االعراض عن نفسه فاورث ف یتقدر علمل تهیو ضعفت بن
ث و حاد یان املرض اوال قسامن خلق اعلمف اتهایاقسام نعد هنا کل یعل یامراضا و ه

بطن امه و اسبابه الظاهره  یما حدث له من اول تولده من النطفه ف یفالخلق
ل وضع ک یقتضی یالت هیمن قبل الساعات و االوضاع الفلک حصلیخمسه فذلک اما 

 نیالوالد یمن قبل الحاالت ف حصلیالولد و اما  یمنها حدوث انحراف او اعتدال ف
فانها  من قبل النطفه نفسها حصلیو اما  یأتیالولد کام  ریاسبابا توجب تغ هامنفان 

 اجزاء ادهیعن االعتدال او ز هیبخروجها کل یرمبا تکون منحرفه عن الوضع االله
او  هیکل هایال یبانحراف الدم الجار  حصلیصالحه لعضو او نقصانها او فسادها و اما 

ه اجزاء خاص ضایالغذاء ا یفان ف صتهاینق او ادتهایبفساد اجزاء صالحه لعضو او ز
صوره الولد عن  ریتغیمزاج الرحم ف یف بانحراف  حصلیبکل عضو کام مر و اما 

ما شاء الله و اما الحادث فاما موروث او مستفاد  فیما شاء الله ک یال یالوضع االله
بدن  یف دهام تولالنطفه من جهه دو  یالکامنه ف ریاما املوروث فهو من قبل الطراط
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 یف حدثی ایفان کان روحان ریذلک الطرط یبقیالدامئه ف رهیلوجود الخم نیالوالد
عن  نعمیالبدن و  یف یبقیالشباب و هو  امیا یفف ایو ان کان نفسان یالصب امیا

 یذکالحب ال ظهریسن الشباب ف یان تجف رطوبته ف یبروزه رطوبه الشباب ال
 یبقیکذلک نبت ف عیالربد فاذا جاء الرب لغلبهالشتاء  یف نبتیاالرض و ال یف یبقی

 هیخوخیسن الکهوله و الش یال یبقیف ایاملانع و ان کان جسدان زولیان  یال ریالطرط
هنالک و هذا النوع من  حدثیو الشباب و حرارتهام ف یلزوال رطوبه الصب ظهریف

 نالبد یف حدثیاصعبها برءا و اما املستفاد فهو ما  یاملرض بعد القسم الخلق
ج من الخار  ستفادیباالستفاده فهو اما باالستفاده من الخارج او من الداخل اما ما 

من النائبات  حدثی یمن االمور النائبه او من املتمامت اما الذ ستفادیفاما 
 من قبل املتمامت فکاالمراض یفکالسقطه و الرضبه و القطع و امثال ذلک و اما الذ

 قظهیباالبدان و من قبل االکل و الرشب و النوم و ال طیحهواء املمن قبل ال یتأت یالت
و الحرکه و السکون و االستفراغ و االحتباس و االعراض الواصله و ذلک الن هذه 

هذا العامل و ان کان قوامه و بقاوه  یبقاء االنسان ف هیاالمور السته من متمامت قابل
وم التق ایالدن یبفعله سبحانه اال ان هذه االمور متمامت بقاء االنسان و دوامه ف

لبدن و ا یتتولد ف یالت ریمن الداخل فمن قبل الطراط ستفادیعاده اال بها و اما ما 
راض ممنها ا حدثیاملعده ف یاما تتولد ف یعن نفسه فه دفعهایالطبع ان  قدریال

راضا الکبد فتحدث ام یو اما تحدث ف هایعل تفرعیبها و  تصلیاملعده و االمعاء و ما 
ب القل یالبدن و اما تحدث ف ریسا یالعروق و تنبث ف یف یالکبد و تجر  یف

 یف البدن و اما تحدث یو تنبث ف نیالرشائ یف یالقلب و تجر  یفتحدث امراضا ف
البدن و اما  یاالعصاب و تنبث ف یف یالدماغ و تجر  یالدماغ فتحدث امراضا ف

 خمسه اقسام لکفذ  نهیذلک العضو بع یعضو خاص فتحدث امراضا ف یتحدث ف
 کونیف کبرت یعرش و قد االمراض خمسه طیثلثه فبسا ریو قد ذکرنا ان بسائط الطراط

د و قد مع الجس رتکبیالروح مع النفس و قد  رتکبیاربعه فانه قد  بهایاصول تراک
قسام  نیاصول املرکبات عرش کونیمن الثلثه ف رتکبی قد و النفس مع الجسد  رتکبی

و  هیانو نفس هیثلثه روحان ریان الطرط نایخواص فانا قد ب ریاطو لکل واحد من الطر 
 یالذ یر یطالطر  بقیو امللح فالز تیو الکرب بقیبالز هایقد نسم یالت یو ه هیجسدان

ه حراره فانه روح و قد تسفلت بسبب الربد اذا اصاب صعدیالبدن من شأنه ان  یف
 بقیالز ونکیلها صعدت و لذا  ملبخرهلرطوباتها او ا هیالعارض فاذا اصابها الحراره املفن

لعارضه ا تهیمن النار بل النار تفرق مائ فری تهیانه من جهه مائ سیاملصعد حارا و ل
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البدن  یف یلذا بقیفالز زهیح یال صعدیحرارته الکامنه ف یو تتقو  ریالتبخ لیسب یعل
 عداملعده ص یطبعه فان کان تولده ف یحسب مقتض یعل صعدیاذا اصابه الحراره 

و رمبا کانت الحراره  هایفم املعده و احدث امراضا ف یاللهوات و سال منها و ال یال
 ریاسفل املعده و االمعاء کالزح یلزجا فنزل و احدث امراضا ف ظایغل بقیو الز فهیضع

 قهیرق فهیلط فهیو امثالها او کان مع الحراره الضع یو القولنج و الغث و املغص
 یالکبد و صعد بالحراره ال یف بقیذلک و ان کان الز مثالو قراقر و ا احایفاحدث ر

القلب احدث الخفقان و ان  یالبدن احدث اللثغه و ان کان ف یاالورده و انترش ف
و الرصع و السکته و رمبا نزل منعکسا  ایخولیالدماغ احدث له الصداع و املال یکان ف

و االذن و  نیامراض الع ریفاحدث الفالج و اللقوه و الرعشه و الزکام و الرمد و سا
اوراما و املواظبه و  هایاالعضاء اورث ف یذلک و ان کان ف ریو غ قیاالنف و الخوان
 یستولعده و اامل یاذا کان ف یر یالطرط تیبکل عضو و اما الکرب قیلیامثال ذلک مام 

 الکبد و انترش یو ان کان ف ریو الزح ضهیحراره و بخر و انترش حدث منه اله هیعل
 یالحراره احدث املحرقه و ان کان ف دیالعروق احدث منه املطبقه و ان کان شد یف

 ایخولیالدماغ احدث الصداع و السسام و املال یالقلب احدث الخفقان و ان کان ف
االعضاء  یو االنف و الحلق ما کان منها حارا و ان کان ف نیو الزکام و امراض الع

امراض االعضاء الحاره و اما امللح فان  ریو سا رهو االورام الحا رقانیاحدث الغب و ال
و امثال ذلک  ریمنه سوء مزاج املعده و سوء الهضم و الزح حدثیاملعده ف یکان ف

القلب احدث  یو ان کان ف العروق احدث الربع یالکبد و انترش ف یو ان کان ف
و التشنج و  ایخولیالدماغ احدث الجنون و املال یالهم و الغم و الکرب و ان کان ف

 ریسا یف کان ان و ذلک و االنف و الحلق و امثال  نیامراض الع ورثیامثال ذلک و 
االعضاء من االورام و الحکه و  یف هیالربع و االمراض السوداو حدثیاالعضاء ف

 االمراض من عیو ظهر ملن انصف و اعترب ان اصول جم نیالجرب و امثال ذلک فتب
 ریلطراطهذه ا یمعن بیالطب عرفیکام مر و ما مل ترتکبالثلثه و رمبا  ریهذه الطراط

 هیالنب عرفیالعالج البته و مام ذکرنا  یعل قدریاخراجها مل هیفیو موضع تولدها و ک
 بیاالبعد و الطب قیالطر سلکیاقرب ال قیوجه العالج فان العاقل ما کان له طر

دفع  یق االبعد فیالتسلک الطر عهیفکام ان الطب عهیخادما للطب کونیان  جبی
 یه القاملعد ریدفع طراط یاالقرب ف قیفالطر بیالطب سلکهیان ال جبی ریالطراط

الکبد املدرات و الفصد و  ریدفع طراط یاالقرب ف قیو الطر ریو االسهال ال غ
و  حیالقلب االستنشاقات بالروا ریدفع طراط یاالقرب ف قیو الطر ریالحجامه ال غ
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الدماغ السعوطات  ریدفع طراط یاالقرب ف قیو الطر ریغاملشمومات و اللخالخ ال 
 املنصبه تحت ریدفع الطراط یاالقرب ف قیو الطر ریو العطوسات و الغراغر ال غ

 ری غال هیدیو بعض املعالجات ال داتیو الضامدات و التکم قیلجلد و خللها التعرا
ن ع الخارجهو سلک الطرق  یما التقتض یعل عهیذلک فقد حمل الطب ریفمن رام غ

ن ع یاصالحه البته کام رو  یاهالک البدن و افساده اقرب منه ال یو هو ال عهیالطب
 یبه الحقنه و السعوط و الحجامه و الحامم انته تمیما تداو ریالسالم خ هیالباقر عل

 ریالدماغ و الحجامه لطراط ریاملعده و االمعاء و السعوط لطراط ری، فالحقنه لطراط
االمئه  معالجات اتیکل یباب ف یأتیاالعضاء و س ریو طراط قیللتعرالکبد و الحامم 

ا دن املعده فانه اذاسبابها داخل الب یاالمراض الت یالسالم و لکن العمده ف همیعل
 ریلطرطو ا یالصاف نیب زیمتو مل لوسیضعف اساءت الک هایاتخمت املعده و حصل ف

 موسیصالحه للک ریاجزاء غ هیفو دخل الکبد و  قایالعروق املسامه مباسار دخلیف
الصالح  موسیالک یعل قدریالصالحه تنکأها و ال ریالکبد به الن االجزاء الغ ضعفیف
مراض کام اال  هایف تولدیالقلب و الدماغ و االعضاء ف یال نفذیف ریطراط هیف تولدیف
 یتهنفانها ترد ورودا ا یالسالم کل داء من التخمه اال الحم هیعل عبداللهیعن اب یرو 

املرض لضعف العضو الخاص و اعلم ان اعس  کونی، و هذا هو الغالب و قد 
ه االعضاء الداخل یتولد فت یالت ریالطراط یامللح ریدفعا بعد الطرط ریالطراط

 دهیعب هایو امثال ذلک فان طرق وصول الدواء ال هیو املثانه و الر هیکالطحال و الکل
 فعدیمل فام سبب دفع و مرض دفع عالجان  ججدا ثم اعلم ان العال  ریو اخراجها عس

ب مکانه فال بد اوال من قطع السب خلفهی ربءیاملرض انقطاعا فان  نقطعیالسبب ال
قطع  الطبع بنفسه بسبب دفعهیاملرض مکانه فان عولج املرض و اال ف خلفیال یحت

 حتاجی یالقو و اعلم ان املرض املربم  هیو قوته عل اهیاملرض و انتشاط الطبع و دفعه ا
اء ما امکن بدو  یو العالج مت فیبعالج ضع ندفعی فیو املرض الضع یدواء قو  یال

باملرکب فان لکل دواء طبعا و نفعا من عضو و رضرا لعضو  کونیان  یمفرد اول
فان  فیالضع ریمن الکث یاول یالقو  لیمهام امکن و الدواء القل یفالدواء املفرد اول

 دیزیو  فیعالطبع الض یکال عل کونیاملحصول و  لیقل لالفضو  ریکث فیالضع ریالکث
ن نفسه فع الفضول لدفع عد یعل ایالبدن فان الطبع لو کان قو یف یالفضول الت یف

له کال  کونیف ضایعن دفع فضول الدواء ا ضعفی فایالفضول املمرضه و اذا کان ضع
کال  کونیو ال تفاعالنیالطبع و  هیعل یستولی یالقو  لیکل البته و الدواء القل یعل
ذه دفع الفضول املمرضه فه یبه عل نشطیو  هیمونته عل خفیالطبع البته و  یعل
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 و هیزیمن ضعف الحراره الغر حدثیذلک  عیاسباب االمراض الظاهره و جم اتیکل
 بعض ما ورد هنایان نذکر ه دیثم نر رهایال غ هیضعفها من ارتکاب املحارم الرشع

اب و من الکت ستنبطیبها و ما  تعلقیو ما  هیالخارج تباب املتمام یعن الرشع ف
 .  تبعیالسنه فان الحق احق ان 

الهواء  ی: ف3فصل –الصحه و املرض و اسبابهام و عللهام  یمعن یع : فالباب الساب*» 
*» 

س ان قوه النف نیاملومن ریام ایالسالم اعلم  هیالرضا علطب یالهواء فف یف فصل
الهواء  ریبحسب تغ ریتابعه المزجه االبدان و ان امزجه االبدان تابعه للهواء و تتغ

بسببه امزجه االبدان و اثر  رتیتغ یاالمکنه فاذا برد الهواء مره و سخن اخر  یف
معتدال اعتدل امزجه االبدان و صلحت  لهواءالصوت فاذا کان ا یف راییذلک تغ

 ریکالهضم و الجامع و النوم و الحرکه و سا هیعیالحرکات الطب یترصفات االمزجه ف
 ی الوصوال اءیالنه اقرب االش نیان ظاهر باالبد یالهواء ف ریالحرکات الخرب ، و تأث

 نیو التسخ دیربو الت نییو التل دیاالبدان بالتجم یالروح بواسطه التنفس و موثر ف
 یمن هواء ال نتقلیال یصحه االبدان حت یمالحظه ذلک ف ینبغیذلک و  ریو غ

 من شده الحر فانه من فوح جهنم و من شده الربد فانه حرتزیهواء ضده دفعه و ل
 باضدادهام دفعهامیالرضر فل هیو هام مرضان باالبدان غا یجهنم کام رو  ریمن زمهر

آخره  یاوله و تلقوه ف یالسالم توقوا الربد ف هیعل نیراملومنیو عن ام عتدالی یحت
 هیو عن الرضا عل ورقیو آخره  حرقی اوله باالشجار  فعلیباالبدان کام  فعلیفانه 

ابه و ب فتحیاول ما  فیالص یف تایب دخلیفال رقانیال بهیصیالسالم من اراد ان ال
صول فعنه الف یاالبدان ف ریبالشتاء غدوه ، و اما تد یبابه ف فتحیمنه اول ما  خرجیال
 یسنتنا هذه و ه یفانه روح الزمان و اوله آذار ان ف عیالسالم اما فصل الرب هیعل

 عارش آذار .  یف روزیالن کونیو االلف  نیبعد املأت نیسنه اربع و ست

 هبذیاالرض و  نیو النهار و تل لیالل بیطی هیو ف ومایاحد و ثلثون  امهیعده ا و
 ضیو اللحوم و الب فیمن الغذاء اللط هیف ستعملیالدم و  جیهیسلطان البلغم و 

ثوم و اکل البصل و ال هیف یتقیباملاء و  لهیالرشاب بعد تعد رشبیو  مربشتیالن
لثون ث سانیالفصد و الحجامه ن هیف ستعملیرشب املسهل و  هیف حمدیالحامض و 

 هیملرشقا احیالر هیالدم و تهب ف تحرکیمزاج الفصل و  یقو یالنهار و  طولی هیف ومای
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لجامع ا عالجیو  دیبالخل و لحوم الص عملیو ما  هیمن املأکول املشو هیف ستعملیو 
 بیو الط نیاحیالر شمیو  قیالر یاملاء عل رشبیالحامم و ال یبالدهن ف خیو التمر

اکل  هیف یو قد نه عیو هو آخر فصل الرب احیالر هیتصفو ف ومایاحد و ثلثون  اریا
ل الحامم دخو  هیف نفعیکالروس و لحوم البقر و اللنب و  ظهیاململوحات و اللحوم الغل

لطان س هیف ذهبی ومایثلثون  رانیقبل الغذاء حز اضهیالر هیاول النهار و تکره ف
من التعب و اکل اللحوم دسام و  هیف ینهیو  هیزمان املره الصفراو قبلیم و الد

ه اکل البقول البارده کالهندبا و بقل هیف نفعیاالکثار منه و شم املسک و العنرب و 
و الفاکهه الرطبه و استعامل  رخسکیو القثاء و الش اریالحمقاء و اکل الخرض کالخ

 هوجیالدجاج و الط وریلطو الجداء و من ا یاملحمضات و من اللحوم لحم املعز الثن
ر شده الحراره و تغو  هیف ومایمتوز احد و ثلثون  یو الدراج و االلبان و السمک الطر 

لرطبه ارده االب اءیاالش هیو توکل ف قیالر یرشب املاء البارد عل هیف ستعملیو  اهیامل
 یکر فالهضم کام ذ  عهیالس فهیاللط هیاالغذ هیمزاج الرشاب و توکل ف هیف کسیو 
 حهیالرا هبیالبارده و الرطبه الط نیاحیمن الشموم النور و الر هیف ستعملیو  رانیحز

ل و الشام هبیو  لیالزکام بالل جیهیالسموم و  شتملی هیف ومایآب احد و ثلثون 
الجامع  هیف نبجتیرشب اللنب الرائب و  هیف نفعیو  بیو الرتط دیاملزاج بالترب صلحی

 بیطی هیف ومایثلثون  لولیالبارده ا نیاحیو تشم الر اضهیالر من  قلیو املسهل و 
لوات اکل الح هیف نفعیرشب املسهل و  صلحیسلطان املره السوداء و  یقو یالهواء و 

ثار لحم البقر و االک جتنبیان و من الض یو الحول یو اصناف اللحوم املعتدله کالجد
اکل  هیف جتنبیو  ملزاجاملعتدل ا بیالط هیف ستعملیمن الشواء و دخول الحامم و 

تتنفس  املختلفه و احیالر هیتهب ف ومایاحد و ثلثون  االولنیو القثاء ترش خیالبط
 هیف فعنیالجامع و  هیف حمدیالفصد و رشب الدواء و  هیف جتنبیالصبا و  حیر هیف

حوم اکل الل هیف ستعملیو الرمان املز و الفاکهه بعد الطعام و  نیاکل اللحم السم
 هیف ومایون ثلث االخرنیترش اضهیالر هیمن رشب املاء و تحمد ف هیف قللیو  لبالتواب

من دخول الحامم و الجامع و  قللیو  لیمن رشب املاء بالل هیف ینهیاملطر و  قعی
اکل البقول کالکرفس و النعنع و  جتنبیجرعه ماء حار و  ومیبکره کل  رشبی

 نفعید و الرب  هیف شتدیالعواصف و  هیف یتقو  ومایاالول احد و ثلثون کانون ریالجرج
 هیف یقتیمن اکل الطعام البارد و  هیف حذریو  یالثاننیترش یکل ما ذکرناه ف هیف

احد و  یالثانو الفعل کانون الحاره بالقوه هیاالغذ هیف ستعملیالحجامه و الفصد و 
و  قیالر یلاملاء الحار ع هیف تجرعیان  ینبغیغلبه البلغم و  هیف یقو ی ومایثلثون 
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راث و و الک ریالجامع و تنفع االحساء و البقول الحاره کالکرفس و الجرج هیف حمدی
و  الحلق حذریو ما ناسبه و  یر یبدهن الخ خیدخول الحامم اول النهار و التمر نفعی

تکرث  و احیالر هیتختلف ف ومایو عرشون  هیو اللنب شباط مثان یاکل السمک الطر 
حم اکل الثوم و ل هیف نفعیو  نیالع یاملاء ف هیف یجر یو  هالعشب ظهریاالمطار و 

ه الحرکه کرث  هیف حمدیمن اکل الحلوات و  قللیو  ابسهیو الفاکهه ال ودیو الص ریالط
ملعتدل الشتاء و ا یو الحار ف فیالص یکل البارد ف هیالسالم ف هیو عنه عل اضهیو الر
بامر الهواء و الفصول من  تعلقی مام رادهی، فهذا جمل ما اردنا ا یانته نیالفصل یف

ظاهر  یف رهیمن جهه تأث نیمن جهت نایب رایاالبدان تأث یاالخبار ثم اعلم ان للهواء ف
البدن  یرخی ااهیا نهیفان بتسخ دیو الترب نیو التسخ فیو التقش هیاالبدان من الرتخ

 جدی لذاالجوف و  ربدیاالبخره من داخله ف خرجیو  عرقیمساماته ف فتحیاوال و 
د و اذا برد الهواء س بستهیاالنسان راحه عند العرق فاذا اشتد السخونه اخصفته و 

له و من جهه دخو  نیب ذلک و ظاهره جفف الجوف و  یاملسامات و حبس الحراره ف
و  الروح و االخالط بیط بایفانه ان کان ط یاالبدان و مخالطته مع الروح البخار  یف

ه الروح و االخالط و من یاثر ف هیسم هیان کان نتنا اننت الروح و االخالط و ان کان ف
حاالته بحسب االمکنه و االوقات و االحوال  لیاالمراض العامه و قد ذکر القوم تفاص
 انیو ب مهیعل یما قد خف انیهذا الکتاب ب یفان شئت فراجع کتبهم و امنا غرضنا ف

 ارسار االثار . 

االکل  ی: ف4فصل –الصحه و املرض و اسبابهام و عللهام  یمعن یالباب السابع : ف*» 
 «*و الرشب 

ان  نیاملومن ریام ایطبه اعلم  یالسالم ف هیاالکل و الرشب فعن الرضا عل یف فصل
 یف زادیال ثیمن ح یتعومدت بالعامره و السق یمت بهیالجسد مبنزله االرض الط

ن زرعها و ا یو زک عهایمنه فتعطش دامت عامرتها و کرث ر نقصیاملاء فتغرق و ال
 هیغذاال  یف ریبهذه املنزله و بالتدب الجسدالعشب ف هیف نبتیتغوفل عنها فسدت و مل

معدتک  افقو یو  وافقکیما  نیاملومن ریام ایفانظر  هیف هیو تزکو العاف صحیو  صلحی
من الطعام فقدره لنفسک و اجعله غذاءک و اعلم  هیستمریبدنک و  هیعل یقو یو 
 شاکلیفاغتذ ما  شاکلهیتحب ما  عیان کل واحد من هذه الطبا نیاملومن ریام ای

و ال نقص  هیعل ادهیو من اخذ بقدر ال ز غذهیمل ادهیجسدک و من اخذ من الطعام ز
 کیدی ابانه و ارفع یف تکیان تأخذ من الطعام کفا لکیغذائه نفعه و کذلک سب یف
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 یلعقلک و اخف عل یفانه اصلح ملعدتک و لبدنک و ازک لیم هیعنه و عندک ال
 یالت هیاول الطعام باخف االغذ یف بدءان قال و ا یال نیاملومن ریام ایجسمک 

 جبی یبها بدنک بقدر عادتک و بحسب طاقتک و نشاطک و زمانک الذ یغتذی
من النهار مثان ساعات اکله واحده او ثلث  یمضیعند ما  ومیکل  یاکلک ف کونیان 

فعند  یالثان ومیفاذا کان ال یثم تتعش ومیاول  یباکرا ف یتتغذ نیومی یاکالت ف
 یالعشاء و کذا امر جد یتحتج الده و ملمثان ساعات من النهار اکلت اکله واح یمض

 نیغده وجبت یوجبه و ف ومیکل  یالسالم ف هیعل ایو آله عل هیالله عل یمحمد صل
 یانته هیمن الطعام و انت تشته کیدیو ارفع  نقصیو ال دیزیذلک بقدر ال کنیو ل

ا اکل بها صلبه فاذ میمن اکله تق آدمبد البن سیالسالم ل هیعل عبداللهی، و عن اب
 ریثلث بطنه للرشاب و ثلث بطنه للنفس و التسمنوا تسمن الخناز جعلیطعاما فل

هم الطعم العتدلت ابدان یالسالم لو ان الناس قصدوا ف هیعل الحسنیللذبح و عن اب
 لسالما هیعل یعل عن و الربص  ورثیالشبع  یالسالم االکل عل هیعل عبداللهیو عن اب

لس قال التج یبها عن الطب قال بل یسن االاعلمک اربع خصال تستغنانه قال للح
و جود املضغ و  هیو التقم عن الطعام اال و انت تشته عیالطعام اال و انت جا یعل

 یعن الطب شک تیالخالء فاذا استعملت هذا استغن یاذا منت فاعرض نفسک عل
 لتخم فقال له تغد و تعشمن االوجاع و ا یلقیالسالم ما  هیعل عبداللهیاب یرجل ال

 همیأتی قولی یفساد البدن اماسمعت الله تبارک و تعال هیفان ف ئایش نهامیو التأکل ب
السالم اول خراب البدن ترک العشاء و عنه ترک  هیو عنه عل ایبکره و عش هایرزقهم ف

 هیو قال عل عکهالعشاء و لو بک دعیالسالم ال هیالعشاء مهرمه و کان ابوالحسن عل
 هیال جعر یذهب منه قوه ال نییاالحد متوال ومیالسبت و  لهیالسالم من ترک العشاء ل

 یخشا یحشفه ان یو آله التدعوا العشاء و لو عل هیالله عل یو قال صل ومای نیاربع
سالم ال هیو الشاب و قال عل خیمن ترک العشاء الهرم فان العشاء قوه الش یامت یعل
قمه من خبز و لو رشبه من ماء و قال من ترک العشاء احدکم العشاء و لو ل دعنیال

انفع من طعام النهار و قال عشاء  لیو قال طعام الل هینقصت منه قوه التعود ال
انه اهدء ف ئایش لیبالل أکلیان  دعیبعد العتمه و قال اذا اکتهل الرجل فال نییالنب

 ایممتل تیبی فایخف تیبیالسن ان  یملن دخل ف ریللنکهه و قال ال خ بیللنوم و اط
 ثیجوفه طعام حد یاال و ف تیبیللرجل اذا اکتهل ان ال ستحبیله و قال  ریخ

تجد غذاء تترصف تدخل الجوف فان مل لیالل یذلک ان الحراره ف یاقول الوجه ف
 املعده فتنهک البدن و یاو تجذب الرطوبات ال هیزیالرطوبه الغر یتعمد عل هیف
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 یف یو رو  خیفهو ش نیاالربع یفهو کهل و اذا زاد عل نیلثالث یعل الرجلقال اذا زاد 
 ریخ رثکیالرزق و  یف دانیزیالفقر و  بانیذیقبل الطعام و بعده  دیمنافع غسل ال

 یلو من ب یسعه و عوف یالهم و بهام عاش ف ینفیالفقر و آخره  ینفیاوله  تیالب
 الرزق یف منیالجسد و  یف ءالبرص و شفا جلویالعمر و  یف ادهیجسده و ز یف

 بعدیو  نیاطیبها الش تعلقیو  دیال یاالوساخ ف یبقیاقول و ذلک الن بعدم غسله 
عکس  نکو ی اهایو بغسله ا ریعنه الخ بعدیعنها املالئکه کام سنذکره ان شاء الله ف

لغمر ا لیو آله التووا مند هیالله عل یعاجال قول رسول الله صل هیعل لیذلک و الدل
 شمیل طانیمن الغمر فان الش انکمیو قال اغسلوا صب طانیفانه مربض الش تیالب یف

ء مسح الوجه بعد الوضو  یرو  و امللکان به  یتأذیرقاده و  یف یالصب فزعیالغمر ف
بعد  دکیعالج الرمد اذا اغتسلت  یف یالرزق و رو  یف دیزیبالکلف و  ذهبی

سن املجمل املنعم املفضل و قل ثلث مرات الحمد لله املح کیالطعام فامسح حاجب
و  بعد الغسل دیمسح الرأس و الوجه بال یبعده و رو  نهیترمد عففعل السامع فلم
و  طانیطعامه الش قربیقبل الطعام لئال هیالتسم ستحبیو  لیقبل املسح باملند

قفاک و ضع رجلک  یالسالم اذا اکلت فاستلق عل هیآخره و قال عل یف دیالتحم
انب ج یقعر املعده و هو ف یالغذاء ف ستقریقول و ذلک الن ا یس یال یعل یمنیال
من الخوان لوجع الخارصه و انه شفاء من کل داء ملن  سقطیاکل ما  یو رو  یس یال
ه و ولد الفقر عنه و عن ولد ینفیالولد و انه  کرثیالفقر و  ینفیبه و انه  یستشفی

ع بالخبز فسدوا خالل الجو  فابدوابالخبز و اللحم  تمیالسابع و قال اذا ات یولده ال
اء ساء خلقه و من س ومای نیاللحم و من ترکه اربع نبتیثم کلوا اللحم و قال اللحم 

 یذ ریالغذاء الحار انه غ یف یو رو  یعن اکل اللحم الن یاذنه و نه یخلقه فاذنوا ف
عن  یمن افتتح طعامه بامللح و ختم به عوف یو رو  بینص هیف طانیبرکه و للش

ر من ذ ینوعا من انواع البالء منه الجنون و الجذام و الربص و رو  نیو سبع نیناث
 یاستقبل الغن هیروا یاول لقمه من طعامه امللح ذهب عنه بنمش الوجه و ف یعل

 یالختم بالخل و رو  یوجع الحلق و االرضاس و وجع البطن و رو  دفعیانه  یو رو 
 یف دیزیالذهن و  شدیانه  یامللح و رو  االفتتاح به بعد یاالفتتاح بالخل و رو  ضایا

 قللیللغذاء و  نبههایاملعده و  دغدغیان االفتتاح بامللح  هیالعقل اقول و الس ف
فتقبل الغذاء قبوال حسنا و کذا الختم به فانه  هاینقیرطوباتها و هو غاسول لها و 

 یو رو  حالخل مثل املل یهذا مثله ا یالخل و لذا رو  یهاضم و کذا االمر ف یمهر 
 ان الخالل یو رو  یس یال یعل یمنیقفاک و ضع رجلک ال یاذا اکلت فاستلق عل



  94|  صفحه

 

امللک  یآذ ریالفم و تغ یالطعام ف یالفم مصلحه للثه مجلبه للرزق و اذا بق یمنق
و الخوص و التخلل بالرمان و االس و القصب  حانیالتخلل بالقصب و الر کرهیو  حهیر
ا عرق الجذام و التخلل بالطرف جانیهیو الرمان  حانیرعرق االکله و التخلل بال حرکی
ب بالرش  تعلقیبالطب و اما ما  تعلقیاالکل مام  یف یالفقر هذا جمل ما رو  ورثی

الله  یو آله مصوا املاء مصا و التعبوه عبا و عنه صل هیالله عل یفعن رسول الله صل
انه  یرو  و رهیغ یمنه عل هالطعام و التکرث  یعل املاء و آله ال بأس بکرثه رشب  هیعل
السالم عن رشب املاء فقال و ما بأس املاء و هو  هیعل یاباالحسن املاض بیطب ینه
 هیعل املرار و عنه یطفیاللب و  یف دیزیالغضب و  سکنیاملعده و  یالطعام ف دبری

کل داء و اجتنب الدواء ما احتمل بدنک الداء و عنه  مدیالسالم اقل رشب املاء فانه 
م من السال  هیه السالم لو ان الناس اقلوا رشب املاء الستقامت ابدانهم و عنه علیعل

السالم اذا اکل الدسم اقل من رشب  هیانه کان عل یاقل رشب املاء صح بدنه و رو 
الطعام و رشب  یمر یو اصح للبدن و  یبالنهار اقو  امیرشب املاء من ق یاملاء و رو 
ث عن العبه الواحده و فضل الثل یالنه یو رو  الصفراملاء ا ورثی امیمن ق لیاملاء بالل
 فخایحراره الجوف و مع ذلک  یان العبه الواحده تطف هی، و الوجه ف نیو االثنت

االبتداء  یف هیالتسم ستحبیو  یمتلی یحت هیاالنسان بالکفا حسیمنها الغصه و ال
شاشه م یف یبقیغذاء االنسان اکله و رشبه  عیان جم یاالنتهاء و رو  یف دیو التحم
بامر االکل و الرشب من االخبار من باب  تعلقی امیف هیهذه جمله کاف ومای نیاربع

کرثها املفرده ا هیباب االدو یف همیالطب و ملا کان االخبار الوارده عنهم سالم الله عل
 یف همیمجمالت لعدم کون الحمله من اهل الفن و عدم تفطنهم مواضع فتاو

النقل بحدودها و مواضعها و امنا ذلک لعدم علم الروات  حق نقلوهایاملعالجات مل
 یلو لق یان العام یاالتر  همیعلمهم سالم الله عل یبالطب ال من جهه نقص ف

فمه  و عروقه و ونهیلونه و ع یال بیصداعا فنظر الطب یالحاذق فقال ان ب بیالطب
 یذلک العام بذهیعرف انه من الصفراء فعالجه بالبارد الرطب کالقثاء مثال ثم 

به لکل  بیالطب فتهیباکل القثاء و مل یان سألت فالنا عن عالج الصداع فامرن یرو یف
صداع و امنا عرف منه نوع الصداع و امره بعالجه الخاص بذلک النوع و هو لجهله 

الحق  مهیفتاو تخلفیو حاشا ان  همیال نسبهیبه و  یفتیملطلق الصداع و  هیروی
فطن عدم ت یعل حملهیفل هیلبعض االخبار مع القواعد الکل فااحدکم اختال  یفاذا رأ 
 کنیو مل هیهو من اهله و له فطنه ف امیف صدقیان  ینبغیفالجل ان کل راو  یالراو 

 یف مهیاملنسوبه ال اتیهذا الکتاب الروا ینذکر فالکرث الروات خربه بالطب مل
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ا امرو و مع ذلک ان اراده هیکلاملوافقه للقواعد ال اتیو اقترصنا منها بالکل اتیالجزئ
ال  هیالحکم الخف انیب الکتاب هذا  یکتب اصحابنا مع ان غرضنا ف یمذکوره ف یفه
 محالها .  یمذکوره ف یه یالت

النوم  ی: ف5فصل –الصحه و املرض و اسبابهام و عللهام  یمعن یالباب السابع : ف*» 
 «* قظهیو ال

االنسان  یام من عجائب الخلقه و غرائبها فو ه نیعتیالطب قظهیالنوم و ال یف فصل
فهمه اولوا االلباب و  یال صلیهذا الکتاب ما مل یو نحن نذکر ان شاء الله رسهام ف

و  هینبات هیاعلم ان لالنسان نفوسا اربع نفس نام بهیارسار جمه و علوم عج هامیف
و لها  هیو املربو املاسکه و الهاضمه و الدافعه  اذبهالکبد و فعلها الج یف یالت یه

 جادهایا االربع بدو عیو النقصان و منبعثها من الکبد و اصلها الطبا ادهیالز تانیخاص
و سبب فراقها اختالف املتولدات فاذا  هیعند مسقط النطفه مادتها من لطائف االغذ

 هیفلک هیوانیو نفس ح هما منه بدئت عود مامزجه ال عود مجاور  یفارقت عادت ال
 تاهیسمع و برص و شم و ذوق و ملس و خاص هایفقو تانیو خاص یلها خمس قو 

فالک اصلها اال  هیزیو حراره غر هیقوه فلک یالرضا و الغضب و انبعاثها من القلب و ه
و الحرکه و الظلم و الغشم و  وهیفعلها الح هیعند الوالده الجسامن جادهایبدو ا

القلب سبب فراقها اختالف مقرها  هیویو الشهوات الدن االموالالغلبه و اکتساب 
ما منه بدئت عود مامزجه ال عود مجاوره فتنعدم  یاملتولدات فاذا فارقت عادت ال

ها و ل هیو نفس ناطقه قدس بهایترک ضمحلیفعلها و وجودها و  بطلیصورتها و 
 اءیاشبه االش یلها انبعاث و ه سیفکر و ذکر و علم و حلم و نباهه و ل یخمس قو 

 جادهایا بدو هیقوه الهوت یالنزاهه و الحکمه و ه تانیو لها خاص هیبالنفوس امللکوت
فعلها  هیلالعق داتییموادها التأ هینیالد هیقیمقرها العلوم الحق هیاویعند الوالده الدن
ما منه  یفاذا فارقت عادت ال هیسبب فراقها تحلل االالت الجسامن هیاملعارف الربان

س و لها خم هیاله هیکل هیملکوت هیعود مجاوره ال عود مامزجه و نفس الهوت دئتب
الء و ب یغناء و صرب ف یذل و فقر ف یشقاء و عز ف یف میفناء و نع یبقاء ف یقو 

وه ق یتعود و ه هیمبدوها من الله و ال یو هذه الت میالرضا و التسل تانیلها خاص
دلت  هیعقل منه بدءت و عنه وعت و البالذات اصلها ال هیح طهیجوهره بس هیالهوت

تعود  هایاذا کملت و شابهت و منها بدأت املوجودات و ال هیفاشارت و عودتها ال
عرفها  من یو جنه املأو  یو سدره املنته یو شجره طوب ایذات الله العل یبالکامل فه
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 یلاو قال تع یمن روح هیو نفخت ف یقال الله تعال یو من جهلها ضل و غو  شقیمل
 الکل وسط فهو العقل و اما  هیمرض هیربک راض یال یالنفس املطمئنه ارجع تهایا ای
جهاتها عارف بالشئ قبل کونه فهو عله  عیمن جم اءیباالش طیمح دراک جوهر هو و

بالنفوس  ءایاشبه االش یه یالت هیاملطالب فالنفس الناطقه القدس هیاملوجودات و نها
سان و االن حرشیبها  یالت هیالنفس االخرو ینسان و ها نما به االنسا یه هیامللکوت

ر عامل الذ یبها وجد و امتاز ف یالت یو ه رهیعن غ اتهایکل انسان بخصوص متازی
قول  یف هایاملشار ال یو ه عیفوق عامل الطبا یالت یو ه حرشیاالول و بها 

عن القوه و  هیل ( عن املواد خالخ هی) عار هیالسالم صور عال هیعل نیراملومنیام
هر عنها مثاله فاظ تهایهو یف یلها فارشقت و طالعها فتألألت فالق یاالستعداد تجل

بالعلم و العمل فقد شابهت جواهر  هایافعاله خلق االنسان ذا نفس ناطقه ان زک
اوائل عللها فاذا اعتدل مزاجها و فارقت االضداد فقد شارک بها السبع الشداد و ذلک 

عرف ربه و  من عرفها یالت هیاالله هیالکل هیهو نور النفس امللکوت هایف یاملثال امللق
بدن  یلها انبعاث ف سیفالنفس الناطقه ل یو من جهلها ضل و غو  شقیمن عرفها مل

 رشقیصورها و حدودها و لکن  یه یالت هیقیاالنسان و امنا مقرها العلوم الحق
حسب لطافه البخار الصاعد افعالها ب هیف ظهریالدماغ دماغ االنسان ف یشعاعها ف

 ظهریو ارق  یذلک البخار اعدل و اصف کونیالدماغ و کثافته فکلام  یمن القلب ال
ه له نفس ناطق سیالنه ل وانیدماغ الح یآثارها ف ظهریآثارها اکرث فالجل ذلک مل

 یف ظهریدماغه تلک اللطافه اال انه  یلالبخره الصاعده ال سیو ل هیاخرو هیقدس
 درجه یله بعض فکر و ذکر و ادن کونیاالنسان ف یف ظهریبعض ما  عهدماغه اش

ذلک البخار فلک  یتحصل اذا ساو  یالحس و الحرکه و ه یه یالت هیاالرواح الفلک
 سیامور ل یفامنا ه یالنفس الناطقه من هذه القو  خصیاللطافه و اما ما  یقمر ف

الکتاب و لکن اشعتها  ذاامور خارجه عن وضع ه یو رشحها و ه انهایموضع ب هنایه
الحواس الظاهره من االشباح  هایبها ما ادت ال درکیدماغ االنسان و  یتظهر ف یالت

 نیب هیمالنسب الحک یاالنسان ف تفکری یالفکر املعروف الت یفه ایبواسطه بنطاس
ماغ اذا ساوت الد یف یالت هیالروح البخار یف ظهریف نهایو الربط ب هیالیالتصورات الخ

ه ما احس ب تذکریفلک عطارد و اما الذکر فهو الذکر املعروف بالحفظ ف طافتهال یف
 ظهریفلک زهره و اما العلم الظاهر فهو ما  یذلک البخار اذا ساو  یف ظهریبه قبل ف

 عرفیفادناه الوهم و اعاله العلم ف یو املشرت  خیفلک مر یساو  ذلک البخار اذا  یف
ذلک البخار فلک زحل  یو امثال ذلک و اذا ساو  فیکبه الدالله و االشاره و اللم و ال
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 یفهذه القو  هیاالضاف هیالظاهره النسب اتیو الکل هیالجزئ یعاقال باملعان هاینب کونی
مناط  یفالجل ذلک صارت هذه القو  قهایال حقا هیظواهر النفس الناطقه القدس

 هینییالعل هیالذات قهایبخالف حقا یو الشق دیالظاهره و تجمع السع فیالتکال
ه فاذا استعملت هذ هینیالد هیقیالسعداء الن مقرها العلوم الحق یفالتکون اال ف

و ه یمرضات الله صارت اشعه باطن تلک النفس الناطقه الذ یالظاهره ف یالقو 
مساخط الله  یالنفس املطمئنه اخت العقل و اذا استعملت ف یو ه نییعل یف

االماره بالسوء ضد  یو ه نیالسج یف یه یالت هیکانت اشعه ظاهر النفس القدس
موضع  ناهیه سیو ل هینیو سج هینییعل هیاملطمئنه و عدو العقل فان النفوس االخرو

 فان کان رانیالظاهره اما ابواب الجنان و اما ابواب الن یفالجل ذلک القو  انهامیب
و ملا  انر یتکون ابواب الجنان و اال فتکون ابواب الن هینییالنفس العل هایاملرشق عل

رفت و قد ع هیالظاهر سموا الدماغ محل النفس و الروح النفسان یکان نظر االطباء ال
هذا الظاهر  عیبدن االنسان الظاهر و جم یلها انبعاث ف سیان النفس الناطقه ل

عود مامزجه بالجمله هذا الدماغ محل الروح  عودیبروحه و نفسه و جسده 
اتب مر  یبل ه هیوانیالروح الح یالقلب و ه یما ف فیلطا یالظاهره و ه هیالنفسان
 نیراملومنیعن ام یو منها الحس و الحرکه الظاهره کام رو  ریالظاهره ال غ هیالنبات
 یالقلب و اعالها ف یفادناها ف ریالخب فیمن خلق و هو اللط علمیالسالم اال هیعل

ف من لطائ اثلثها واحده و اصله قهیالحق یف یالطبع فه یادناها ف یالدماغ و ادن
 هیوانیو اوسطها الح هیعیالغلظه و الرقه فاسفلها الطب یو لها ثلث مراتب ف هیاالغذ

اذا وردت املعده صعد  هیالظاهره فاذا عرفت ذلک فاعلم ان االغذ هیو اعالها النفسان
الدماغ بارتباطها مع الدماغ کام تصعد االبخره من االرض  یال فهیمنها ابخره لط
 نیالجو و تحجب ما ب یاشعه الکواکب رطوباتها فتصعد ف هحرار  لیبسبب تحل

فکذلک اذا صعدت االبخره من ارض  هایاالفالک و اشعه کواکبها و االرض فالترشق عل
افالک البدن و ارض الجسد و  نیالدماغ مألت اطباقها و حجبت ما ب یاملعده ال

 یالحرکه ف والحس  یه یتظهر آثارها التالبدن فلم یمنعت آثارها ان تظهر ف
 تحلل تلک االبخره و یمنته یال هیالحس و الحرکه االراد میعد عایرص فخر البدن 

نومه  العامل میحاسا متحرکا فغ قومیارض جسده ف یصحو الدماغ فترشق افالکه عل
د ان تصع مکنیو االبخره الصاعده من املعده احد اسباب النوم ف قظتهیو صحوه 

 نیب الروح و نینفس الدماغ فتحجب ب یاو ف هایف یالرطوبات الت ریابخره من سا
ملتفته  قظهیحال ال یان الروح ف اهیا ریالقد میالعل میالبدن و سبب وضع الحک ریسا
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طلباتها من االمدادات و االستمدادات فاذا  لیظاهر البدن للحس و املهنه و ن یال
 یو ان ترجع ال داصابها تعب من کرثه االحساس و الحرکه و اصاب آالتها ضعف ال ب

ها مع مواجهه مبدئ یترجع ال سیو ل هیف حیتسرت یحت هیمبدئها فتستقر ف یالقلب ا
حاجب ابدا فقدر ان  رینور الشمس عن املرآه من غ رجعیالقوابل و صفائها کام ال

 حیتسرت یتارشاقها عنه ح نقطعیالبدن ف ریسا نیو ب نهایتصعد تلک االبخره فتحول ب
ب و لو اتع نامی کادیبدنه ابخره تصعد ال یف سیمن ل ذلکو ل ئایعن التعب ش

خره تحللت االب یجهده و کذلک من غلبه الحراره فجففت االبخره و سخن الدماغ حت
 نقطعی کادیفال ایغالبا صاح کونی ریالهج فیالص یبسخونه فضائه کام ان الهواء ف

 و قله ارهاالنسان سهر بسبب کرثه الحر  عرضیاشعه افالکه عن ارضه فکذلک 
 یقتضالرطوبه و االبخره مب هیله السبات و کرثه النوم اذا کرثت ف عرضیالرطوبات و 

ذلک تحدث االبخره و تحجب  عیاو ضعف االالت فمع جم ریالسن او الفصل او التدب
 یتنفذ الروح فافالک وجوده و ارضه فاذا حصل املانع من االرشاق مل نیغالبا ب

افه جدا کلط فهیو الحرکه و امنا ذلک اذا کان الروح لط ساالعصاب فعدم االنسان الح
اهره و التعلق باالمور الظ دیو اما اذا کان الروح شد عیللطبا نهیاالفالک املفارقه املبا
شاکلت االجسام و مازجتها و  ثیبح هایف هیلغلبه االرض فهیظاهر البدن او کث

واسها االبخره فتنکدر ح هامفارقتها لالجسام و ان جلل عسیاختلطت بها و تشبثت 
 یف ونتکلمیقوما  یفتضعف حرکاتها و التبطل و التفارق الجسد فالجل ذلک تر 

عنه و هم نامئون و ملا کان  نزلونیالسطح و  صعدونیو  مشونیو  قومونیاملنام و 
اللطافه و الکثافه و التشبث بالجسد اختلف مراتب نوم  یمراتب الروح مختلفه ف

ان من  یحت وانیالنوم لالنسان اکرث من الح یفکان االستغراق ف سانو االن واناتیالح
و امنا ذلک من شده تشبث ارواحها  فهیالضع الغفله نحو  یاال عل نامیما ال وانیالح

 یو متش رهیاملولدات فتقطعها قطعا کث یکتجز  یباجسادها و کثافتها انها رمبا تتجز 
الدود و امثالها و امنا ذلک لتجسد  و الخنفساء و هیو تتحرک کل قطعه منها کالح

فاذا  هیفالتقبل التجز فهیارواحها و عدم تلطفها و اما روح االنسان فاذا کانت لط
توجه ال یاالنسان احد کونیاعرضت اعرضت بکلها و اذا ادبرت ادبرت بکلها و لذلک 

حال واحد و قال الله سبحانه ماجعل الله  یف نیئیش یال توجهیان  یعل قدریال
 یعل هیجوفه و اما اذا کان خارجا عن االعتدال و غلبت االرض یف نیمن قلب رجلل

کل التوجه و ذلک ان  بیالغ یتتوجه التفارق جسدها کل املفارقه و ملروحه مل
جزء من الحراره و جزء من الربوده و جزء  هایف کونیان  یوانیالروح الح یاالعتدال ف
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شبثت ت یالجزء غلظت حت یعل بوسهیزادت ال و جزءان من الرطوبه فاذا بوسهیمن ال
فاذا فارقت روح االنسان الجسد بسبب  ادهیاختالف مراتب الز یباالجساد عل

بد فجرت الک یف یاسفل مراتبها الت نقطعیالبدن مل ریو انقطعت عن تدب لولهیالح
 یوانیتنقطع الروح الحافعالها ملامزجتها الجسد و غلظتها و مل یف یعیالروح الطب

البدن  یبالقبض و البسط و بق نیالرشائ یافعالها ف یف یالقلب و تجر  یف یالذ
و  تهایو انقطع اعالها و هو الحساسه املتحرکه باالراده لفلک وهیباسفل الح ایحارا ح

 یلذالبدن و ان کانت باسفلها ا یف ریالدماغ معرضه عن التدب یلطافتها فاجتمعت ف
الدماغ  یفاذا اجتمعت ف یوانیو الح یعیالطب ریدبالقلب و الکبد مدبره له بالت یف

هو املثال فتصورت لها االمثله و  یعاملها الذ یمتدثره بتدثر االبخره توجهت ال
ما  کونیکمرآه حساسه دراکه ف یو ه هایاالمثله ف نطبعیشاهدتها و امنا ذلک ملا 

ورته و ص مثلهله ماده و صوره مادته الشبح املنفصل عام واجهته من اال  هایانطبع ف
 هایاو مام انطبع ف هیمن نفسها من استقامتها و اعوجاجها و صبغها من االعراض املثال

 ضیاب یاسود و البلغم راهیاغلب ما  یالسوداو  یو لذلک تر  هیاویالدن عیمن الطبا
ئ ش یاصفر بل اذا کان لروحه صبغ من کرثه التوجه ال یاحمر و الصفراو  یو الدمو 

العطشان املاء و الخائف عدوه و طالب کل شئ  یر یف الشئحسب ذلک  یعل یرأ 
و الشهوات و  عیو امنا ذلک الجل تصور روحه بالعادات و الطبا طلبهیبالجزم ما 

 أخذهی ما ماده الغضب و االلحاد و الشقاوه او اضدادها من االمور الحقه فتنصبغ 
کاملرآه  واقعال خالفیف هیعل یما ه یعل یر یصبغ مرآه روحه ف یمن املثال ف
 یتر  یلتالحوالء ا نیکلبا و کالع هایشکله ف یاالنسان رأ  هایاذا نظر ال یاملصنوعه الت
 یعل اءیشاال  یو تر  رایصغ ریو الکب رایکب ریالصغ یتر  یاو املوفه الت نیالواحد اثن

کان  ایحسب ظنه به نب یاملنام عل یاالنسان کل احد ف یر یاصباغ مخالفه و کذلک 
ا و ام الهیمرآه خ یما رآه اال ما ف سیذلک فل ریاو مومنا او کافرا او غ هرآ  یذلک الذ

رضا الله سبحانه و تکون  خالفیشئ مام  یمائله ال ریغ هیاذا کان مرآه روحه صاف
ملونه و ال مشکله اال طلب الحق او  ریکل شئ غ یمعتدله طالبه للحق الواقع ف

ا رآه هو کل م کونیالواقع الحق ف لتکون متلونه بلون الواقع الحق او مشکله بشک
اماما او مومنا او  یفقد رآه او رأ  یالنب یاذا رأ  یالواقع الحق بال تفاوت فهذا الذ

 تصوریال طانیان من رآهم فقد رآهم الن الش یفقد رآها بال شک و اما ما رو  ئایش
 ذنئیانه مومن فانک ح ثیاملومن مثال من ح یبصورهم فمعناه انک اذا توجهت ال

السامء النه  یف طانیالش نئذیح کونیالسامء و ال یمعرض عن االرض ملتفت ال
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الن ذکره ذکر الله و استناره بنوره و  طانیالش خنسیمطرود عنها و بذکر املومن 
هم به  نیو الذ تولونهی نیالذ یلله سبحانه و امنا سلطانه عل دیاستعاذه به و توح

ک و اذا ذکرت رب توکلونیربهم  یو عل اآمنو  نیالذ یله سلطان عل سیمرشکون و ل
له  ضیعن ذکر الرحمن نق عشیادبارهم نفورا و من  یالقرآن وحده ولوا عل یف
 امنیاال یعارفا مبعن امنهیمنامه معتقدا ا یاملومن ف یفاذا رأ  نیفهو له قر طانایش

 وءاعتقاد س هیف عتقدیابدا اال ان  طانیهناک ش سیاملومن و ل یقاصدا له فقد رأ 
کذا  نکو یالله سبحانه ان  یملومن و ال ملن هو منسوب ال ینبغیبعد العلم بانه ال

 یمصورون بتلک الصوره الت نیاطیو هناک ش نیالسج یمتوجه ال نئذیفانه ح
 یعنعارفا مب یالنب یفمن رأ  اهیرو تخلفیهناک ف همیریف امنیاعتقدها مدعون لال

 ریالخ صور عیبصوره فانه جم ختصیال نئذیفقد رآه و صورتهم ح اهیقاصدا ا یالنب
 یشاوا و ارادوا فصوره روح الرائ فیالصور ک یف تقلبونی همیمنهم و لهم و بهم و ال

نا و من فروع ریتسمع الخرب نحن اصل کل خالحقه امل بهیصورهم الط یالعارف احد
 بهیکل بر و اعداونا اصل کل رش و من فروعهم کل فاحشه و من تلک الصور الط

له ال یاذا توجه ال طانیش  الیذلک الخ یف تطرقیاملومن العارف فال الیخصوره 
الرض و ا نیشئ من السج یالسموات و ان اتفق توجهه ال یو ال نییعل یسبحانه و ال

الحق و  خالفیروعه ما  یف یو الق الهیخ یف طانیالله سبحانه دخل الش ریاو غ
تشاهد منه ما  یذلک حت یف انیحق الب نایالطب لقض یلوال ان هذا الکتاب ف

و املنام فان االمر واحد و امنا التفاوت  قظهیال نیذلک ب یشاهدنا بالجمله ال فرق ف
 یار یالتوجه التام االخت یقدر عل یشده التوجه و قلته فمن راض نفسه حت یف

عن  جهتو یالنه  عزمیو  قصدیو  حبیما  یر یللنائم ف نکشفیانکشف له االمر کام 
 فیک شاءیسوال من  یعل قدریو  حبیما  فیک حبیمن  هیرو یعل رقدیف اریاخت
 یالواقع عل سمعی ئهیفان کان و ال لون لروحه و ال ه شاءیعنه ما  سمعیو  شاءی

حسب ارادته اذ ال فرق  یعل سمعی ئهیحسب اراده املسول و ان کان لها لون و ه
ا و اال فادراکه العضاءا یحجب االبخره ارشاق الروح عل یاال ف قظهیالنوم و ال نیب

د رآهم فق نیالسالم و املومن همیو االمئه عل یالنب یفکام ان من رأ  نیالحال یواحد ف
 فاملتصور هو قظهیال یاالمر ف کونیاملنام کذلک  یو من سمعهم فقد سمعهم ف

 یف بهیاملتصور االثار العج یعل رتتبیو هو االمام و هو املومن بال تفاوت و  یالنب
 یف روثیاملنام ما تحب ف یف یانک تر  یو االفعال و البدن االتر  االخالقالنفس و 
 نیلیو  هیقلبک ال لیمیبدنک و بتصور محبه رجل  یف وثریما تکره ف یبدنک و تر 
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د ذلک ض یو تبذل له و کذلک بتصور بغض احد تکون عل هیجانبک له و تشتاق ال
 یره االتر م نیسبع هیالشهاد تارسع من آثار املوثرا هیآثار وح هیفللتصورات النفس
وجوده و اما اذا صدق  هیف وثریو آله و ال هیالله عل یصل یالنب یر یان الرجل کان 

ان  نینفسه و روحه و اخالقه و احواله و اعتدال بدنه فتب ینبوته و احبه اثر ف
و  ونیمشاهده الع یالظنون عل توقفیمبرات و ال ونیمن الع رایالظنون اشد تأث

 نیحبان کانوا م بتهمیعن الحجج غ نیالغائب رضیبصوره خاصه فال ورهمالتختص ص
 نیملشاهدا نهیو التنفع املعا نیمحب کونوایمشاهدتهم ان مل نیاملشاهد نفعیلهم و ال
لظنون آثار ا یعل رتتبیبواسطه الظنون ف نیمنفعه زائده التحصل للغائب نیاملحب

و ان رشا فرش هذا و  ریفخ رایان خ ان الله عند ظن عبده ونیالتحصل مبشاهده الع
 یئ الخروج الش رضکیفال هیو الظنون تعم املثال هیاویان املشاهده مخصوصه بالدن

و اعلم ان االثار  هیمن الشهاد یاشه و اعظم لک االنتفاع منه  حصلیعامل املثال و 
ان  والظنون و ان کان الظن مخالفا للواقع فان االثار ناشئه عن الصور  یترتتب عل

 یار علاالث رتتبیکانت باملواد ال املواد املحضه و الصوره منک و املاده من الخارج ف
باسناده عن  یعن الکاف یذلک ما رو  یظنک و تنال منه حاجتک و الشاهد عل

و ان  هایحبه ا یالسالم قال لو ان رجال احب رجال لله الثابه الله عل هیعل جعفریاب
 یاهل النار و لو ان رجال ابغض رجال لله الثابه الله عل علم الله من یکان املحبوب ف

علم الله من اهل الجنه ، و امنا ذلک الن روحک  یو ان کان املبغض ف اهیبغضه ا
 یفاخذ املاده من عکس الشخص الخارج نیو تصور بصوره املومن نییعل یتوجه ال
و  کذلک العکس الله ثوابه و یامکان کونه مومنا فاحبه لله سبحانه و عل ثیمن ح

 یلقیما معناه احسن الظن و لو بحجر  یتلک الصوره و لذلک رو  یاالثار عل رتتبی
هو  نکیو لذلک اذا ظننت باحد انه ذاکر الله تذکر الله و ان مل هیالله مطلوبک ف

و  هو کذلک کنیو ان مل طانیتذکر الش طانیکذلک و اذا ظننت باحد انه ذاکر للش
مره و  نیسبع یمن وجوده الخارج یاقو  یخاص به وح رکل واحد اث یعل رتتبی

ه و و لکنه خارج فنرتک نایلوال خروج املطلب عن وضع الکتاب لرشحنا ذلک رشحا ب
 یاو االعل االسفل یاما ان تلتفت ال خلویتراه الروح فال یمبا ذکرنا ثم ان الذ ینکتف

مختلفه  ئاتیه یعل غهدما یتلک االبخره الصاعده ال یاالسفل فرت  یفلرمبا تلتفت ال
ان  یبه و هو اضغاث احالم و لذا رو  عبویحسب صور نفسها فذلک مام ال یعل
صادقه ، و امنا ذلک النقطاع االبخره و  لیآخر الل یکاذبه و ف لیاول الل یف ایالرو

رثه السحر غالبا و ک یمن صحو الهواء ف یدماغه عنها کام تر  صحویتحلل الرطوبات ف
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الطراف ا یف نیمنبث لیاول الل یف نیاطیو لذلک تکون الش لیللاول ا یاالبخره ف
 فتلتیبآخره و رمبا  ستأنسیو  لیاالنسان من اول الل ستوحشیو  لیدون آخر الل

 هیابخره منترشه او کانت اوضاع فلک هایامثله االرض و الفضاء فمهام کان ف یالروح ال
اضغاث  اضیا یحالها و ه یعل هافرتا هیاملولدات و االوضاع السفل یانقالبا ف یتقتض

لباطله ا هینیتخالطها الصور السج هیاالرض صور عرض یبها الن ما ف نتفعیاحالم ال
راه و اما ما ت هیاضغاث احالم ال تأصل لها و ال واقع ضایلها فهو ا قهیاملجتثه ال حق

 ونعدصیالنهم ال نیاطیالتخالطها شئ من القاء الش ایالسامء سامء هورقل یالروح ف
 االرض فهو اضغاث یف راهیان ما  یو تأصل و لذا رو  هیواقع فلها عنها ممنوعون  هایال

ان السامء الظاهره  علمیان  ینبغیالسامء فهو حق ، و لکن  یف راهیاحالم و ما 
العامل  یو آله ف هیالله عل یصل یلظهور نور النب نیاطیصارت ممنوعه عن صعود الش

 به لسعه انفعالها الالزمه للطافتها و اما هایو تصف اضاالفالک عن االعر  تهیو تصف
ور زمان الرجعه و اما االنسان فاذا کان ن یتنفعل و التنفعل اال فاالرض فلکثافتها مل

 نیاطیسموات وجوده ممنوعه عن صعود ش کونی هیو هو العقل ظاهرا ف یالنب
 یقاهرا غالبا حت اهراظ هیسمواته کان حقا و ان کان نور العقل ف یاالرض فام رآه ف

للسامء  هیو تکون مساو نیاطیش ضایا هایف کنیبنور ربها مل ضایوجوده ا یارشق اراض
قا ح کونیارض وجوده او سامئه  یف راهیالجنتان املدهامتان فکل ما  هایو تظهر ف
 هرظیو اما اذا مل ضایبلطافه هذا السامء بل الطف من محدب العرش ا نئذیو ارضه ح
سامواته و ارضه فال عربه بشئ منه الن ما  یال نیاطیالش تطرقی هیف لنور العق

 ریباطله غ هینیسج یحسبها و ه یقوابلها عل یف نطبعیمنها  نیاطیتلک الش سرتقی
و املراد باالرض نفس هذا العامل من  ایموافقه للحق فاملراد بالسامء سامء هورقل

ث بواطن االرض السبعه فنفس یانفسها النها من هذا الح ثیسامئه و ارضه من ح
فلک القمر ارض املوت و نفس فلک عطارد ارض العادات و نفس فلک الزهره ارض 

س ارض الغضب و نف خیو نفس فلک الشمس ارض الشهوه و نفس فلک املر عیالطبا
 یهذه االراض یارض االلحاد و نفس فلک زحل ارض الشقاوه فام رآه ف یفلک املشرت 

ظهور  ثیالسموات من ح یف راهیو ما  نیاطیالش یمأو  یاضغاث احالم و ه کونی
من  امیو اال یالیبحسب الل ایحقا فافهم و رمبا تختلف الرو کونی هاینور املبدء ف

عامل او اال  هایالواقعه ف هیالکواکب او القرانات و االوضاع الفلک ینسبتها ال ثیح
 هدیاذا کانت سع حقا ایفتکون الرو هایاو الحوادث الواقعه ف هایالصادره منه ف

و تکون کاذبه اذا اقتضت االسباب مخالفتها للوضع  یمطابقه للفطره و الوضع االله
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سب الحکم و تخالف بح یبحسب تشاکل االسباب ف یالیو تشاکل الل یاالول یاالله
بعضها کاذبه و کذلک  یصادقه و ف یالیبعض الل یانها ف یتخالفها و لذلک رو 

 هیبحسب اختالفها فاذا اجتمعت االسباب املقتض تلفتحدث حاالت للنفوس و تخ
بال مهله  یرأ  ما  یالسامء وقعت عل یف یو الشهاده و رآها الرائ بیللصحه من الغ
خارجا  رآها یالن الرائ لهایظهر تأو هیبیدون الغ هیاالسباب الشهاد یو ان کان مانع ف

 ظهرت و اال نهایظهرت بع هیمن االسباب الشهاد ریلها مغ کنیملک القضاء فان مل یف
 یر ی یمن الرائ هیبیاالسباب الغ یو ان کان نقص ف لهایتأو یمتبدله و ه رهیمتغ

 اذا ما عرب فان املعرب یعل کونی نئذیحسب صبغه و ضعفه و نقصه فح یالواقع عل
سکون  ضعفها بسبب وثاقه املعرب و یتقو یما عرب و  یال یعرب انقلب صوره نفس الرائ

ما عرب  یاالمر عل قعیتلک الصوره املدد املشاکل من باب القدر ف تجذبف هینفسه ال
ا تعرب و م یعل ایالسالم الرو هیعل الحسنیعن اب یعرب کام رو  فامیک دایاو بع بایقر

ما تعرب ، و من اجل ذلک  یعل ایفاعربها و الرو ایالرو تیالسالم رمبا رأ هیعنه عل
ذب و تکون اج یالنفس مره اخر  یف تنطبعسببا لوقوعها فانها  اینقل الرو کونی

 هیلع یعن عل ایو اظنه مرو لیاثرها و لذا ق ینسیللمدد کام عرفت و االعراض عنها 
رشوط تجتمع الو مل نیاالرض یفاذا قص وقع و ان توجهت نفسه ال ریطا ایالسالم الرو

 حقلخالف ا یو تکون عل طانیالش نیذکرنا تکون کذبا النها امنا نظرت بع یالت
 یعل قد جرت ایامر الرو یف هیما تراه باطال و هذه جمله کاف کونیموافقه للباطل ف

عن البدن بسبب االبخره  هیاستطرادا بالجمله اذا اعرضت الروح النفسان یقلم
طل تبالصاعده و الرطوبات الحاجبه بطل الحس و الحرکه اللذان هام من شأنها و مل

د لعدم اعراضهام و تشبثهام بالبدن بسبب التجس هیوانیو الح هیافعال النفس النبات
 یعیالنهج الطب یفام کان منه عل یعیخالف الطب یو منه عل یعیو النوم منه طب

 هاتیهضم الطعام و تغذ یف هیعیعمل الروح الطب حسنیو  هیزیالحراره الغر جمی
 یف هیفسانالروح الن عیکانت تشا قظهیال یله النها تفرغ لعملها و ف تهایالبدن و ترب
ذلک عن عملها التام و کذلک تفرغ الروح  عوقهایالظاهر ف یالتوجه ال یالجمله ف

و راحتها عن التعب و الضعف لها  هیزیالحراره الغر هیلعملها من تقو هیوانیالح
 خالف یالظاهر و ما کان منه عل یتوجهها ال نیالنفس ح عهیالحاصل بسبب مشا

 االعصاب یظاهر البدن و ف یالرطوبات عل غلبعن قدر الحاجه ت دایو زا عهیالطب
ئها بسبب غلبه الرطوبه و تثقل الرأس و البدن المتال  یو تتقلص بها االعضاء و تسرتخ

 ءیبط الیکسالنا ثق ریصیو تضعفها ف هیزیالحراره الغر یعل یمن الرطوبات فتستول
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 یار امتالء املج و الحرکه و الحس عن املانعه الرطوبات لغلبه الحواس الحرکات کدر 
ارتها و اطفائها لحر  هایلغلبه الرطوبات عل ضایا هیعیبها و تفسد فعل الروح الطب

فتحدث بذلک امراض کانتفاخ البدن و  ایاالعضاء ن یو تصل ال ایاالخالط ن یفتبق
ما  البدن بحسب یفعل النوم ف ختلفیاللون و رخاوه االعضاء و امثالها و قد  ریتغ
ان و و نام االنس عهیتغلب الطب رهیفان کانت املواد کث االخالطالبدن من مواد  یف

تلک املواد و اضعفتها و لذلک  هایالداخل استولت عل یال هیزیرجعت الحراره الغر
 ریتحدر تلک املواد حدرا فتص یاالنسان حت نامیاذا کان االمر کذلک ان ال حسنی
 یدار فاال بعد االنح کلاال  کرثیالنوم ملن  ینبغیفال هایعل عهیتغلب الطب ثیبح

تهدء و کذلک ان کان  یالبدن حت یاالخالط الغالبه ف جانیه نیالجمله و کذلک ح
 تجدباطنه فاذ مل یعن مواد االخالط و نام االنسان ترجع الحراره ال ایالبدن خال

تضعف و البدن ف یف یالت هیزیالرطوبات الغر فیتجف یتأخذ ف هایرطوبات تعمل ف
 یملن دخل ف ریال خ یمن ذلک جفاف و قصافه فالجل ذلک رو  دنالب لحقیتجف ف
فاذا بات  الرطوبه لیله ، و ذلک ان الکهل قل ریخ ایممتل تیبی فایخف تیبیالسن ان 

من الرطوبه فافسدت بدنه و قشفته  هیما وجدت ف هیزیجففت الحراره الغر ایخاو
و قوت حسه و  لبدنو الحاجه نشطت ا عهینهج الطب یفان کانت عل قظهیو اما ال

حرکته و احسنت لون البدن و جمته و قوته و عدلت باطنه فان زادت عن قدر 
 و قلصت نهیالحاجه قشفت الظاهر و نشفت رطوباته و افسدت لونه و اقعرت ع

 الباطن و قد تکون یجلده و ابردت باطنه و افسدت الهاضمه و غلبت الرطوبه عل
الرطوبات و االبخره املوجبه للنوم  دمتالبدن و ع یمرضا اذا غلبت الحراره ف

ت مأل  یالنوم مرضا اذا کرثت الرطوبات حت کونیفاحدثت له سهرا دامئا کام قد 
 یاحدثت له سباتا و اما االوقات الصالحه للمنام فتقتض یو زادت االبخره حت یاملجار 

اول ف نهج الفصول االربعه یعل تیو النهار بن لیان اوقات الل یهنا رسم مقدمه و ه
مزاج  کونیف لیالرطوبات الحادثه بالل هیالعامل حراره و ف یما تطلع الشمس تحدث ف

س و بعد شئ کلام ترتفع الشم ئایفتزداد الحراره ش عیالوقت حارا رطبا کفصل الرب
ج مزا  ریصیالزوال و هو اول سلطان الحراره و  یتقل الرطوبات و ترتفع ابخره ال

 یف عملها االنحدار و تقل  یثم تأخذ الشمس ف فیکفصل الص ابسایالوقت حارا 
بعد الزوال احر مام قبله من  کونیان تغرب الشمس و  یبعد شئ ال ئایالعامل ش

العامل مام قبل الزوال و اجتامعها مع ما بعده کام  یبقاء الحراره ف هامیاحد نیجهت
اول  و عیآخر الرب یارتفاع الشمس ف هیمع ان غا عیاحر من الرب فیالص کونی
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 وسهبیان الحراره مع ال تهامیاالنحدار و ثان یف نییطرفاها متساو کونیو  فیالص
لزوال ا یمن الحراره مع الرطوبه و ملا ارتفعت االبخره من اول النهار ال رایاکرث تأث

من اول الزوال و بعده غالبا کام تحدث  احیو لذا تهب الر احایاحدثت بعد الزوال ر
 السالم اذا زالت هیعن الصادق عل یو بعده فقد رو  فیالص لاو  یالبوارح ف احیالر

 العظام ، ثم اذا غابت جیالحوا یو تقض احیالشمس تفتح ابواب السامء و تهب الر
فصل  مبنزله کونیالظاهر ف یکان ف یالذ بسیالهواء مع ال یالشمس تحدث بروده ف

ه اول غلب ونکیف لینصف الل یذلک ال کونیالظاهر و  یف ابسایباردا  فیالخر
و  لیالعامل من اثر انوار النجوم الطالعه بالل یالهواء و تحدث الرطوبه ف یالربوده ف

طوبه بروده و ر  زدادیالوقت مبنزله الشتاء و  کونیمن فخت القمر فانه بارد رطب ف
رد و اذا ب هیانه اذا سخن ظاهر البدن کمن الربوده ف نیطلوع الشمس ثم من الب یال

الحراره و دخلت الجوف و کذلک اذا رطب الظاهر جف الباطن  نتظاهر البدن کم
ظاهر البدن  کونیالزوال  یو اذا جف الظاهر رطب الباطن فمن طلوع الشمس ال

لظاهر ا کونیل ( الغروب ) املغرب خ یو بعد الزوال ال ابسایحارا رطبا و باطنه باردا 
اهر الظ کونی لینصف الل یو الباطن باردا رطبا و من غروب الشمس ال ابسایحارا 
فجر طلوع ال یالطلوع ا یال لیالباطن حارا رطبا و من نصف الل کونیف ابسایباردا 

الن  و ذلک ابسایالباطن حارا  کونیو  نیالطلوع نیب امیباردا رطبا و سلطانهام ف
ر االرض ظواه یکام تشاهد ف هیبارده و امنا حرارتها عارض قتهایو حق اتیباطن السفل

 یبواطن االرض و االبار بارده و ف کونی فیالص یف امیالنهار الس یفف نهاو بواط
االبخره تصعد من االبار و  یاجواف االرض حاره و لذا تر  کونیالشتاء  امیالس لیالل
خالف الحس و  تهیو القول باضاف ایذلک امرا اضاف سیحاره و ل اههایم ریتص

اقوالهم و آرائهم و  انیبصدد ب ارس ذلک و لسن یاملشاهده و قد اختلف الحکامء ف
االمر و هو ان االرض بنفسها بارده  قهیلکنا نذکر هنا ما عرفنا الله سبحانه من حق

 العرضب  یمن الحراره ه بهایساکنه و ان ما تص فهیلبعدها عن املبدء و لذا برزت کث
 یف یالشمس سخن ظاهرها و ه هایفاذا ارشقت عل رهایغ و الکواکب ارشاق من
 حسب طبعها فاذا یتصبها حراره الشمس بارده علمل یبارده و اجوافها الت هانفس

 یقشورها فتتسخن و تبخر الرطوبات الت یالشمس نفذت حرارتها ف هایدامت عل
بعد  ئایمساماتها فتخرج االبخره ش فتحیبعد شئ و  ئایظاهرها ش یال بهیکانت قر

ه ازداد نفوذ الحرار  هایعل الشمس الءیطبعها و کلام طال است یشئ و جوفها بارد عل
او الشتاء  لیالل ءیجیان  یبعد شئ ال ئایش فیطول الص یالنهار و ف یفتزداد ف هایف
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 یفتعمل ف هایتلک الحراره محتقنه ف یالظاهر و تنسد املسامات و تبق ربدیف
 نترشیالجوف و  سخنیالنسداد املسامات ف خرجیالجوف و ال یالرطوبات و تبخرها ف

و  فسخن االجواف هیاالجواف طلبا للمفر النسداد املسامات الفوق یف لبخارذلک ا
او الشتاء بدأت الحراره و تلک االبخره  لیالل یظاهرها ف یفاذا دام الربد عل اهیامل

 یبعد شئ ال ئایالربوده ش یال لیفتستح هیعیالتحلل لربوده االرض الطب یاملحتقنه ف
 هی دفعال هیجیبروده الجوف و حرارته تدر کونی کالنهار و لذل یال هیان تربد بالکل

ن فا بوسهیو اما اختالف الرطوبه و ال هیجیو کذلک حراره الظاهر و برودته تدر
 بسیکامنه فاذا  بوسهیفاذا اصاب ظاهرها رطوبه کانت ال ابسهینفسها  یاالرض ف

 او نجمدیان  یالباطن ال یالرطوبات محقونه ف تیالظاهر و انسد املسامات بق
من الخارج فاعلم ذلک و هذا هو  هاینفذت ف یالت یو الرطوبات املحقونه ه جفی

 بطائل و ما ثم اال ما ذکرت لک و القول هیف أتوایالقول و مل هیاطالوا ف امیرس االمر ف
 تحللیله برهان بل الضد  سیو ل قیتحق ریعن ضده قول صدر عن غ نهزمیبان الضد 

 وصفه قامئه یه یالتنهزم عن جوهرها الذ هیفیالکو  هیطبع ضده اذا غلب عل یال
 هینفسانال عانیتشا هیوانیو الح هیعیبه بالجمله و قد حققنا سابقا ان الحراره الطب

 یلا قظتهی یاالنسان ف حتاجیالظاهر حارا و لذا ال ریصیالظاهر ف یعند توجهها ال
 عتاهاین شاالباط یال هیالربد غالبا فاذا نام و توجهت النفسان بهیصیکرثه تدثر و ال

د و امنا الرب  هیعل خافیو  دیالتدثر الزا یال حتاجیالظاهر باردا و  ریصیالباطن ف یال
 یعل فیسبب حفظ الله البدن عن االفات فاذا استجنت خ هیزیذلک ان الحراره الغر

الباطن  یعل فیالظاهر و دام انتشارها و طال خ یالظاهر البته و اذا انترشت ال
 هایقبل الزوال فان ف عهیسو النوم اوقات افضل ان عرفت ذلک فاعلم  ذاالبته فا

 یذلک الوقت و توجهت الحراره ال یالظاهر فاذا نام االنسان ف یسلطان الحراره عل
ذلک  یالباطن ف امیالظاهر ملکان حراره الهواء املتخلفه عنها و الس ربدیالباطن مل

 ذلک الوقت یاصلحت الباطن هذا و ف هیزیالوقت بارد فاذا استجنت الحراره الغر
 یمتوجهه ال ضایا هیزیالظاهر ساخنا بسخونه الهواء فاذا کانت الحراره الغر کونی

و برد الباطن کل الربد فاحدث ضعفا  نیالظاهر جف الظاهر و ذبل الجتامع الحرارت
 فضع و انیو کرث رطوبه الباطن مع الربوده فاورث امراضا بارده رطبه کالنس ایقو

ان اهل البالد الحاره ابرد شئ باطنا و  یاالتر  هیعل تفرعیالبلغم و ما  ادهیالقلب و ز
و  هیو االفاو ریو اکثار التمر و االباز دیالشد نیالتسخ یال حتاجونیارطبه و لذا 

رسول الله  یانه سأل اعراب یامثالها و غالب امراضهم امراض بارده رطبه فقد رو 
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آله لعلک  و هیالله عل یفقال صل هیالعارض عل انهینس سببو آله عن  هیالله عل یصل
حفظک  کیال رجعیو آله فعد  هیالله عل یاعتدت القائله فرتکتها قال نعم فقال صل

 نیالحرارت یذلک الوقت اعتدل الظاهر بذهاب احد یان شاء الله ، فاذا نام االنسان ف
وم و لذا استحب الن الرطوبهو دفع الربوده و  هیزیو الباطن الستجنان الحراره الغر

 یصل یعن النب یالعقل کام رو  ادهیز یعنی لولهیبالق یسمیفتدبر و هذا النوم  هیف
 هیفان ف نیالطلوع نیب یا لیذلک اردء اوقات النوم آخر الل یو آله فعل هیالله عل

الباطن فاذا نام االنسان  یف بوسهیالظاهر و کمون الحراره و ال یسلطان الربوده ف
و باطن البدن باجتامع  نیظاهر البدن باجتامع الربودت ضعفیالوقت  ذلک یف

 یسمیو هذا النوم  نهامیللصلوه و استحب ترک النوم ب امیو لذا وجب الق نیالحرارت
 یرخیالظاهر و الباطن ف ینفسه امراضا ف یف حدثیو هو نوم العله ف لولهیبالع

الوجه  خنتفیو  نیالع حیتقیو  الفمطعم  فسدیل ( و البدن ) الوجه خ ریغیالبدن و 
سالم ال هیاالماق و عن الصادق عل تهبجیحراره الجوف و الخفقان و  دیزیو  صفریو 

السالم نومه الغداه شوم  هیاللون و عنه عل صفریالرزق و  حرمینوم الغداه شوم 
 یو هو نوم کل مشوم و اما النوم ف رهیتطرد الرزق و تصفر اللون و تقبحه و تغ

الشمس بعد و رطوبه الهواء فاذا نام  الءیلربد الهواء و عدم است حسنیالنهار فال صدر
غائله  اال انه اقل نیو باطنه الجتامع الحر نیضعف ظاهره الجتامع الربد هیاالنسان ف

الضعف و الفتور و اما النوم  یا لولهیبالف یو هو املسم نیالطلوع نیب النوم من 
ه و االبخر  احیجدا لضعف سلطان الشمس و غلبه االر یرد ضایآخر النهار فهو ا یف
 یالن الروح اذا اعرضت عن الظاهر ضعف فاستول ضعفهیالبدن و  یرخیف ایالدن یف
ظاهره  یف جتمعیالبدن و  ثقلیفالجل ذلک  رایو االبخره کث احیاثر تلک االر هیعل

لشمس ام ان ایالنفس و الس هلکیالهالک ف یا لولهیبالغ یالرطوبات فالجل ذلک سم
 هیزیفاذا انحدرت و قربت الغروب ضعفت الحراره الغر هیزیالحراره الغر هیمرب یه

الکسل و اما النوم بعد  هیاالنسان غا کسلیانه  یو لذا تر  ایمن االنسان و من الدن
الصلوه کان حسنا بحسب الوقت اال  نیاالنسان و ب نیب لیحیالزوال فلوال انه کان 
وه املرء و الصل نیب حولیفانه  لولهیبالح یسمیو لذا  اعظمان رضر ترک الصلوه 

عرفت و  ملا دیبذلک البع سیآخر الربع الثالث من النهار ل یصلوه العرص ال دیفبع
 هیاعاملبدء و غلبه الحراره الد یالتوجه ال دیریمطلقا ملن  حسنیفال لیاما النوم بالل

فان  یالیالل اءیاح ستحبیو  هیفو لذلک استحب عدم النوم  ایاالعراض عن الدن یال
فاذا اعرضت الروح عن الظاهر  الیقل هیفان حراره النهار باق لیکان و ال بد فاول الل
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 لیالهواء و اما بحسب تعد یحراره ف لیالظاهر کل الضعف ملکان قل ضعفی سیل
فان حراره النهار مطلقا و کرثه توجه الروح  لیالبدن و اصالحه ال بد من النوم بالل

بالنوم  کونی بهیظاهر البدن و ترط بیالظاهر تقشفه و تذبله و ال بد من ترط یال
بدن و ال خصبیالربوده ف ورثیبارد و اعراض الروح عن الظاهر  لیفان الل لیالل یف
السالم ان النوم سلطان الدماغ و هو قوام  هیعن الرضا عل یو لذا رو  نیلیو  نعمی

 یثم انقلب عل یمنیال یکن اضطجاعک اوال علیالجسد و قوته فاذا اردت النوم فل
شقک کام بدأت به عند نومک و عود  یو کذلک فقم من مضطجعک عل سیاال

 یل فسکنا و جب لیالخرب ، بالجمله و لذا جعل الل نیساعت لینفسک القعود من الل
و السکون و تعرض الروح عن الظاهر بالطبع  هیالهدوء ف وانیفطره کل انسان و ح

ضعه و رس و  یعیوقت النوم الطب لیعمل فالل یو التقدر عل ئایالتحس ش تاذا کان
راحه االعضاء عن التعب و عن املهنه و الحرکه و راحه االعصاب فاذا کان تعبها عن 

طوبه و رطوبته و بروده و ر  لیبروده الل یال جیراحتها بالربوده فاحت کونیالحراره ف
 لیآخر الل یالبدن و لکن ف خصبیو  تسکن و االعضاء تهدء  یاعراض الروح حت

 یحت لیلاول ال یالهواء و تفسد البدن فاالحسن النوم ف یتغلب الربوده و الرطوبه ف
حه الص لیآخر الل امیالق ورثیظاهره فالجل ذلک  یروحه ال توجهیآخره و  یف قومی
 کمینبنه فانها س لیبصلوه الل کمیالسالم عل هیعل عبداللهیعن اب یالبدن کام رو  یف

سالم ال هیعل نیراملومنیقبلکم و مطرده الداء عن اجسادکم و عن ام نیو دأب الصالح
لوه السالم ص هیعل عبداللهیمصحه البدن و رضاء الرب الخرب ، و عن اب لیالل امیق
،  ینتها حیالر بیتط هیروا یالبرص و ف یتحسن الوجه و تذهب بالهم و تجل لیالل

 ظاهر الجسد و ریاذا غلبتا و الروح معرضه تغ لیالل بهو امنا ذلک ان بروده و رطو
 یمتلی الفم و یو ال هایالرطوبات ال لیو تهبج اماقها و مت نیالع حیالوجه و تق ریتغ

بدو  یمن الرطوبات و امنا ذلک ان البخار کلام صعد صار الطف و ف ضایالدماغ ا
 هیلقوا فهیاللط البخرهاغلظ و ارطب و اشد لزوجه البته و لذا تقوم ا کونیالصعود 

البته فاذا کان االنسان جالسا او قاعدا تصعد االبخره و تصل  ظهیالحراره فوق الغل
ض االر  یفاذا وضع االنسان رأسه عل هایالدماغ بعد لطافتها و غلبه الحراره ف یال
 یمتلیف یالدماغ کاملاء الجار  یبکثافتها ال لیالصعود و امنا تس یتحتج االبخره المل
 یالرأس و کسال ف یمن الرطوبات و لذلک تجد مبحض استلقائک ثقال ف دماغال

البخره ا النیاالعضاء السرتخاء االعصاب بتلک الرطوبات فاذا طال االستلقاء طال س
 یو ال رهیالفم و غ یو اورث کسال و جرت تلک الرطوبات ال یالدماغ فامتل یال
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ن م سیالسالم ل هیابوعبدالله عل هیالاشار  یو الوجه و هذا الذ نیالع یاللحاء و ال
 انطیاو مرارا فان قام و اال فجاء )ظ( الش نیمره او مرت لهیکل ل یف وقظیعبد اال 
 لیثق ریذلک منه قام و هو متح کنیاحدکم انه اذا قام و مل یر یاذنه اوال یفبال ف

عن  یبالرها کام رو  یسمی لیالل طانیهو ش طانی، و ذلک الش یکسالن انته
 یحت لک أنیمل قولیو  تنبهیاالنسان کلام  خدعی یالسالم و هو الذ هیعل جعفریاب
االنسان  یناجی یو هو الذ حیصیبذنبه فخرا و  مصعیاذنه و  یف بولیالفجر ثم  طلعی
 امیاال باذن الله و عدم ق ئایبضارهم ش سیآمنوا و ل نیالذ حزنیل کرهینومه مبا  یف
 هیعل االنسان ذنوبه کرثت دتیللرطوبه فاذا ق وجبهامل یمن جهه املعاص ریصی لیالل

 یال رجل  یکام شک لیآخر الل قمیفلم هیزیالرطوبات و ضعفت الحراره الغر
کرثه  یذنوبک و رو  دتکیالسالم انت رجل قد ق هیالسالم فقال عل هیعل نیراملومنیام

الحد  االخره اال ال سهر بعد العشاء یو رو  مهیالق ومی رایتدع الرجل فق لیالنوم بالل
السالم النوم اول النهار خرق و القائله  هیاو مسافر و عن الباقر عل یمصل نیرجل

 و اکیا یالرزق و رو  حرمی نیالعشائ نینعمه و النوم بعد العرص حمق و النوم ب
اول  یالنوم ف حمدیو الفجر و لکن ضجعه بال نوم بالجمله  لیصلوه الل نیالنوم ب

ء کام عرفت و اما اقسام النوم فاربعه االستلقا لیآخر الل یف ذمیو  الصالح البدن لیالل
تلقاء االس یالوجه اما ف یو االنبطاح عل ساریو ال نیمیال یالقفا و االضطجاع عل یعل
 اءیالظهر فهو نوم االنب یالقلب و الوجه و الربوده و الرطوبه ال یالحراره ال لیمیف
 نیاطیو اما االنبطاح فهو نوم الش قلوبهم یمن السامء ال یالوح نتظرونی نیالذ
اد و فس نیالوجه و الع ریتغ ورثیالوجه و القلب ف یاملواد و الرطوبات ال لیمی

و  نیالوجه و الع نتفخیمقدم الدماغ ف یالرطوبات ال لیالحواس مل فسدیالقلب و 
 قبلهلبوجههم ا ستقبلونیو  نیفهو نوم املومن نیمیال یو اما االضطجاع ال فسدهامی
املالئکه  همیال نزلیالقلب و  یالحراره ال لیمیو معدتهم اسفل و  یقلبهم اعل کونیف

 ارهمسی یعل نیبالبشارات و االلهامات و نوم امللوک و ابنائهم و الکفار و املنافق
حراره  نکو یقعر املعده و  یال لیمیلکرثه اکلهم و طلبهم استمراء الطعام فان الغذاء 

 به طعامهم و لکن املواد ستمرونیکالنار تحت القدر ف تحتهاالقلب و الکبد من 
 یبذلک محجوبا عن الرو  ریصیالقلب و  یال لیالفاسده و الربودات و الرطوبات مت
له و آ  هیالله عل یصل یهذه الجمله عن النب یالصالحه و البشارات الوارده و قد رو 

نوم  و امنهمیا یعل نیومنو نوم امل تهمیاقف یعل اءیالنوم اربعه نوم االنب یعل ای
 نیراملومنیوجوههم و عن ام یعل نیاطیو نوم الش سارهمی یعل نیالکفار و املنافق
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التنام  نهایاع و نیمستلق تهمیاقف یتنام عل اءیاربعه اوجه االنب یالسالم النوم عل هیعل
مستقبل القبله و امللوک و  نهیمی یعل نامیالله عز و جل و املومن  یمتوقعه لوح

مع اخوانه و کل مجنون و  سیو ابل أکلونیما  ستمروایشامئلها ل یتنام عل ابناوهم
 وجهه منبطحا .  یعل نامیذو عاهه 

 ی: ف6فصل –الصحه و املرض و اسبابهام و عللهام  یمعن یالباب السابع : ف*» 
 «*الحرکه و السکون 

 بحسب هاممیالحرکه و السکون اعلم ان مطمح نظر االطباء منهام تقس یف فصل
 ثیح ال من  قتهامیحق انیکل قسم و مطرح انظار الحکامء ب یعل تفرعیالظاهر و ما 

لمنا ذکر لله سبحانه و اذ قد کان ع اناتهامیب یف سیفل هامیف یو املثال امللق یاالعل
ما  هنایالله سبحانه فلنذکر ه یعل داللتها ثیو من ح یاالعل ثیمن ح اءیباالش
املسائل فاعلم ان الله سبحانه کام عرفت  عیجم یکام هو شأننا ف عرفایو مل ذکرایمل

عن  یو شئ کام ر  یفان النف یاالمتناع ال النف یمعن یعل رهیذکر غ هیف سیمنا احد ل
اول  الخلق و هرتب یما سواه خلقه ف عیالسالم فال شئ سواه معه و جم هیالصادق عل

 یبها فه اءیبنفسها ثم خلق االشسبحانه فخلقها  تهیرتبه الخلق هو مش یف کونیما 
 نیاملومنر یعن ام یکام رو  یبه و الفعل هو حرکه املسم رهیفعله بنفسه لنفسه و لغ

شئ توجه ال یه ثیو الحرکه من ح رهیالسالم فهو حرکه بنفسه لنفسه و لغ هیعل
فان  ریاللطافه و الکثافه بحسب ذلک الشئ و ذلک الغ یتختلف ف یفه رینحو الغ

الحرکه من متحرک  یالتوجه من متوجه و ف یحسبه فال بد ف یعل توجه کل شئ
تحرک صفه للم یفان التوجه فعل املتوجه و الحرکه فعل املتحرک فال حرکه اال و ه

الحدث  هیآصفته فهام مقرتنان و االقرتان  یبها فاملتحرک ابدا موصوف بالحرکه و ه
لله سبحانه حرکه اذ ال صفه له بوجه من الوجوه و کامل  سیفل نیاملقرتن بیو ترک
 یحرکته لذاته و امنا هو حرکته الت سیالصفات عنه و فعله سبحانه ل ینف دهیتوح

 کنیبها فاذ قد فعل الله سبحانه مل هایبنفسها ثم احدث ما سو فیاحدثها بال ک
هو  یلحرکه االولبوجه من الوجوه فاملتحرک با هیمتحرکا بفعله منتقال عام هو عل

لله الحق ا نونهیک یه یاملقرتنه بها املسامه بسمتها الت یتلک الحرکه اذ ه قهیحق
تسمع االزل جل سبحانه امل ریغ تهایبکل نونهیاالقرتان و تلک الک ثیسبحانه من ح

 نیکونم رین غیکائن نونتهیخطبته کنا بک یف قولیالسالم  هیعل نیراملومنیام
 رهیبغ نقرت یفان االحد ال نیموجود هیاملراد کنا بذاته االزل سیل، و  نییازل نیموجود
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االسالم  یمحله و بن یال ازل االزال ملا قد تقرر ف یاالول هیاالزل نییو املراد بقوله ازل
حرفا بحرف  دکیکحرکه  یاملتحرکه بالحرکه االول نونهیالک یه نونهیفتلک الک هیعل

رس  یفهذان السان ا دیاکثف لکثافه ال هنایو ه نونهیاال ان هناک الطف للطافه الک
الشهود اذ ال شئ اال و هو  یمنته یمن مبدء الوجود ال انیاملتحرک و الحرکه سار

ال  اال نوره و هایخلق ما هو دونه ال نور ف یمفعول ملا هو فوقه و فعل له سبحانه ف
ک بحرکه الله متحر  هو و اال اال صوته قل الله خالق کل شئ فال شئ  هایصوت ف

ملا  اءیملکه متحرک و حرکه اال ان االش عیالله سبحانه فجم دیریما  ثیسبحانه ح
ه املبدء و البعد عن یاللطافه و الکثافه من جهه القرب ال ثیکانت تختلف من ح
و  فطفام کان منها ارق و ال تهایاملبدء و عدم حکا هیحکا یاختلفت املتحرکات ف

رکاته صارت ح هیو اضمحالال عنده سبحانه و اکرث اراءه لنوره و دالله عل ایاکرث تالش
و ما کان منها اغلظ و اکثف و اکرث استقالال و اراءه  عیالترش یسبحانه ف هیمضافه ال
و  عیترشال ینفسه ف یحجب املبدء صارت حرکاته و توجهاته مضافه ال یلنفسه حت
لحاظ الله سبحانه ب یفتضاف حرکاته ال نیب نیحکمه ب انک نیذ نیما ب یما کان ف
هذه  عیجم یالحرکه ف ستیو ل میالعل زیالعز ریعنه بلحاظ و کذلک تقد یو تنف

داد و فهو االم ینحو الدان یفان اعترب توجه العال رهیاملراتب اال توجه الشئ نحو غ
 ضایا صاقعهیما  یفهو االستمداد و حرکه الشئ ال ینحو العال یان اعترب توجه الدان

کام ستعرف و تختلف هذه الحرکه  یو من استمداد تکمل یلیمن امداد تکم خلویال
 یسانالنفس توجه نف یو ف یمعنو  یالعقل توجه عقالن یف یالرقه و الغلظه فه یف

رق ا یو معلوم ان التوجه املعنو  یملک یالجسم توجه جسامن یو ف یملکوت یصور 
رکه ثم ان الح هیاغلظ من اخو یو امللک یارق من امللک یوتو التوجه امللک هیمن اخو

 ریالوضع و غ یالحرکه ف یه رهیفاملستد رهیمستد ریو غ رهیمستد نیقسم یعل
و  ریمحور احدثت الدوا یان کانت عل رهیالحرکه عن الوضع فاملستد یه رهیاملستد

ه لذکر فائد و ال یاقسام شت یعل رهیاملستد ریقطب احدثت الکره و غ یان کانت عل
 رتفعیاالنظار و  تحدی ثیح قیعامل الحقا یالقطب توجد ف یامها فالحرکه علاقس

 تشتتیاالراء و  ختلفی ثیاملحور ح یو الحرکه عل اریعن االغ یصفیاالکدار و 
 و النهار و الرشق لیاالعراض فهنالک تحدث الل یستولیاالمراض و  غلبیاالهواء و 

 ریالقطب امر عس یو ادراک الحرکه عل قیالحقا ریو الغرب و تختلف الحاالت و تتغ
الک االف یفانهم من عرصه املحور ثم ملا کان حرکه العرش عل ریسی ریالعوام غ یعل
حرکه اصطلحنا لل هایتوال یالعرش عل یالربوج و حرکه الکواکب عل یخالف توال یعل



  112|  صفحه

 

و ملا  یلالتوا یعل رکهالح هیو للحرکه االستمداد یخالف التوال یالحرکه عل هیاالمداد
 هحرک السواء عربنا عنه بالقطب فکان  یعل یاجزاء الدان یکان نسبه کل عال ال

 یحرکه عل یالدان یعل یو حرکه العال هیالقطب استمداد یحرکه عل هیعل یالدان
 تحرکیکنقطه واحده و هو  یعند العال یالدان عیان جم ینظرا ال هیالقطب امداد

عامل االعراض و غلبه االمراض  یو اما ف قیعامل الحقا یجهاته هذا ف عیمن جم هیعل
امل ع یف یکام تر  یخالف التوال یاملحور عل یحرکه عل یالدان یعل یفحرکه العال

رکه و ح یالتوال یاملحور عل یحرکه عل یالعال یعل یاالجسام و املثال و حرکه الدان
 یو اختالف اوضاع کام تر  ارو نه لیل هامیف کونیو لذا  هامیف یالوضع کام تر  یف

ائها و ال طائل تحت احص یاقسام التکاد تحص یعل یفه رهیاملستد ریفافهم و اما الغ
ه بحسب الرقه و الغلظ ختلفیالتوجه اال انه  یو قد عرفت مطلقا ان الحرکه ه ضایا

 النفوس عامل یو ف هیجربوت هیعامل العقول توجهات معنو یو اللطافه و الکثافه فف
امل ع یو ف هیملک هیعامل االجسام توجهات جسامن یو ف هیملکوت هیصور اتتوجه

 ریو الغ هیعامل االعراض حرکات محور یو ف هیحرکات قطب قیالجواهر و الحقا
طو و السعه و الب یثم تختلف حاالت هذا التوجه ف اتیالسفل یکام ف رهیاملستد

ده ذلک تختلف بقوه االراو التجانس و التضاد و التخالف و ک یاالستمرار و التقض
عن  و الناشئه وانیالح یو ضعفها فالحرکه الناشئه عن قوه االراده کام ف دیمن املر

ه و الحق سبحان دیالنبات ثم الجامد و ذلک النهام عندنا اثران للمر یضعفها کام ف
 الشده و یاالمر ف ختلفیاال انه  دیاالثر تابع لصفه موثره فال شئ اال و هو مر

و کذلک ال شئ عندنا اال و هو مختار النه اثر الحق املختار و الن کل شئ  فالضع
 هیو قد ظهر باحد املمکنات ف هیخالف ما هو عل هیف مکنیممکن و املمکن ما 
امللک و الفاعل  یفال اضطرار ف فیاو الضع یبقبوله القو  هیللمرجحات الخارج

کن تمل هیال حرکه قس کلاصولنا و کذ  یمعقول عندنا و ال متمش ف ریاملضطر غ
املرجحات ب هامیاال انه ظهر باحد هیطباع املتحرک بل الحرکتان ممکنتان ف یممکنه ف
 عاد یبقدر ما رجح ثم اذا عادت املرجحات االول رهایلغ رجحی رهایفاذا غ هیالخارج
الشئ  کنیلواله مل یالذ فیاو الضع یو کل ذلک بقبوله القو  یحرکته االول یالشئ ال

خالف االصول  یالوجود و ال جابر و ال مضطر و کل ذلک عل یفال قارس ف وداجمو 
 کمیال یان نلق نایقالوا عل ثیح نیاجمع همیالله عل یامللقاه عن آل الرسول صل

 ئالش و شئ متحرک اال مبحرک  یان تفرعوا و کذلک ال حرکه ف کمیاالصول و عل
ها فلو ذات یفعل نفسها ف هایعل یجر یال یو ه یه ینفسه ابدا فان نفسه ه حرکیال
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ان  یف هیابد الدهر فان ما هو عل هیو ما عل انهیعن ک ریملاتغ ریشئ بال مغ یبق
 یتقتض اال ما همل هیعل یالخارجه عام ه راتیفلوال املغ هیاال ما هو عل یقتضیال
متام امللک شئ اال مبحرک  یف تحرکیفال هیعل یما ه یابدا عل هیباق یفه هیعل

که بنفسه ابدا لوال محرک الن الحر  تحرکیمعقوله و الشئ ال ریغ هیعیالطب کهفالحر 
بنفسه ابدا  تحرکیحال و حدوث حال بعد زوال حال فالشئ ال یانتقال من حال ال

 هیاالن االول فلکل متحرک محرک فوقه موثر ف یف هیما هو عل یقتضیالنه ابدا 
الشئ  فان هیس اال مبحرک فاعل فیالظاهر ل یف یر یما  یعل زهیح یفحرکه الجسم ال

لک صفه و انفعل بت هیاملسئله ان کل شئ حدث ف یف یو الکل تحرکیبنفسه ال
ث فاذا حد هیعل یاال ما ه یالتقتض هیالصفه علم ان لها محدثا فان ذات الشئ احد

عل فان االنفعال مطاوعه ف هایشئ و انفعل بها علمنا ان فوقها فاعال قد فعل ف هایف
هم ان ذاتها فاف یف یجر یالفعل من نفسها فان فعلها دون رتبتها و ال سیلو  ریالغ

 یکفیو  یحدوث حادث زمان یال حتاجیکنت تفهم و اال فاسلم تسلم بل اقول ال
 بصفه الشئ متصفا منفعال نایذلک انفعال الشئ بفعل و اتصافه بصفه فمهام رأ یف

ول انفعل اذ االنفعال نفسه قب و أیته یحت ئهیبتلک اله أهیعلمنا ان له فاعال قد ه
ما هو اجراه کان  هیعل یجر یالفعل من نفسه و من هو دونه اذ ال کنیفعل فاذ مل

 یقضیالله  یالقاض ریغ یالفاعل و املقتض ریالفعل من فاعل فوقه البته فاملنفعل غ
عود و ص زهیح یبشئ فنزول الحجر ال قضونیتدعون من دون الله ال نیبالحق و الذ

 کتحر یفال زهیح یال تحرکیمن قعر املاء و نزوله من کره النار و کذلک ما  ءالهوا
هو  سیالفاعل له فل هیشئ منها اال مبحرک و املحرک هو قاهر املتحرک و القادر عل

لحدوث ا یف ساوقهایمبوجد لها ما  سیو ل اءیبحدوث االش حدثیفانه  اءیبطبع االش
ع و ذلک اشتباه محض فالطب هیذ ریه ال غیعل هیاال ما ذ یقتضیالشئ ال ریو طبع غ

شئ اال الطبع ب سیجدواه و ل یمعناه و اکرثوا ف عرفوایمقتض ال قاض مع انه لفظ مل
لحجر ا نزلینفسه بوجه فال یالشئ ف فعلیو ال رهیماده الشئ الذائبه و هو هو ال غ

مبنزل النازل  ءااالقتض سیل نئذیمنه باقتضاء الطبع فح رادیله اال ان  یبالطبع و ال معن
منه شئ  ظهریبوجه و ال نفعیو اال فال بیاملج اجاب و امنا هو لسان داع فان 

بدء هو امل یبفعله الذ جذبیهو الفاعل الحق ف زاتهایح یفاملحرک للمتحرکات ال
حذو  یحسب شده تشاکلها و قلتها عل یعل هیال اءیاالش نجذبیو  هیکل مشاکل ال

 و آله :  هیالله عل یصل یوصف النب یما قال الشاعر ف

 عند حدهم       ** * **      من نقطه العلم او من شکله الحکم  هیواقفون لد و
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حسب قوه املشاکله و  یعل هیال اءیاالش نجذبیهو الجذاب للمشاکل ف فاملبدء
عراض املتأخرون لقلتها و سببها مخالطه اال  تأخریالسباقون لکرثتها و  سبقیضعفها ف

کل  دفعیو کذلک هو الدفاع للمنافر ف هایاملثقله لها املانعه عن تقربها املتالصقه ال
ندفع مراتبها فکل شئ م یف اءیذلک تدرج االش لمنافر عن نفسه بقدر تنافره فالج

شئ و املبدء ماسک کل  امیحده الس یمن جهه منجذب من جهه فوقف کل شئ ف
 فیمبا شاء ک اهیعن موضعه من دون ازاله املبدء ا تخلفیحده و مقامه فال یبظله ف

 یبعد ذلک و هذه الصفات ه ههیشاء و منکر هذه الصفات من املبدء منکر للبد
 دیعو تب نیبیاملج بیالله سبحانه و تقر یالرشع من الدعوه ال یظهرت ف یالت

الله سبحانه و ما امرنا اال واحده  حق و قد قال یو اثبات حق لکل ذ نیاملنافق
الکون جاذبه و دافعه و ماسکه ملا قدمنا و لکن اهل الظاهر عام ذکرناه  یفکذلک ف
الکل  زیمنه فان کان املراد بالح ملرادما هو و ما ا زیالح یمتأمل ف تأملیغافلون فل
ل لوال کل االسف یالحجر ال نزلیانه ال میالجزء فذلک مخالف الطبع السل یبالنسبه ال

و  قعر البرئ یال نزلیملاکان الحجر  زیالرتاب املوجود هنا و لو کان الرتاب هو الح
ل الک کونی یلذبالحجر النازل من جزء و لو کان الفراغ ا یملاکان جزء من االرض اول

 ریالغ کونیله بالکل فقد  هیفکذلک فان ذلک الفراغ ال خصوص زیشاغال له هو الح
اغال لذلک الهواء ش ریصیان الرتاب شاغل لذلک الفراغ ثم تحفر برئا ف یتر شاغال له اال 
 زیح کونیعنه البته و ال تخلفیالشئ ال زیو ح زایذلک الفراغ ح کونی فیاملکان فک

هواء ال صعدیالنار و  یالهواء املصعد به ال نزلیملاکان  زیالح الجههو لو کان  رهیغ
من  هیمنزله الشئ عند املبدء و مرتبته لدهو  قهیحق زیاملحقون تحت املاء فالح

مبدء نزول  یالشئ و من حدوده و ه هیجزء ذات یالقرب و البعد و تلک املرتبه ه
 و هاب اندفاعه و بها انجذابه و  هیصعوده اال انه بسبب تلک القابل یالشئ و منته

ذلک  سیو ل یمکان عرض یف قفیللشئ ما دامت دار االعراض  یعرض مکان لزوم
ه االمور هذ انیو لسنا بصدد ب هیف رهیو اال ملازال عنه و ملاقام غ یالذات زهیاملکان ح

 ببسو نقول ان الحرکه  هایالحرکه فرنجع ال یاستطرادا و امنا کالمنا ف یاال انها تجر 
املتحرک ال انها محدثه لها ال من شئ بل ملا کانت الحراره کامنه  یظهور الحراره ف

 هیالحرکه عل یاالربع فاذا استول عیمن الطبا بهیترک یبل التحرک نظرا الاملتحرک ق یف
بها کان الربد بردا فظهرت الحراره بعد متکن املحل و  یازالت السکون و االعراض الت

حرک و املت یف بوسهیصارت الحرکه سبب ظهور الحراره و ال لکصالح القابل فمن ذ
بالذات و الربوده و الرطوبه  بوسهیال هو السکون سبب ظهور الربوده و یضدها الذ
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 کونیعامل االعراض من ان  یو ملا کان و ال بد للجسم ف هایقتضیبالعرض اذا کان ما 
منتقل عنه و هو الحرکه فان  وساکنا او متحرکا فانه اما الزم ملکانه و هو السکون ا

 محاله کل واحد منهام مسببه ال تبعیمن جسم اال و هو اما متحرک و اما ساکن و 
بدن االنسان آثار فالحرکه تسخنه و تجففه و السکون  یف تبعهامیفمن اجل ذلک 

 بوسهی تکن حراره ومن مآکله و مشاربه فاذ مل بیمن ترط خلویفانه ال رطبهیو  ربدهی
ه الضد بسبب غلب هیزیال محاله و ضعفت حرارته الغر هیو الرطوبه عل لربودهغلبت ا

قلت  رهیو الحرکه کث الیبدنه و ان کان السکون قل یو احدثت امراضا بارده رطبه ف
و  سهابیامراضا حاره  هیاحدثت ف یحت بوسهیالربوده و الرطوبه و زادت الحراره و ال

 یکذلک فال بد من مراعات االعتدال ف جسده فاذا کان االمر بهام یاستحصافا ف
 ستعملهامیله امراضا و  حدثی یحت هامیمن احد کرثیبان ال الحرکات و السکنات

 واحد منهام غلب مسببه ال محاله و یا تبعیالبدن و اال ف عتدلینحو التعاقب ل یعل
و قد غفل عن هذا االطباء و هو ان الحرکه اما  نیقسم یلکن الحرکه و السکون عل

 یه یالسموات الت یاملبدء و محبته و ارادته الظاهره ف یحسب مقتض یعل تکون
 یه هیوانیالنفس الح یالسالم ف هیعل نیراملومنیکام قال ام هیزیمبدء الحراره الغر

 بوسهیاصلها االفالک ، فتلک تحدث الحراره و ال هیزیو حراره غر هیقوه فلک
و  االهواء و االراء یحسب مقتض یعل ونو الفواد و اما تک یو تجم القو  نیتیزیالغر

ث تحد یفه یاملنته یاراض یذلک الظاهره ف ریو الشهوات و غ عیالعادات و الطبا
معوا قد اج نیو ذلک ان الحکامء البالغ هیزیال الغر هیبیالغر الحراره الحراره و لکن 

الحرکات ف رصالعنا عیالطبا یو منته هیال عنرص هیحراره فلک هیزیان الحراره الغر یعل
زداد الحراره ت یحت هیلها من حرکات فلک و ال بد هیالتکون سببا لحراره فلک هیالعنرص
 یو ه هیراوصف هیاالنسان حراره نار یالزدادت ف عیالطبا یفان کانت مبقتض هیالفلک
زعموا ان  و نیاملقام نیب فرقوایالبته و لکن االطباء قد غفلوا عن ذلک و مل هیبیغر
 و الربابط نعوذ بالله و دانیرضب الع یحت هیزیتجم الحراره الغر اضاتیالر عیجم

نار جهنم و تتبعها حراره جهنم و  دیهو والله اشتباه محض فان هذه الحرکات تز
 حراره تنطبخ بها مثار الجنه و یفه هیو اما الحرارات الفلک هیبیغر هیعینار طب یه
و الحرکات املأمور بها  هیالرشع باملحا یه هیبها هواوها و الحرکات الفلک عتدلی
ورث الصحه ت یفه نهیظاهره ب هیتقو هیالفلک هیزیالحراره الغر یتقو  یفه الرشع یف

 یها فعن یغائله ابدا و اما الحرکات املنه هایف سیو تجم الفواد و تدفع االمراض و ل
اموال  لونأکی نیالذ هیزیالغر یو تطف هیبیالصفراء و الحراره الغر یف دیالرشع فتز
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تعلمون  لو نیبالکافر طهیبطونهم نارا و ان جهنم ملح یف أکلونیظلام امنا  یتامیال
من فوح جهنم و انت ان شاء الله تعلم ان حدوث  یالحم میلرتون الجح نیقیعلم ال

به فتحدث االمراض ان  یأتیعنه  یو منه هایعصی هیاالنسان من معص یکل مرض ف
ه التابعه من االمراض حاره فمن جهه الحرار  کانعمت فعامه و ان خصت فخاصه فام 

ضعفها و عجزها عن  هیو غا هیزیللحرکه و ما کان بارده فالجل انطفاء الحراره الغر
 بهیرمستحاله فاطفئت الغ ریرطوبات املآکل و املشارب غ تیبق یالبدن حت هیترب
نارا  ادخلوااغرقوا ف ئاتهمیاردوها مام خط یو احدثت امراضا بارده رطبه و ه ضایا

هذا املجال فان غرضنا  یمن املقال ف ئایفافهم ان کنت تفهم و احب ان ابسط ش
صورته  حفظیاظهار طب الله ال طب الناس و اعلم ان لکل مرکب حافظا  یاالصل
قرون  یاملنون ف یدیو لواله لتبدد و تفرق کل جزء من اجزائه و بددته ا هیبیالرتک

 یهمنت یال حفظهیمرکب حافظا من امره  لکل علبعد قرون و لکن الله سبحانه ج
 کمسیمن امر الله و ان الله  حفظونهیو من خلفه  هیدی نیاجله له معقبات من ب

ام من امسکهالسموات و االرض ان تزوال و لنئ زالتا ان مسکیباظلتها ان الله  اءیاالش
اذا حد فوا ورهالشئ فانه ن هیهو یف یامللق مثاله احد من بعده و ذلک الحافظ هو 

بث و تش عهایجم هیو انجذب ال هایاقطاره و غاص ف عیجم یالشئ و نفذ ف یف یالق
 تیاجزائها بق عیجم هیال نظریکلها و  هیعل دوری یالقطب الذ هایبه کلها و صار ف

 یبعضها بعضا لذلک الس الواحد الجامع للکل و هذه ه یخلیمرکبه ملتئمه و ال
القاه  یالذ اءیاالش یو ذلک املثال هو ظله سبحانه ف ئکل ش یف هیسنه الله السار

بحسبها  کل رتبه یبه فذلک الظل ف مسکهایفهو ظلها و نورها و ان الله سبحانه  هایف
 هیزیهو الحراره الغر هایان حدث عامل االجسام و حدث املولدات فذلک الظل ف یال
 یو ه اءیحفظ االش یفسبحانه  دهی یببقائها املرکب باق و بفنائها فاسد فه یالت
و  یوانیحال تیو الکرب یوانیالح اءیو املوم یعیسمتها الحکامء بالبلسان الطب یالت

 طهیبس هیانها حراره سامو یاالتفاق عل رینقل عن جمهور اهل الصنعه و املشاه
 اتیفذلک البلسان له مقتض هیف هیال مر یو هذا هو الحق الذ اتیمن العنرص ستیل
مئا دا هیمبدئه و االستمداد منه ابدا و التوجه ال یمن الحرکه عل عامل االجسام یف

من مبدئه فان االمداد  تهیو تشدد و ازداد امداده و تقو یفمهام عمل مبقتضاه تقو 
 یذاته و جوهره حرکه الکره عل یمبدئه ف یحسب االستمداد و حرکته عل یعل

ء تحرکت االعضا فاذانحو الحرکه عن الوضع  یاالعضاء عل یقطبها و لکن تظهر ف
حسب العمل و اما اذا تحرکت معکوسا راجعا ال  یعل یمقتضاه اشتد و تقو  یعل



  117|  صفحه

 

ه و خالف ما به کامل یعل مدی نئذیمبدئه انتقض فتله انکاثا و ضعف فانه ح یعل
و کان االصل  هیالسفل عیحسب الطبا یو تحرک عل یذلک اذا جر  کونینشاطه و 

 اعهیدائره حول قطب الطبع فاذا شا یو ه هیلنارا هیالحرکه الحراره العنرص یف
 اذا  یحت عهیالبلسان و دار مدارها انحط عن مقامه و ضعف اذا امد من الطب

 مرکزها بذات االجرع  میفاهبطت       ** * **      من م لیبها ثاء الثق علقت

ان قوامه به ک یحجب آثار املبدء و نوره الذ فیباملدد الکث فیامد البلسان اللط فاذا
 هیلع یللمرکب فجر  تهیبضعف واحد تهیو بهاوه و سناوه و ضعف فضعف حافظ

املحور فاختلفت االجزاء بعد ما کانت متحده  یرس الخذالن و تحرک املرکب عل
و التفتت و الفناء و الدثور و  ککالتف هیقطب واحد فارسع ال یاالهواء دائره عل

 هز یح یال هیو مال بتقو هیله المبقتضاه و جذب منه مشاک هیعمل کل عارض ف
ام کان االنحرافات ع هیف حدثی او اجزاوه  تفرقیو  انهیبن لیهیارکانه و  تضعضعیف

لدفع عنه کل عارض کام  ایذلک ضعف البلسان و لو کان قو عیبه قوامه فمبدء جم
تدفع عن نفسها الحر و الربد و التتأثر باحد منهام  فیک هیاالبدان القو یتشاهد ف
جلده  حصفستیو ال رتعدیباملاء البارد و ال غتسلیالشتاء و  یالجمد ف کسیفلرمبا 

ذا به درن ابدا و ا لتزقیاقلحا ابدا و ال ریصیال یابدا و کذلک نشاهد من السن القو 
رض االمراض تع عیء فجماالعضا ریسا یف المرو هکذا ا صفریو  تدرنی فایما صار ضع

 دفعیاالنسان آفه و ال عاهه و  بیصیاالنسان بسبب ضعف البلسان و مع قوته ال
 یاالنسان مبقتض عملیالبلسان کام عرفت اال ان  ضعفیعن نفسه کل عارض و ال

 یه هیالسموات و قد عرفت ان االعامل السامو یالعمل مبقتض رتکیو  نیاالرض
ان الله  عیالعدل الخارج عن الطبا یعن الشارع و ه ورد االمر بها یاالعامل الت

 یاالعامل الت یه هیو االعامل االرض یالقرب یذ تاءیبالعدل و االحسان و ا أمرکمی
املوجبه لالنحراف عن  عیالطبا یالعمل مبقتض یعنها عن الشارع و ه یورد النه

استمد  عیالطبا یعمل االنسان مبقتض افاذ یالفحشاء و املنکر و البغ یاالعتدال و ه
قوله سبحانه کال مند هوالء و هوالء فاذا  یاملأمول بها و امدت مبقتض عهیتلک الطب

 عهیتلک الطب یغلبت اخواتها فضعف البلسان لدورانه بالتبع عل عهیتقوت تلک الطب
من الکفار  رایثک یبالتبع ففسد البدن فان قلت فام بالنا نر  هیال یو وصول املدد املناف

لت امنا ق عیبالرشا عملونیو هم ال هیزیالحراره الغر هیاالبدان قو هیقو نیفقو املنا
 ریالغ هیو لوال سبب رهمیلغ حفظهمیمن الناس بالعرض و  رایالله سبحانه کث مسکی
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الحراره  همیف سیو ل نیالخذوا بال مهله و امنا هم محفوظون الجل منافع املومن
ض عنهم و سبب دفع االعرا هیقو هیعیالطب هیبینعم حرارتهم الغر فهیاال ضع هیزیالغر

من ظاهر االفالک االتعلم ان  یالظاهره و ه هیزیقوه الحراره الغر یعیبالربهان الطب
 اتیعیمن الطب یادوم و اقو  رانیاالفالک سواء کانت بابا من ابواب الجنان او الن

نار  قبل من یالت هیزیالغر رهفسبب دوام بعض الکفار قوه ظاهر الحرا هیالعنرص
تقدر مل هیالفلک هیزیجهنم و ستحرقهم باشد احراق بالجمله اذا ضعفت الحراره الغر

االنسان من االمراض بسبب املأکل  یف حدثیدفع االمراض عن البدن فمن ذلک  یعل
االمور الخارجه و الداخله بل رضر هذه االمور بسبب  ریو املرشب و سا

 هایان عمده العالج و اوحاها و اقو علمیک الرشع و من ذل خالفهمب البلسان ضعف 
 یجه الو امنا قوته بالتو  هیو االدو هیابدا باالغذ یتقو یالبلسان و البلسان ال هیتقو

 هیبالدعاء و الصدقات و التوکل عل اتیبارئ السموات و ذارئ املدحوات و خالق الرب
االجتناب  طاعته و یو رصف الوجه ال ضائهالمره و الرضا بق میو التسل هیال ضیو التفو

 ریفان هذه االمور من التداب هیو الترضع ال هیو االنابه ال هیو التوبه ال هیعن نواه
 یلتا هیاالله اضهیالر یو ه ادتهیجامم البلسان و قوته و نشاطه و ز هیف هیالسامو

و  نیالکا ضبها املر  عالجی هیبقاء االنسان فهذه املعالجه معالجه کل یتشرتط ف
قدره قد سلکوا  یو من ذلک علم ان آل الله تعال حدثیبه عام مل متنعی الحادث و
 دیالوا نرو ق شکرونیاالقرب االقرب االهنأ االرشد و لکن اکرث الناس ال قیبالناس الطر

 یو ادنه یان نأکل من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها قال اتستبدلون الذ
فان لکم ما سألتم فذلوا و اذلوا و ضلوا و  عیمرصا مرص الطبا اهبطوا ریهو خ یبالذ

 هایالتوثر اال اثرا واحدا و التکالن عل یالت هیو االدو ریالعقاق یاضلوا و عمدوا ال
املاده  تدفع اال ذلک املرض وبنفسها مضعف للبلسان فاستعملوها لدفع االمراض فلم

جرحا سال  تیلشاعر : کلام داوضعف البلسان فصار کام قال ا یو ه هیلذلک باق
ماء غدقا و لو ان اهل الکتاب آمنوا  ناهمیالسق قهیالطر یجرح ، و ان لو استقاموا عل

 همیلهادوا حرمنا ع نیبرکات من السامء و االرض فبظلم من الذ همیو اتقوا لفتحنا عل
ان  نیالع یرأ  یفمن نفسک و الجل ذلک نر  ئهیاحلت لهم ما اصابک من س باتیط
 أخذهمیف نیو الطواع هیابتلوا باالمراض و االوب همیف یقوم طغوا و کرث املعاص کل

العالج  ونبیصیو ال نتفعونیال داوونیو کلام  رضعونیالله بالبأساء و الرضاء لعلهم 
عن ف ذکرونیو ال هم  توبونیثم ال نیکل عام مره او مرت یف فتنونیانهم  روایاومل
ان قال  یعرفان املرء نفسه فذکر االعراض ال یف ثیحد یف مالسال  هیعل عبداللهیاب
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 وافقیعملها ف ئهیاول ذلک اال الخط کونیمنها االسقام و ال کونی یالعوارض الت یفه
حد ساعات التکون تلک الساعه موافقه لذلک املأکل و  یذلک مأکل و مرشب ف

 االنسان و وارحاالمل من الوان االسقام و قال ج ستوجبیف ئهیاملرشب لحال الخط
قمه فاس هیفاذا اراد الله به سقام سلطها عل هیعروقه و اعضاوه جنود لله مجنده عل

لالمراض و لکن االطباء  هیالواقع العله هو هذا بالجمله السقم ذلک  دیریمن 
و هم عن االخره هم غافلون و لکن اطباء النفوس  ایالدن وهیظاهرا من الح علمونی

و االخره و لذلک  ایامراض الدن عیبه جم عالجوایلسان لاجامم الب یرصفوا همهم ف
 همعرضیو االطباء اذ ال هیو االدو ریهذه العقاق یدوله العدل ال یالناس ف حتاجیال

عنهم به کل مکروه و  دفعیاال بالحق ف عملونیاالمراض اذ ال همیعرتیاالعراض و ال
 سوایوکلنا بها قوما ل فقدبها هوالء  کفریقلوب االطباء و ان  دخلیذلک مطلب ال

رکه و اما بکل ح یالحراره لکن ال کل حراره تتقو  یبالجمله الحرکه تقو  نیبها بکافر
السکون فهو ضد الحرکه و قد زعموا انه لو خرج عن االعتدال ازداد بروده و رطوبه 

ن و السکون ع هیزیالحراره الغر یقو ی یاالمر کذلک فان السکون عن املعاص سیو ل
االنسان امراض لکن الکالم حق اذا  یف حدثیو  هیبیالحراره الغر یقو یا الطاعه رمب

و السکون عن الحرکات  هیزیالحراره الغر ضعفیبه ان السکون عن الطاعات  دیار
به منه الربوده و الرطو حدثیو  هیبیالغر بوسهیالحراره و ال ضعفیاملباحه الظاهره 

 قیحقاب تعلقیما  یو السکون عل لحرکهامر ا یف هیفتدبر فهذه جمله کاف بهیالغر
 الطب فافهم راشدا موفقا . 

 ی: ف7فصل –الصحه و املرض و اسبابهام و عللهام  یمعن یالباب السابع : ف*» 
 «*االستفراغ و االحتباس 

و  شیلعا یبدن االنسان ف هیاالستفراغ و االحتباس و هام من متمامت قابل یف فصل
 یبها االنسان مشوبه باالعراض الت یغتذی یالت هیالغذذلک ان ا یالبقاء و االصل ف

 تناسب بدن االنسان و قرص ثیالخارج بح یف تهایتصف مکنیالتناسب البدن و ال
االنسان آالت و ادوات مجبوله  یلذلک ف قدرعلوم العامه عنها فجعل الله سبحانه امل

اکل و کل و عقد املشاملشا ریاملشاکل و املنافر و الدفع لغ نیب زییالحل و التم یعل
 ریاالستفراغ لغ یذلک فالجل ذلک احتاج االنسان ال ریغ یبه ال یجذبه و التغذ

 یلبدن االنسان ع یاملشاکل و حبس املشاکل فان عکس االمر احدث االمراض ف
کمه فاذا  یحسبه فاول االستفراغات ما دبر الله سبحانه من اثفال الغذاء املتخلله ف
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زاء منحال متشاکل االج لوسایصار ک یرض باملضغ و ورد املعده و انحل بها ضمتها حت
 یشاکل الامل عهیاملشاکل و بعث الطب ریاملشاکل و الغ نیب زهیاملم زتیالجمله م یف

 ریاملعده و قد قدر الله سبحانه استفراغ هذا الغ یف اکلاملش ریالغ یالکبد و بق
سب ح یمعلومه و بخروجه عل هیفیعاده معلومه و ک یمعاء علاال  قیاملشاکل من طر

کام  هیموذ هیاملعده تولد منه اخالط رد یف انحبس اذا اما و الصحه تدوم العاده 
ا احدث قولنج نیاملصار یمن املشاکل اخالط صالحه مشاکله و ان انحبس ف حدثی

حسب  یباسه علاستفراغه و احت جبیو سددا و مغصا و امثال ذلک فهذا اول ما 
 هیخرج البدن عن الحاله االعتدال طیافراط و تفر ضایاحدهام ا یالعاده و ان وقع ف

 زتید مبهاضمه الکب ایموسیحال ک ایالکبد و انحل ثان یمنه ال یله ثم اذا وصل الصاف
 یلعروق الا یال یفبعثت الصاف هیو صاف انهیک یاملتخلله ف ضاالعرا نیب عهیالطب
ت قدرها الله سبحانه له فاخرج یالصالح من الطرق الت ریالبدن و استفرغت الغ ریسا
 قین طرم هیاملراره و العکر قیمن طر هیو املثانه و الدهن نیتیالکل قیمن طر هیاملائ

الخارج عنه ال  یالکبد ال ستفراغالطحال و هذان عندنا من نوع االستفراغ اال ان ا
فراط و ا هیمن متمامت صحته فان وقع ف یراغ کبداستف ضایالخارج عن البدن فهو ا

کام مر و  هیالکبد حدث منها امراض کبد یاملشاکله ف ریاالخالط الغ تیو بق طیتفر
من ذلک الدم الصالح ثلث  ستفرغیالبدن و  یاستفراغه ف جبیما  یهذا هو ثان
لله ا عدهیف یاملن هیو اوع نییاالنث یال نصبیلبقاء النسل اولها ما  حهدماء صال

 یلا نصبیما  هایالدماغ و ثان یالدم الصاعده ال هیو هو من روحان دیسبحانه للتول
الرحم و الثالث ما  یما دام الولد ف هیالله سبحانه للتغذ عدهی ضیالرحم و هو الح

و هذه الدماء دماء صالحه ناضجه  جهالولد بعد خرو  هیلتغذ نییالثد یال نصبی
و  هیموسیو الک هیلوسیهره عن االوساخ و االرمده الکطا هیو التنم هیتصلح للتغذ
الکبد و  یاحدث امراضا ف طیافراط او تفر ضایهذا االستفراغ ا یمهام حصل ف

محله ثم ما اندفع من  یما هو معلوم ف یو الرحم و الثد یاملن هیو اوع نییاالنث
 دیا الزادافعته دفعیمن غذاء االعضاء ف فضلیاالعضاء فلرمبا  یالعروق ال یالالکبد 

 تهینحو العرق و دهن یعل تهیمائ خرجیاملسامات ف قیعن نفسها فتستفرغه من طر
هذا االستفراغ احدث امراضا  یوسخا و مهام افرط االنسان او فرط ف تهیشعرا و عکر

و امثالها و هذا هو ثالث االستفراغات  فاصلاالعضاء من االورام و الخراجات و امل یف
 رغستفیمن متمامت بدن االنسان و کذلک  یالصحه و املرض و ه بناء هایعل یالت

و  نیالع قیبعضا من طر رسلیاملعده له ف یمن املجار  هیال صلیالدماغ فضول ما 
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 سلر یاالذن و قد  قیطر من بعضا الفم و  قیاالنف و بعضا من طر قیبعضا من طر
 یات اذا کانت علهذه االستفراغات و االحتباس عیالجوف و الحلق و جم یال بعضا

البدن و صالحا للمزاج و مهام زادت او نقصت من  یحسب العاده اورثت صحه ف
امر  یف هیکل هیحسبها فهذه جمله کاف یاورثت امراضا عل هیقدر الواجب و الکفا

احد هذه الفضول ال بد من  غاستفرا  یاالستفراغات و مهام قرص الطبع لعارض ف
اعده الله سبحانه لها و  یالذ یعیالطب هایدفعها و لکن من مجر یاعانه الطبع ف

ما  یالطبع ثقال و حمله عل یفمن خالف خولف به البته و احدث عل هایعل سهی
و االقرب  یاالول رتکیو ال غلطیمنه و ذلک ان الطبع بنفسه ال یتأتیو ال هیال لیمیال

فه ضع هیخالف ما جبل عل یلفمن حمله ع هیله ما جبل عل یو االصلح ابدا و االول
ال الستفرغ منها ف یهذه املجار  ریاالستفراغات غ یعنده ف یو امرضه و لو کان االول

نه استفراغه م یال حتاجیما  ستفرغیو  یعیالطب یاملجر  الحظیان  بیبد للطب
ر و ما الکبد باالدرا یو ما ف السهالاالمعاء با یو ما ف یاملعده بالق یما ف ستفرغیف
 الدماغ من یالعروق الصغار بالحجامه و ما ف یالعروق الکبار بالفصد و ما ف یف

 قیاالعضاء الظاهره بالتعر یاالنف و الحلق بالسعوطات و البخورات و ما ف قیطر
 صعبیو الحامم و الطال و الدلک و النطوالت و الکامدات و الضامدات و امثالها و 

االعضاء الباطنه و ال قوه اال بالله و ملا وصل  ریسا یتکون ف یجدا لالمراض الت العالج
عنه بعض االخوان من امر الجامع و بعض  یناسب ان اکتب ما سألن هنایه یالکالم ال
الناس جدا فانه بدو خلقه  هیف سامحی میآدابه و اوقاته فانه امر عظ یف یما رو 

ن فال بد م هیو الباطن هیما خلق من االمراض الظاهر یاالنسان عل شیعیاالنسان و 
ون کام قال الله سبحانه و قدموا النفسکم فنعن اتهیفیاوقاته و ک یف ریاالهتامم الکث

 .  نیلذلک مقدمه و مقصد

 ی: ف7فصل –الصحه و املرض و اسبابهام و عللهام  یمعن یالباب السابع : ف*» 
ه آدابه و اوقات یف یامر الجامع و بعض ما رو  یاملقدمه : ف -االستفراغ و االحتباس 

*» 

 مهیالق یمکاثر بکم االمم غدا ف یو آله تزوجوا فان هیالله عل یصل یعن النب املقدمه
 یال حت قولیله ادخل الجنه ف قالیباب الجنه ف یمحبنطئا عل ءیجیان السقط  یحت
 نهیو آله من تزوج فقد احرز نصف د هیالله عل یو عنه صل یالجنه قبل یابوا دخلی
املتزوج  هامیلصیالسالم رکعتان  هیعل عبداللهیاب عنو  یالنصف الباق یف الله تقیفل
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و آله رذال موتاکم  هیعل الله  یالعزب و عنه صل هایصلیرکعه  نیافضل من سبع
 هیعل عبداللهیو آله اکرث اهل النار العزاب و عن اب هیالله عل یالعزاب و عنه صل

 السالم کل من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا و للحلواء . 

عن ف ینبغیاملرأه و ما ال یان تکون ف ینبغی یالصفات الت یاالول ف املقصد
 یه علمالک و تطلع یتضع نفسک و من ترشکه ف نیالسالم انظر ا هیعل عبداللهیاب
و  حسن الخلق یو ال ریالخ یو رسک فان کنت ال بد فاعال فبکرا تنسب ال نکید

 اعلم انهن کام قال : 

 و الغرام  مهی** * **      فمنهن الغن       یان النساء خلقن شت اال

 ** * **      لصاحبه و منهن الظالم        یمنهن الهالک اذا تجل و

 له انتقام  سیفل غنبی** * **      و من        سعدیبصالحهن  ظفری فمن

لدهر ا نیو آخرته و التع اهیدهره لدن یزوجها عل نیتع هن ثلثه فامرأه ولود ودود و
و امرأه صخابه  ریخ یزوجها عل نیال ذات جامل و ال خلق و التع میو امرأه عق هیعل

و آله ان  هیالله عل یصل یو عن النب ریسیو التقبل ال ریوالجه هامزه تستقل الکث
جه مع مع بعلها املترب  لهیاهلها الذل یف زهیالعز فهیفنسائکم الولود الودود الع ریخ

امره و اذا خال بها بذلت له ما  عیتسمع قوله و تط یالت رهیغ یزوجها الحصان عل
 یم التنسائک ریالسالم خ هیعل عبداللهیتبذل کتبذل الرجل و عن ابمنها و مل دیری

و عن  اءیدرع الح هو اذا لبست لبست مع اءیاذا خلت مع زوجها خلعت له درع الح
 نهیلال نهیو ما الخمس قال اله لینسائکم الخمس ق ریالسالم خ هیعل نیمنراملو یام

و اذا غاب عنها زوجها  یرضی یتکتحل بغمض حتاذا غضب زوجها مل یالت هیاملوات
 یصل یو عن النب بیخیفتلک عامل من عامل الله و عامل الله ال بتهیغ یحفظته ف
 ریالسالم خ هیعل عبداللهیالغلمه و عن اب فهینسائکم العف ریو آله خ هیالله عل

 اذا انفقت انفقت مبعروف و ان امسکت یالت خیالطب بهیالط حیالر بهینسائکم الط
و آله االاخربکم برشار نسائکم  هیالله عل یامسکت مبعروف و عن رسول الله صل

تربجه اذا امل حیمن قب ورعالت یالحقود الت میمع بعلها العق زهیاهلها العز یف لهیالذل
امره و اذا خال  عیغاب عنها بعلها الحصان معه اذا حرض التسمع قوله و التط
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 له تغفرال  و عذرا منه التقبل و رکوبها عن الصعبه متنع کام منه متنعت بعلها بها 
 هیو آله رشار نسائکم املقفره الدنسه اللجوجه العاص هیالله عل یصل عنه و ذنبا
نه و ع رهیغ یزوجها الهلوک عل ینفسها الحصان عل یف زهیقومها العز یف لهیالذل
ت منب یو خرضاء الدمن ثم فس قال املرأه الحسناء ف اکمیو آله ا هیالله عل یصل

 درهیو آله التزوجن شهربه و ال لهربه و ال نهربه و ال ه هیالله عل یالسوء و عنه صل
املهزوله و  لهیو اما اللهربه فالطو هیالبذ رفاءو ال لفوتا ثم فس فقال اما الشهربه فالذ

فالعجوزه املدبره و اما اللفوت فذات  درهیو اما اله مهیالذم رهیاما النهربه فالقص
نساء رکنب الرجال ) الرحال ظ (  ریو آله خ هیالله عل یو عنه صل رکیالولد من غ
قم مهرها و ع هشوم املرأه کرث  یلزوج و رو  رهنیولد و خ یاحنأهن عل شینساء قر

تزوجوا بکرا ولودا  یتزوجها سواء ولودا و التزوجها حسناء عاقرا و رو  یرحمها و رو 
شئ افواها و انشفه ارحاما  بیو آله تزوجوا االبکار فانهن اط هیالله عل یو عنه صل

السالم تزوجوا سمراء  هیعل نیراملومنیو ادر شئ اخالفا و افتخ شئ ارحاما و عن ام
بذوات االوراک فانهن  کمیعل یمهرها و رو  یکرهتها فعلفان  مربوعهعجزاء  ناءیع

من  یان طاب لبتها طاب عرفها و ان ورم کعبها عظم کعبثها و رو  یانجب و رو 
 هنیتزوجوا الزرق فان ف یو رو  ضاءیالثوب عن امرأه ب کشفیسعاده الرجل ان 

 یو املره السوداء و ر  جیهتقطع البلغم و املرأه السوداء ت لهیاملرأه الجم یو رو  منیال
ند ع ریاطلبوا الخ یو رو  نیان الشعر احد الجامل یان الضحوک تقطع البلغم و رو 
 الحمقاء فان جیو تزو اکمیا یان تکون حسناء و رو  یحسان الوجوه فان فعالهم احر 

نونه املج جیتزو صلحیال یالحمقاء التنجب و رو  یو رو  اعیصحبتها بالء و ولدها ض
قال  هایلا نظریان  جوزیاملرأه  تزوجیان  دیریالسالم الرجل  هیالله علعبدیالب لیو ق

 یجواز النظر ال یالثمن و رو  یباغل هایشرتیان  دیریالنه  ابینعم و ترقق له الث
 .  ضایشعرها و محاسنها ا

ند ساعه حاره ع یالسالم ان رجال تزوج ف هیانه بلغ اباجعفر عل یرو  یالثان املقصد
السالم  هیلع عبداللهیفافرتقا و عن اب تفقانی هامیالسالم ماار هینصف النهار فقال عل

 القمر و امرأه السالم من تزوج  هیاالربعاء و عنه عل لهیبامرأه ل دخلیللرجل ان  سیل
السالم من تزوج  هامیعل یبن محمد العسکر  یو عن عل یحسنال ریالعقرب مل یف
 و آله اذا جامع هیالله عل یصل یلسقط الولد و عن النب سلمیلشهر فلمحاق ا یف

السالم  هیلع نیراملومنیو عن ام لبثیو ل مکثیو ل ریالط یأتیکام  هنیأتیاحدکم فال
 هیلع عبداللهیفان للنساء حوائج و عن اب عجلهایزوجته فال یأتیاذا اراد احدکم ان 



  124|  صفحه

 

السالم  هیلالمر و عنه عل بیمداعبه فانه اط نهامیب کنیاحدکم اهله فل یالسالم اذا ات
اذا  نهامیفان املالئکه تخرج من ب نیفعل الحامر انیتعریاذا تجامع الرجل و املرأه فال

فقال ال و ال مستقبل القبله و ال  انیانه سئل اجامع و انا عر یفعال ذلک و رو 
 غضیمرأته و لفرج ا یاحد ال نظریو آله ال هیالله عل یصل یمستدبرها و عن النب

 یلکره النظر ا یالولد و رو  یف یالعم ورثیالفرج  یبرصه عند الجامع فان النظر ال
الخرس و کره  ورثیو کره الکالم عند الجامع النه  یالعم ورثیفروج النساء النه 

خرس و ال ورثیفانه  نیالختان یعند ملتق الکالماتقوا  یاملجامعه تحت السامء و رو 
امع حال الج ریغ یالفرج ف یالنظر ال یالرخصه ف یالولد و رو  یالخرس ف ورثیامنا 
 جامعین ا یباطن الفرج و نه یبالنظر ال یالعم راثهیا یف هیالنظر ال صیتخص یو رو 

 و الناس هلعنه الله و املالئک هیعامر فمن فعل ذلک فعل قیظهر طر یالرجل عل
 نکامیب یان قض یخشا یفان رکیالتجامع امرأتک بشهوه امرأه غ یو رو  نیاجمع

التجامع امرأتک اال و معک خرقه و مع اهلک خرقه و  یمخنثا و رو  کونیولد ان 
 نکامیالعداوه ب عقبیالشهوه فان ذلک  یالمتسحا بخرقه واحده فتقع الشهوه عل

ل فان ذلک من فع امیالتجامع امرأتک من ق یالفرقه و الطالق و رو  یال کامیودیثم 
کل مکان  یالبواله ف ریالفراش کالحم یبواال ف کونیولد  نکامیب یفانه ان قض ریالحم
نافقا م کونیولد  نکامیب یفانه ان قض انیسقوف البن یالتجامع امرأتک عل یو رو 
 یرو  صفراء و یتطلع و ه نیتصفر الشمس و ح نیالجنابه ح کرهیمبتدعا و  ایمرائ

 او جالدا قتاال کونیولد  نکامیب یالتجامع امرأتک تحت شجره مثمره فانه ان قض
فانه  امسرتکیسرتا ف یوجه الشمس و تألألها اال ان ترخ یو التجامع امرأتک ف فایعر

االذان  نیو التجامع امرأتک ب موتی یبوس و فقر حت یف زالیولد ال نکامیب یان قض
 یاهراق الدماء و اذا خرجت ف یعل صایحر کونینکام ولد یب یو االقامه فانه ان قض

 ریغ یف ماله نفقیولد  نکامیب یقض فانه ان  لهیتلک الل یسفر فالتجامع اهلک ف
 یفانه ان قض هنیالیو ل امیثلثه ا رهیسفر مس یحق و التجامع اهلک اذا خرجت ف

 هایف دونیرت یله التیالل یف انیاجتنبوا الغش یعونا لکل ظامل و رو  کونیولد  نکامیب
التجامع امرأتک بعد الظهر  یدا کان جواله و رو السفر فان من فعل ذلک ثم رزق ول

 یالفطر فانه ان قض لهیاحول و التجامع امرأتک ل کونیولد  نکامیب یفانه ان قض
فانه ان  یاالضح لهیالرش و التجامع امرأتک ل ریذلک الولد اال کث کنیولد مل نکامیب

ان النصف من شعبان ف یله ست اصابع او اربع اصابع و التجامع ف کونیولد  یقض
فان  لیاول ساعه من الل یوجهه و التجامع ف یمشوما ذا شامه ف کونیولد  یقض
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ضب املخت جامعیال یاالخره و رو  یعل ایساحرا موثرا للدن کونیان  ومنیولد ال یقض
وقت من  یالجامع ف کرهیالسالم هل  هیو علل النه محترض و سئل ابوجعفر عل

 بیطلوع الشمس و من مغ یطلوع الفجر ال نیقال نعم ما باالوقات و ان کان حالال 
 یالت هلیالل یالشمس و ف هیتنکسف ف یالذ ومیال یالشفق و ف بیمغ یالشمس ال

وداء و الس حیالر هامیف کونی نیاللذ ومیال یو ف لهیالل یالقمر و ف هایف نکسفی
م قال الزلزله ث هامیف کونی نیاللذ لهیو الل ومیح الصفراء و الیالحمراء و الر حیالر

ول عنها رس ینه یهذه االوقات الت یاحد ف جامعیالله ال میالسالم و ا هیابوجعفر عل
ذلک ما  ولده یف یر یولدا ف رزقیالخرب ف هیال یو آله و قد انته هیالله عل یالله صل

التجامع  یلسقط الولد و رو  سلمیمحاق الشهر فل یاهله ف یمن ات یو رو  حبی
عشارا و عونا  کونیولد  نکامیب یفانه ان قض ومانی یجه اذا بقآخر در  یاهلک ف
 لهیاول ل یالتجامع اهلک ف یو رو  دهی یمن الناس عل امیهالک ف کونیو  نیللظامل

لک ذ فعلیولده من  یعل تخوفیفانه  لهیآخر ل ینصف و ال ف لهیمن الهالل و ال ل
 رصعیاملجنون  تیامارأ یالیهذه الل ینسائهم ف انیغش کرثونیالخبل فقال ان الجن 

طه وس یاول الشهر و ال ف یالتجامع ف یآخره و رو  یوسطه و ف یاول الشهر و ف یف
 فان الجنون و هیروا یلسقط الولد و ف سلمیآخره فانه من فعل ذلک فل یو ال ف

 یمن شهر رمضان و ف لهیل اول یولدها و رخص ف یو ال هایال سعیالجذام و الخبل 
 یف أخذیحاله  یمن حاله ال تحولینصف الشهر الن الهالل  یکراهه الجامع ف هیروا

 جامعیال یممتحنا و رو  الیضئ رایالنقصان فان فعل ذلک ثم رزق ولدا کان مقال فق
الولد  یف یعنیالزنا  ورثیفان ذلک مام  یصب تیالب یو ف تهیجار ال الرجل امرأته و 

ور الفسق و الفج یقت ولدا کان شهره علام فذلک ان رز  یف یلک ملا رو  تولدی یذال
الله عند الجامع و کان منه  ذکریاحدکم اهله فلم یالسالم اذا ات هیو عن الصادق عل
و  نهیالسف یالتجامع ف یذلک بحبنا و بغضنا و رو  عرفیو  طانیولد کان رشک ش

 یرأ  یمن احتالمه الذ غتسلی یحت حتلمالرجل املرأه و قد ا یغشیان  کرهی یرو 
تصفر  نیالکره الجنابه ح یان یاال نفسه و رو  لومنیفان فعل فخرج الولد مجنونا فال

 یفانه ان قض نیاالثن لهیبالجامع ل کیعل یصفراء رو  یتطلع و ه نیالشمس و ح
مبا قسم الله عز و جل له و ان جامعت  ایحافظا لکتاب الله راض کونیولد  نکامیب

ه الشهاده بعد شهاده ان ال اله اال الل رزقیلد فانه و  نکامیب یالثلثا فقض لهیل اهلک
النکهه و الفم  بیط کونیو  نیالله مع املرشک عذبهیو ان محمدا رسول الله و ال

و البهتان و ان جامعت  بهیطاهر اللسان من الکذب و الغ دیال یالقلب سخ میرح
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حاکام من الحکام او عاملا من  کونیولد فانه  نکامیب یفقض سیالخم لهیاهلک ل
 نکامیب یعند زوال الشمس عن کبد السامء فقض سیالخم ومیالعلامء و ان جامعتها 

 نیالد یالله السالمه ف رزقهیو  امیق کونیو  بیشی یحت قربهیال طانیولد فان الش
مفوها  االقو  بایخط کونیولد فانه  نکامیالجمعه و کان ب لهیو ان جامعتها ل ایو الدن

ملا معروفا مشهورا عا کونیولد  نکامیب یالجمعه بعد العرص فقض ومیو ان جامعتها 
الولد من  کونیان  یرجیالجمعه بعد العشاء االخره فانه  لهیل یو ان جامعتها ف

ذه الکتاب ذکر علل ه سعیامر النکاح و ال یف هیجمله کاف یاالبدال ان شاء الله ، فه
 یبعض مسائل الحامم ف یأتیو  ریفاکرث کث ظهریو اما ما مل نال ظهریاالمور مام قد 
 آخر الکتاب . 

 ی: ف8فصل –الصحه و املرض و اسبابهام و عللهام  یمعن یالباب السابع : ف*» 
 «*االعراض الواصله 

 و بعضها  یقد تقدم االشاره ال اناتیذلک ب یاالعراض الواصله و لنا ف یف فصل
لله االلباب اعلم ان ا یلتذکره الول هیالله سبحانه و ان ف منحهی ما بعض هنا لنذکر

عن القوه و  هیعن املواد خال هیصوره عال یملکوته عل یسبحانه خلق االنسان ف
 هر یواحد منهم شوب غ یف سیاالمراض ل نم ئهیعن االعراض بر هیاالستعداد صاف

و هم  هیال العرض هیبصورته الذات ئیکائنا ما کان بالغا ما بلغ و کل احد منهم مته
عامل النفوس و قدر الله سبحانه ان تنزلت تلک  یامللکوت ف یهذا الحال ف یف

 عراضحقتها افل عیعامل الطبا یالنفوس فلحقتها اعراض کل رتبه فاول ما نزلت نزلت ال
راض عامل املثال فلحقتها اع یثم ال هیعامل املاده فلحقتها اعراض ماد یثم ال هیعیطب
 ایذه الدنه یثم ال هیفلحقتها اعراض جسامن هیاویعامل االجسام الهورقل یثم ال هیمثال

االنسان فان االنسان  قهیحق ریهذه االعراض غ عیو جم هیاویفلحقتها اعراض دن
رته و صو  هیاالله هیالالهوت هیشبح النفس الکل فامدتهانسان مبادته و صورته 

 لحقهی و قد یالرشع الوجود یو هذا ف هیامللکوت هیصورته الناطقه القدس هیخصوص
و صوره من امتثاله و تعبده بها  هایو نواه هیمن اشباح االوامر الرشع هیماده ثان

االنسان  قهیفذلک حق هما شاء الل یال یرتقیو  تلطفیو  هیاملقامات الکون یف یرتقیف
 و هیوانیو الح هیثم کل ما لحق هذا االنسان من االعراض الجن یو الکون یالرشع
رتبته  حقلیان  یالصعود ال نیالنزول و تفارقه ح نیفتلک اعراض لحقته ح هیالنبات
 ینزل منها و ذلک قوله سبحانه کام بدأکم تعودون و قوله و لقد جئتمونا فراد یالت
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مقامات الجن  یمام اقرتن بکم من االعراض و اعل یفراد یکام خلقناکم اول مره ا
 حواء املخلوقه من نهیر االخرض املخلوق من فاضل طالنار املارجه الحاصله من الشج

فام لحقه من ذلک النار اعراضه ثم بعد تلبسه بذلک  سینفس آدم من ضلعه اال
 فکانت اعراضه و وانیکل ح وهیمبدو الروح و منها ح یه یالت حیالنار تلبس بالر

راضه فاذا عمبدو النباتات فکانت ا یه یالت هیالعنرص عیبعد تلبسه بها تلبس بالطبا
ذکرنا  و قد هیامللکوت هیاالنسان هیالنفس القدس یما منه بدئت و ه یعادت عادت ال

لها ک یکامالتها و ه عیجم هیذات فعل هیالقدس النفس ان الغرض ذلک استطرادا و 
 من املراتب هیف یترقب اال ما ترتق ریبالفعل حارضه عندها من غ هایلد هحاصل
 یم اذا نزلت الث هایالنار استجنت تلک الکامالت ف یفلام نزلت ال اتهایبرتق هیامللکوت

الهواء  هایالعنارص استجن ف یفاذا نزل ال هایمع ما استجن ف هیالهواء استجنت النار ف
دار االفالک و القت االنوار فمکنتها و کلستها و  نا یذلک ال یفکان عل هیمع ما ف

 هیبیبقوه ارواحها الغ یدوره اخر  هایرت علثم دا عیبرز منها آثار الطبا ینعمتها حت
ثم  هایالکامنه ف وهیآثار الح هایظهر ف یو کلستها و نعمتها حت یفمکنتها مره اخر 

 هایف اظهرت یفمکنتها و رققتها حت هایبقوه النار الکامنه ف یدوره اخر  هایدارت عل
نعمتها  فکلستها و هینفوسها القدس یبقو  یدوره اخر  هایآثار نفوس الجن ثم دارت عل

و سنبل و احب ذلک  یو رب یفنم هیمن النفوس القدس هایاستخرجت ما ف یحت
 االحمر و النار الحاصله من بیو الکث اقوتیمعدن ال عیارض الطبا یالحب املزروع ف
شهود ال یو الوجود ال انیالع یالفعل و السامع ال یالقوه ال نتقلتالشجر االخرض فا
 و انیاالمر کالع ریصی یحت انیدء و کل ذلک مقدمات للبالب یو صار العود عل

 ایمرا یانصباغات ف هیبیالنفوس الغ اتیهذا الفصل ان نقول ان لفعل یاملقصود ف
تحرک تلک بادواتها فت مناسباتو تعلقات بها و ارتباطات بآالتها و  هیالقوابل الشهود

 حسبها و یوات علحسبها فاذا اعرضت النفوس اعرضت االد یاالدوات و تسکن عل
جسم الباطن  یحسبها حرفا بحرف فان الظاهر لباس عل یاذا اقبلت اقبلت عل

حبه احدهام عن صا فضلیتناسب و تحاد ال یبسکونه عل سکنیبحرکته و  تحرکی
و ان االدوات اطوع لتلک النفوس من  مهیو حکمه جس میاال بعارض و هذا رس عظ

 قبلیاطاعه بعضها لبعض بل ال طاعه لبعضها مع بعض اال باذن تلک النفوس بل ال
او  هیشئ من تلک االدوات االعراض کائنه ما کانت اال برخصه من تلک النفوس کون

 غلبیو  اکون هایرشعا و لکن ترض ئایو قد تختلفان فتتخلفان فلرمبا تکره ش هیرشع
قوه لکانت تغلب من  تهایذلک و لو کان لرشع قعیف یالرشع یعل یاها الکونرض
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م السال  همیو الرسل عل اءیالبته و من عرف رس هذا املقام عرف ان االنب ثیهذا الح
اال الصالح الباطن و الظاهر فاذا صلح الباطن انفعل الظاهر و  عیمااتوا بهذه الرشا

ه من و آل هیالله عل یصل یعن النب یما رو  یمعن هذا و صلح بصالح الباطن البته 
اته و حرک ی، و ذلک ملا عرفت ان الظاهر تابع ف تهیاصلح الله عالن رتهیاصلح رس

سکناته و حاالته للباطن فالتعرض االبدان حاله اال بواسطه النفوس و من اجلها فهذه 
 هیدسفوس القتحرکت الن ااالبدان اصلها و منشأها النفوس فاذ یاالعراض العارضه عل

 یکوتمل یاالعل ثیملکوتها بحرکه تحرک الحس املشرتک بحرکتها النه من ح یف
هو  اللطافه و یف هایلیما  هیباسفله و حرکت الروح البخار هیفحرک الروح البخار

املخ و حرک املخ النخاع و االعصاب و حرکت االعصاب العضالت و اللحوم فتحرکت 
 هیاء املاداالعض یحسبها فان حرکه النفس املجرده تظهر ف یعل ساالعضاء بحرکه النف

ف و اغلظ نهج اکث یاالبدان عل یفتظهر تلک الحرکات ف تهایحسب قابل یاملرکبه عل
حسب غلظه االعضاء و کثافتها فمن ذلک الغضب و الخوف و الهم و السور  یعل

حرکت فاذا ت هیعل وبو الخجل و امثالها فالغضب هو حرکه النفس بصوله نحو املغض
خارج البدن و مال  یمالت الروح ال هیالفلک هیو تحرکت بحرکتها الروح البخار

 خنتفیو  نیالوجه و الع حمریظاهر البدن ف یهو مرکبها ال یالدم الذ عتهایمبشا
سه و نف علویبدنه و  سخنیصوته و  علویاعضاوه و  رتعشیخطمه و  متدیالوجه و 

 الظاهر بصوله و بطش یالروح و الدم و الصفراء ال لیم لتسع حرکاته کل ذلک الج
 ریوجه و ساال صفریالظاهر ف یال لیو مت جیاالنسان صفراء غالب فته یف کونیو رمبا 

ما مر و ال شک ان عروض هذا العرض ان کان لله سبحانه و بطاعته  یاالعراض عل
 رضیاملزاج و الفاسد و ال یف دیالرطوبات و البلغم الزا حرقیو  هیزیالحراره الغر یقو ی

متسک االخالط عن الفساد کام مر ان الطاعه  هیزیبالصفراء و الدم فان الحراره الغر
ان  هیبیالرطوبات الغر نفعیفان ذلک  هایالبدن و ان کان للنفس و اتباع هو یتقو 

ا و لرمب سخنهیالبدن عن االعتدال و  خرجیبالدم و الصفراء و  رضیکانت و لکن 
من االمراض الحاره کام هو معلوم و اما الخوف فهو حرکه  رهایو غ یالحم یال یودی

فرار الروح عن ظاهر البدن و  ورثیالفرار عن الشئ و الفزع عنه فذلک  یالنفس ال
 تیالقلب حذرا عام تخافه فاذا انهزمت الروح و الحراره بق یاعامقه و ف یاحتقانها ف
لون  ریصیظاهر البدن ف یتحصنا بجدارهام ف اللتان قدمهام الروح بوسهیالربوده و ال

 فعهد ادبارها و بتوجه الروح دفعه  رتعشیاالعضاء ف تربدیو  تیالوجه کوجه امل
 تینحو اعراض امل یالجلد عل صلبیو  نیالعرن متدیو  نیالع جمدیالفم و  جفیف
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اما  و ناسبهایامراضا  حدثیالسوداء ف یقو یالحراره و الرطوبه و  بطلیفهذا العرض 
 الروح تحرکینحو الطلب ف یالهم فهو حرکه النفس نحو شئ مطلوب وجوده عل

و  هیمطلوبه و تفرغ النفس للتوجه ال یعام سو  نقطعی یالجله نحو الداخل حت
ض اعرا لحقهیظاهر البدن اعراض الخوف اذا دام و  یعل عرضیف الهایخ یف لهیمتث

هو للنائم املضطجع و اما الغم ف حصلت یالرطوبه الت یکرثه النوم النه کالنوم اال ف
 بعد و اما السور فهو حرکه النفس امیما فاتها ال ما تطلبها ف یکالهم اال انه ف ضایا

 رشقیالدم و الحراره ف عهایشایظاهر البدن و  یفتتحرک الروح ال ینحو الشئ الخارج
حمره  فو تأللئ فان رطوبه الدم ترشق اللون بخال  قیبحمره مع بر رشبیاللون و 

 قیبر وجهه مع حمریله فاملسور  قیفال بر ابسهیوجه الغضبان فانه مع الصفراء ال
 اهایو دفع الطبع ا هایلتوجه الحراره ال نیالع دمعیو کرش عن السن و رمبا  نهیو ل

 فکذلک تقدم راهیمن  یباملاء و اما الخجل فهو احتجاب النفس خوفا عن النظر ال
الرأس و  طرقیالعرق و  دریالوجه و  حمریفلذلک  ائهالروح الدم و تحتجب من ور 

حو حرکه النفس ن یعنه و اما الشهوه فه خجلیمن  هیرو یر یلئال دهیب نیالع یغطی
 تسخنیالدم ف عهیشایالظاهر و  یو اراده اتصال فکذلک تتحرک الروح ال لیالشئ مب

 السن و عنالوجه بارشاق و کرش  حمریاالعضاء و  نتفخیو  رتعشیظاهر الجلد و 
حرکات  تبعهای هیذلک حرکات نفسان عیو امنا جم قیالظلم و الر دیزیو  نیالع ربقی

باب اس کونیامللک و امللکوت و قد  نیالجسد بواسطه الحس املشرتک الرابط ب
 رینحو خاص تغ یاالنسان عل یف عهیفاذا غلبت طب هیعیاالعراض من االمور الطب

 رتیفاذا تغ هیالعنرص عیمتولده من الطبا النهانحوها البته  یعل هیالروح البخار
احها حرکات النفس فان اشب هایف نصبغیکام مر  هیمرآه الحرکات النفسان یالروح و ه
الروح تلک الحرکه  یالروح و صورتها من نفس الروح فاذا ظهر ف یف ظهریماده ما 

 یفخاصه عملت عمل تلک الصوره البته فاذا کانت النفس منهمکه  ئهیه یعل
منه انعکست  قربیالجسد متحجره بتحجر الجسد او ما  ودیبق دهیمق عیالطبا

 هیف قعیف هیف هیالحس املشرتک کام تنعکس االشباح الخارج یالصوره من الروح ف
النفس  یعامل امللکوت و منه ال یف الیالخ یال منه فانعکس اعاله  یامثلتها فست ال

ملکوتها و الحس املشرتک  یتوجهت ال او ان کان النفس تدرک ملکوت الصوره اذ
 ئتهایالنفس به أتیالنفس ته یفاذا وصلت ال تهایو االدراک الظاهر ملک تهایبرزخ

او  سبب ریجهه او تس من غ ریباعث او تخاف من غ ریالبته فصارت تغضب من غ
 حادثه فاذا تحرکت النفس کذلک ریواقعه او تخجل بغ ریشئ او تغتم لغ ریتهم لغ
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 ینحو حرکتها فظهرت تلک االعراض ف یالروح فتحرکت عل یال ایآثارها ثان انعکست
 هیاغ غضبیف تفکریف تهیب یان الرجل قاعد ف یسبب خارج حت ریالبدن من غ
کذلک  و یمنیرمبا انه  یآثار الشهوه حت هیعل ظهریمشته ف یف تفکریالغضب او 

احتالم  کرثیالبدن  یف حرارهالصفات و من هذا الباب انه اذا غلبت الرطوبه و ال ریسا
 و ناسبهیغالبا ما  یر یو کذلک کل انسان  رهیمنامه النکاح و غ یف یر یالرجل و 

مره ح یر ی یالخبز و الدمو  یر یاملاء و الجوعان  یر یان العطشان  یطبعه حت ناسبی
 عکسنیسوادا و ان کل ذلک اال انه  یو السوداو  اضایب یصفره و البلغم یو الصفراو 
 یس یالحس املشرتک باملشاکله و  یمثال ف عیاملتولده من الطبا هیالبخار حمن الرو 

عامل  یاتها الالتف نیالنفس فتنصبغ فتدرکه و امنا ذلک ح یصاعدا متلطفا مرتققا ال
فان  یمبلکوت سیالخارج ل یتدرکه النفس ف یامللکوت و النفس و اال فالشئ الذ

 الظاهر رأت یفاذا توجهت ال نیئیش یالجهه التقدر ان تتوجه ال یالنفس وحدان
 تر االالظاهر فلم یاملدارک الباطنه املنطبقه عل ریالظاهر خاصه و ذهلت عن سا
املنظره اذا نظرت عنها فالتدرک اال الخارج و اما اذا  یالظاهر کام انک تذهل عام ف
 بتهتغفل عن الخارج ال نئذیو ح تهیرأ الیالخ یما ف یغفلت عن الخارج و التفتت ال

تره غفلت عن املصحف و مل هایاملنظره و التفتت ال یترها کام انک اذا نظرت الو مل
نفس  یاو اذا نظرت ال هایف ینفس املرآه غفلت عن الشبح الذ یو اذا نظرت ال

ا دام نفسه م یاالنسان مبا ف حسیالشبح غفلت عن الشاخص و عن نفس املرآه فال
 یالوجدان فالجل ذلک التجد ف یف وسائطلفناء ال یاملحسوس الخارج یف رایغا

لنفس اال تتحرک ا سیالبدن ل یفبمحض وجود طبع ف هایتلتفت النفسک حاله ما مل
 من الصوره املنطبعه باملطابقه و التقابل و هایما ف یملکوتها و ال یاذا ان تلتفت ال

 تسالبدن اذا انعک یف توثر  فیالتناسب فاذا عرفت ذلک و عرفت ان االعراض ک
فعل و ت ریالف عالج بالعقاق هایوازیال ثیاالثر بح یتکون قو  فیعن النفس و ک

راض فعالج نفسک باالع نیقرن من السن یف ریالعقاق فعلهیالبدن ما ال یاالعراض ف
و االخالق الحسنه و االفعال املحموده و الصفات  لهیو عودها العادات الجم هیالرشع
بدنک و روحک و نفسک فانه اذا کانت  عتدلت یو الحاالت املعتدله حت هیالزک

ارسع  یانها مترض و تقتل ف یحت هیالبدن هذه االثار الجل یانحرافات االنفس توثر ف
 یالتوثر اعتداالتها فعدلها ف فیفک عیو تکون اعظم من کل سم نق نیمن طرفه ع
 البدن فاذا اعتدل مزاجه و فارق االضداد فقد شارک السبع عتدلی یاالخالق حت

 یالدواء ف دفعهیالشداد البته و دفع عن نفسه کل عرض و مرض و انحراف ما ال
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 اضعف من انحرافها اذا اعتدلت بل کونیالبته فان اعتدال النفس ال نیقرن من السن
 یفلو استقاموا عل فیمن اعتدالهم الضع فهیالضع لهیصحه غالب الناس هذه القل

ف ترکناها خو  فهیرش اناتیاالعراض ب ممقا یماء غدقا و لنا ف ناهمیالسق قهیالطر
ا و الحمد لغرضن هیالکفا هیاالطاله و الخروج عن وضع الکتاب فلنکتف مبا ذکرنا و ف

 متمامت بدن االنسان .  یکاف ف انیلله و کذلک هذا القدر من الب

 یاالمراض الحاصله ف یجهه العموم عل یمعرفه الدالئل عل یالباب الثامن: ف*» 
 «*من البدن ال االعراض الحادثه  خرجیهه ما االبدان من ج

بدان اال  یاالمراض الحاصله ف یجهه العموم عل یمعرفه الدالئل عل یالثامن ف الب اب
من البدن ال االعراض الحادثه اعلم انا قد قدمنا سابقا ان الصحه  خرجیمن جهه ما 

ما خلق  یلمعه افعاله ع یجر ی یالذ یالوضع االله یکون البدن و اجزاوه عل یه
ما خلق له فاالفعال  یمعه افعاله عل یجر یفالله و املرض انحرافه عن ذلک الوضع 

عن  ایعن الحس الظاهر و اذا خف ایصحه آالت البدن و مرضها اذ خف یادله عل
لنا من آثارها و قد عرفت اقسام املرض  ظهریمام  هایاالستدالل عل یحواسنا احتجنا ال

اد املستف واو حادث و الحادث اما موروث او مستفاد  یخلقالبدن انه اما  یالکائن ف
من االسباب الداخله او الخارجه و املستفاد من االسباب الخارجه اما  حدثیاما 
او املتمامت و اما املستفاد من االسباب الداخله اما  هیمن النائبات االتفاق ستفادی
خادمه او االعضاء ال یاو الدماغ یاو القلب یاو الکبد یاملعد ریمن قبل الطرط ستفادی

اصول االمراض و کل  یهذه الخمسه فه یتول ال ضایاملتقدمه ا مراضاال  ریلها و سا
 اضیا مرکباتها و عرشخمسه االمراض فبسائط  یاو ملح یاو دهن یواحد منها اما مائ

ول اص یعل هیاالدله الکل یعرشون قسام فلنتکلم االن ف عهایخمسه کام مر فجم
 فصول :  یراض فاالم

 یاالمراض الحاصله ف یجهه العموم عل یمعرفه الدالئل عل یالباب الثامن: ف*» 
االستدالل  ی: ف1فصل  –من البدن ال االعراض الحادثه  خرجیاالبدان من جهه ما 

 «*امراض املعده  یعل

لسان ال لوعیو ما  ءیالرباز و الق هایعل لیامراض املعده فالدل یاالستدالل عل یف فصل
اء االمع یو ما ف ریاملعده من الطرط یاحوال ما ف هیمن االخالط فاعلم ان الرباز هو آ
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 یعل دلیفان خروج البلغم معه  ریبسبب الطرط هامیمنه و االعراض الداخله عل
االخالط و ان خرج معه  یمضت ف یالصفات الت یعل هامیف یاملائ ریتکون الطرط
الصفات  یاالمعاء عل یاملعده او انصبابها ال یتکون الصفراء ف یعل دلیالصفراء فانه 

 یالصفات الت یاملعده عل یتولدها ف یمضت و ان خرج معه السوداء دل عل یالت
 یعل قبلهو  هیاالمعاء الوسطان یقرحه ف یمضت و ان خرج معه مده او دم دل عل

تدل دال الرباز کونه معثم اعت قهیاالمعاء الدق یو بعده ف میاملعاء املستق یقرحه ف
املعهوده  حهیالرا حتهیمشبع و را ریغ یله لون نار  کونیو  نیو الل بسیال نیالقوام ب

شئ  ریمناسبه للغذاء فمهام تغ هیبکم هیاالوقات العاد ینهج االعتدال ف یعل ندفعی
غلبه الصفراء و عدم  یاملشبع دل عل یاعراض املعده فالنار  ریتغ یمن ذلک دل عل
رار امل یعل دلیموضع آخر و االخرض  یقله الصفراء او انصبابها ال یالصفره دل عل

برد املعده و  یالحامضه عل حهیافراط السوداء و الرا یعل دلیو االسود  یالزنجار 
 حراره هایعمل ف ظهیغل هرطوب یعل دلیاملعهود  ینتنه عل ادهیبلغم حامض و ز

وتها و ق یعل دلیضعف الدافعه و ان برز بسعه  یعل دلیکلفه فو ان برز ب بهیغر
ضعف  یعل دلی هیضعف الدافعه و تقدمه عل یعل دلیتأخره عن وقت العاده 
قوه  یفکرثته مع کرثه الغذاء تدل عل تهیاالمعاء و اما کم یاملاسکه او خلط لداغ ف

عتدال اال  یو قلته مع قلته تدل عل هیضعف الغاذ یتدل عل لغذاءالهاضمه و مع قله ا
 و هایهذه فقس ما سو یو عل هیاملاسکه او الغاذ ادهیز یو مع کرثه الغذاء تدل عل

االمعاء و هکذا فاعرفه و  یخلط حاد لداغ ف یعل دلیان کان مع مغص و تزحر 
و  ضیاللسان اب لاللسان فان کان حم یتعلو عل یمن االخالط الت ستفادیکذلک 

 ریاملعده و الطرط یتولد البلغم ف یعل دلیالجمله  یاو حامض او حلو فطعمه تفه 
 املعده و ان کان اسود یتولد الصفراء ف یعل دلیو ان کان اصفر و طعمه مرا  یاملائ

املعده و اما حمره اللسان و حالوته  یف السوداء تولد  یعل دلیو طعمه حامضا 
احوال  یعل ستدلیله باملعده و قد  هیالبدن و ال خصوص یف لدما ادهیز یفتدل عل

وان و طعمه اما االل حتهیاالخالط و برا یمن الوانه عل ستدلیان کان ف ءیاملعده بالق
رطوبه غلبه ال یالرباز و اما طعمه فحموضته تدل عل یفکام مر ف حهیو االخالط و الرا

 یو قد مر جمله من احوال الطعوم ف اءغلبه الصفر  یو قله الحراره و مرارته تدل عل
 االخالط فراجعه و استنبط منه فاعرف ذلک . 
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 یاالمراض الحاصله ف یجهه العموم عل یمعرفه الدالئل عل یالباب الثامن: ف*» 
االستدالل  ی: ف2فصل  –من البدن ال االعراض الحادثه  خرجیاالبدان من جهه ما 

 «*احوال الکبد  یعل

 هایمن البول فانه اقرب شئ ال هایعل ستدلیاحوال الکبد ف یاالستدالل عل یف فصل
و  لیحلاال  قیو املثانه الخارجه من طر نیتیالکل یالدم املندفعه ال هیو ذلک النه مائ

تدل و اخذه بعد النوم املع کونیو  هیصاف هینق ضاءیب رهیقاروره کب یاخذه ف ینبغی
عن املعده و االمعاء الدقاق و  نحدریغذاوه و  نهضمیاملاء و بعد ان  رشبیقبل ان 

الرسوب  اهیف ستقری یحت دهیالقاروره ساعه ج رتکیعند الجوع و العطش ثم  وخذیال
الجمله او رمل حار و ان کانت القاروره من  یرماد حار ف یف ضعهایو االحسن ان 

بول ان ال ذلککان احسن و رس  هایف بولیانسان مجوف و  ئهیه یبلوره مصنوعه عل
لکل  هیف یعنیالکبد مختلف الجوهر  یف یالباق یفکام ان الصاف موسیهو فضله الک

و طبعه ذلک الجزء وقف موقف  یلو خل ثیبح زهیح زهیعضو جزء مناسب معه ح
و طبعه وقف ذلک  یفلو خل رهیحال فضلته و طرط کونیذلک العضو فکذلک 

 ریغ ریمن طرط یاصف یالصفر ایفان طرط یخاص باالصل الصاف زیح یف ریالطرط
 یالرماد الحار حت یانسان و وضع عل ئهیه یقاروره عل یفاذا بال االنسان ف یاالصف

 یو وقف االصف زهیح یانتقل کل جزء منه ال زهایاجزاوه عن ح نتقلیفال نعقدیال
الرقه  یف نیاملتشاکل نیمن الجزئ یمنه و االلطف فوق االغلظ البته و وقف االقو 

 ریمحل من غ یلعدم وقوع شئ ف ساریجانب ال یو االضعف ف نیمیجانب ال یف
الغذاء  ریاالجزاء و طرط یالغذاء املناسب للدماغ فوق باق ریطرط قفیمرجح ف

الغذاء املناسب  ریالوسط و طرط یو امثالها ف هیاملناسب للقلب و الحجاب و الر
فافا براقا ش ایاترج ونهل کونیاسفل القاروره و اعتدال البول ان  یالسافل البدن ف

البول اما تکون من قبل القوام و اما تکون من قبل  راتییمعتدل القوام و تغ ایصاف
ق مام سب ریالطراط اللون و اما تکون من قبل الصفا و الراسب و اذا علمت صفات 

صول ح یعل دلیمع البول مده ف خرجیالکبد و رمبا  یف ریعلمت تولد نوع الطرط
ثانه امل یحصول الرمل ف یعل دلیرمال و  هیف کونیو قرحها و رمبا  یاملجار  یورم ف

ن ثم اعلم ا ذکروهیو الغرض ما مل لیذکروها فالنط اتیجزئ لیو لسنا بصدد تطو
البول ثلثه اقسام بول متولد من الغذاء الوارد و بول متولد من نفس االعضاء و ذلک 

و تقرشها و بول متولد من  مو ذوبان بعض شحوم االحشاء او اللح یداال عل کونی
 نایثخ ایالبول احمر قان کونیان  تفقیو قد  نیمرکبا من االمر کونیداخل و خارج ف
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 هایال لنز یفان البول اول ما  هیالکبد و ضعف جاذبه الکل زهیضعف مم یعل دلیفهو 
 دلیلبول الدم فا هیف یبقی فهیدم و تجذبه لغذائها فاذا کان جاذبتها ضع لیقل هیف
علل الکبد و جمله البدن بواسطه العروق فاعرف ذلک و  یو عل یعلل املجار  یعل

لضوارب ا ریالکبد من العروق الغ یعل ستدلیکتب القوم و قد  یال لیراجع للتفاص
و صالبتها و ظهورها و خفائها و ملمسها فاذا عرفت  نهایمن امتالئها و فراغتها و ل

 یعل جمله االستدالل قیفهذا طر لیتفص یال هنایصفات االرکان الثلثه التحتاج ه
 البول .  یاحوال الکبد و مجار 

 یاالمراض الحاصله ف یجهه العموم عل یمعرفه الدالئل عل یالباب الثامن: ف*» 
االستدالل  ی: ف3فصل  –من البدن ال االعراض الحادثه  خرجیاالبدان من جهه ما 

 «*احوال القلب  یعل

ذلک بواسطه النبض و لکن للامهر  عرفیلقلب فاحوال ا یاالستدالل عل یف فصل
املواظب الحوال االشخاص املجرب بهم العارف باحوال البالد و االزمان و  ریالنحر

 یعل قدریو احسن من  ریمعرفه ذلک عس عس یالحاالت النائبه و املتمامت و ف
 یالذ بیمواظبا لنفسه و اال فالطب هبعلم رایمعرفه النبض نفس االنسان اذا کان بص

ه من ما ناب عرفی سیاو ل یعیقانون نبضه الطب عرفی سیاالنسان او ل عرفی سیل
ادوا ابدا و لکن االطباء اعت عرفی کادیاملتمامت فال یف رهیتدب عرفی سیاالمور او ل

 من احوال النبض ئایاحد منهم ش عرفیاعتادوا بذلک و ال یاخذ النبض و کذا املرض
 لمسهایان  بیللطب ینبغی یالت اناتیام ال فقط بالجمله فالرش نبضیانه  عرفونینعم 
 انانیبهام احوال اسافل االعضاء و رش عرفیمن داخل القدم  نیتحت الکعب انانیفرش

ام به عرفی نیالصدغ یف انانیبهام احوال اوساط البدن و رش عرفی نیعند الزند
و  القلب نیالعنق فهام برزخان ب یجنب یف اناللذ انانیحاالت الرأس و کذا الرش

بدن اسافل ال یثقالهام ال نزلیو البخار الصاعد منه  یانیالرأس و ذلک الن الدم الرش
 اوساط البدن فجعل یمتوسطهام ف توسطیالبدن و  یاعال یال فهامیلطا  صعدیو 

 یف کانمنه حاله فاذا اردت املس فان  عرفیالله سبحانه لکل واحد منها منبضا 
تدفع الحراره العارضه و ان کان بروده عارضه  یدن حراره عارضه فربد املوضع حتالب

ند و اعلم ان النبض ع قهیتعرف الحال حق یثم مس العرق حت الیفسخن املوضع قل
ند غلبه امللح و ع عایحادا رس کونی تیو عند غلبه الکرب نایل ئایبط کونی بقیغلبه الز

خاصه االمراض ال یاملنابض و ف عیض العامه جماالمرا یو تفقد ف ئایصلبا بط کونی
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 یف یکتب االطباء امور ه یمن ذلک العضو و قد ذکر للنبض ف بیالنبض القر
 ها . من مظان طلبهایو من ارادها فل دهیبع صیالتشخ یو لکن ف بهیاالستدالل قر

 یاالمراض الحاصله ف یجهه العموم عل یمعرفه الدالئل عل یالباب الثامن: ف*» 
به  ستدلی امی: ف4فصل  –من البدن ال االعراض الحادثه  خرجیاالبدان من جهه ما 

 «*احوال الدماغ  یعل

و  نیمن املنخر یجر یمبا  هیعل ستدلیاحوال الدماغ ف یبه عل ستدلی امیف فصل
دم مع بروده و ع رقیالسائل و  کرثی بقیالز هیاللحاء فانه ان کان سبب املرض ف

 ظایلالسائل غ کونی تیالکرب هیاجه و ان کان سبب املرض فو فج اضیانتضاح و ب
ان الفم و املنخر  جفیالسائل و  قلیلزجا اصفر او احمر و ان کان سبب املرض امللح 

 یاعتداله و ان وجد مع عدم السائل ثقال ف یالحاالت دل عل یو ان کان معتدال ف
ضعف الحراره  یالسائل نتنا دل عل یضعف الدافعه و ان وجد ف یالرأس دل عل

 دامئه .  فهیضع هیبیو لزوجه املاده و حراره غر هیزیالغر

 یاالمراض الحاصله ف یجهه العموم عل یمعرفه الدالئل عل یالباب الثامن: ف*» 
 یعل ستدلی امی: ف5فصل  –من البدن ال االعراض الحادثه  خرجیاالبدان من جهه ما 

 «*االعضاء  ریحاالت سا

نهج االجامل  یاالعضاء عموما و خصوصا عل ریحاالت سا یعل ستدلی امیف فصل
داخل  من سبب ضایفالخارج عنها عموما العرق فالعرق لالعضاء کالبول للکبد فهو ا

و خروجهام من املسامات و الخارج هو  نیو خارج فالداخل هو ذوب اللحم و السم
الدهن و  قیربط تهیتیو کرب العرق قیبطر تهیمائ خرجیمن غذاء االعضاء ف فضلیما 
 یف هیبقیالز یدل عل ضیباردا اب قایالشعر فمهام کان العرق رق قیبطر تهیملح

 هیتیالکرب یدسام اصفر دل عل ظایجدا و مهام کان حارا غل یاالعضاء و کرثه برودته رد
و  هیزیلزوجه الخلط و ضعف الحراره الغر یننت دل عل هیاالعضاء و ان کان ف یف

 االعضاء و یالحامض ف بقیالز یو ننت املاده و حموضته تدل عل بهیالغر ضعرو 
ه کرث  یو تواتره دل عل هیوجود العله و قوتها ف یخروجه من عضو دون عضو دل عل
االعتدال و خروجه بعد  لیالکرثه و القله دل یف الرطوبه و قوه املزاج و اعتداله 

 دلیالبدن و جفافه  بسیو  الء الطبعیقوه املزاج و نضج الخلط و است لیاملرض دل



  136|  صفحه

 

العرق  حدثیو قد  هیزیبرد مسدد او حر مجفف او ضعف الحراره الغر یاما عل
عنه  هزمنیاالعضاء الباطنه  یخارج البدن لوجود برد ف یال هیزیالحراره الغر لیعند م

رقا و ع خرجهایتحت الجلد بخارا ف یالرطوبات الت حللیخارج البدن ف یالطبع ال
حال انفتاح املسامات و کذلک  فیالص یعند رشب املاء ف رایکث حدثیذلک مثل ما 

 هیزیالعرق لبعض الناس من قبل ضعف مزاجهم و ذلک ان حرارتهم الغر حدثیرمبا 
اهر الظ یابدانهم فاذا هاجت ال یالرطوبات الوارده ف لیتحل یالتقدر عل فهیضع

من  خرجیها و اما ما و اخرجت االظاهر حللتها عرق یعند بعض الحرکات و مالت ال
 یمذکوره ف یو القمل و الوسخ و امثال ذلک فه حیاالعضاء الخاصه کاملده و الق

 ستدلیمن مظانها و قد  طلبهایالکالم بذکرها و من ارادها فل لیکتب االصحاب النط
کتبهم و لسنا بصدد  یمذکور ف ریکث ضایاالمراض من قبل االعراض و ذلک ا یعل
 یبه عل تدلسی امیفهذا جمله القول ف هیف قرصوایق التکفل و ملبه ح فلواما تک انیب

 منها فافهم .  خرجیمن قبل ما  رهایو غ سهیامراض االعضاء الرئ

 «*االمراض  قهیحق انیب یالباب التاسع : ف*» 

طباء احد من اال  عقلهیمل قیو طرز رش قیاالمراض بطور ان قهیحق یالتاسع ف الب اب
السالم ان کل  همیمحمد علما اعلم اعلم انا قد تحققنا من حکمه آل یو الحکامء ف

 هیبیالعامل تجذب روحا خاصه تشاکلها من خزائن الله سبحانه الغ یصوره تحققت ف
امل اال هذا الع یصوره ف تحققیال قهیالحق یفف الالصعود و العود و ا یو امنا ذلک ف

ن طب و آله نقال ع هیالله عل یصل یبعن الن هیبیالخزائن الغ یبعد تحقق ارواحها ف
افهم من هذا الخرب ان  یو آله اصل کل داء من الربوده ، و الذ هیالله عل یصل یالنب

رض تدفع کل ع هیقو تاذا کان یو ه هیزیالغر هیبدن االنسان قوامه بالحراره الفلک
ا اصله و عموده فاذ یو ه هایبالبدن اعراض بالنسبه ال لحقیما  عیعن االنسان و جم

املرض فاذا ضعفت و  یمرضت تلک الحراره بردت الن الربوده ضد الحراره و ه
دفع االخالط الداخله و العوارض الخارجه فهاج به خلط او لحقته  یتقدر علمرضت مل

الحراره  یاعراض و لذلک اذا قو  یضعف تلک الحراره و الباق هاالعراض و اصل مرض
منه  باالخذ ، قیعالج آخر لدفعها فافهم فانه حق حق ریمن غ ازالت بنفسها االعراض

 الله مقامه (  ی) اعل
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و ان من شئ اال عندنا خزائنه و ماننزله اال بقدر معلوم و قد  قولیالله سبحانه  فان
 اکلهاشیشکل  یهذا العامل عل یتجسمت ف یخزائنها و تنزلت حت یکانت االرواح ف
 خلقیارواح متجسمه و اول ما  قهیو االجسام حقاجسام مرتوحه  قهیفاالرواح حق

سام عامل االج یال صلیان  یال دبریادبر ف هل قولیالله سبحانه من کل شئ عقله و 
خاصه به  هیمبدئه و کل شئ له فعل ثیح یال صلیان  یال قبلیله اقبل ف قولیثم 
 هیغا یلا صلیان  یبالقوه ال اتهیفعل ریتص عهیعامل طبا ینفسه ثم اذا نزل ال یف

کان  ثیح تهیعامل فعل یال ایثان صلیان  یال صعدیالصعود  یف اخذ اذا نزوله ثم 
صورته الظاهره وجودا و موخره عنها  ینفسه مقدمه عل یبالجمله فروح کل شئ ا

الصعود ان الصور جاذبه لالرواح و قد  یف قالیظهورا فان من شئ اال و له روح و 
 أکلهای یالت هیاالغذ یات مختلفه و من ذلک صوافبلغ رهیعلوم کث یحققنا ذلک ف

و تصفت فانها صوره تجذب روحا خاصه  تالکبد و تشاکل یاالنسان اذا دخلت ف
و  ادهیذات ز هیالجاذبه املاسکه الهاضمه الدافعه املرب هیالنفس النبات یبها و ه

ک وجودا و تأخرت عنها ظهورا و من ذل هاینقصان و تلک النفس کانت مقدمه عل
ارت فاذا ص فهیو لطا یذلک الصاف یانها اذا دخلت القلب و تبخرت و البخار صواف

 واناتیالح والتیخاصه مشاکله لها و لذا تختلف م هیجذبت روحا فلک ایصاف رابخا
 غاضبه و من ذلک هیو تلک الروح سامعه بارصه شامه ذائقه المسه راض یما تر  یعل

 قاعده الدماغ یف یالشبکه الت یف یالدماغ و تلطفت مره اخر  یانها اذا صعدت ال
فکره مت هیجذبت روحا نفسان دماغال فیتجاو یال نیالصاعد نیالعرق یو صعدت ف

رت وجودا و تأخ هایکانت متقدمه عل ضایمتوهمه عامله عاقله و هذه النفس ا لهیمتخ
 والتیو لذا تختلف ممشاکله لذلک البخار  ضایعنها صعودا و بروزا و هذه النفس ا

و هذا املقام هو مقام الجن فان الجن لهم هذه املدارک  یما تر  یالظاهره عل یاالناس
بعد  هیهذا البدن االنسان یفوق ذلک و امنا تظهر ف هیو لهم هذه املشاعر و االنسان

ما  نتیفاذا عرفت ذلک و تب هیالرشع اضاتیاستکامل املراتب باملجاهدات و الر
و  مراتب القوابل یه یان هذا البدن اذا تم له هذه املراتب الثلثه الت هنالک فاعلم

 اهایامللطفه لالرواح املرققه لها املوجهه ا هیرشعاستکملت و تلطفت باملجاهدات ال
ذات العلم و الحلم و الذکر و الفکر و  هیمبدئها تعلق بها الروح االنسان ثیح یال

ت و کام عرف هیقیهذا البدن و امنا مقرها العلوم الحق یلها انبعاث ف سیالنباهه و ل
م اذا هذا العامل ث یف یمظهرها الکرس یالت هیامللکوت هیالنفس الناطقه القدس یه

و تخلقت باخالق الله و اتصفت بصفات الله و  هیتأدب نفس االنسان باالداب االله
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روح القدس  العرش و هو یاتسمت بسامت الله و تلطفت جذبت العقل الظاهر ف
ما شاء الله فاذا عرفت ذلک  یو هکذا ال ایفکان نب اءیو االول اءیاملخصوص باالنب

هم فان ستکملونیال ناقصون هم و الوجود اطراف  نیاطیالش وفاعلم ان املالئکه 
 و امیو السواد و الطول و القرص و الق اضیالوجود و اطراف الشهود کالب اتینها

و السواد ابدا سواد و الطول ابدا طول و القرص ابدا  اضیا بابد اضیالقعود مثال فالب
و اما النبات و  اتیالنها ریساابدا و القعود قعود ابدا و هکذا  امیق امیقرص و الق

وجودات تامه قابله لالستکامل فانها ذات قوه و  یو الجن و االنس و النب وانیالح
معارج  یف عرجونیو  رتقونی اهایو بامتثالهم ا هیاستعداد و تتعلق بهم احکام رشع

وه و لهم الق سیفل نیاطیله و اما املالئکه و الش هیما ال نها یالقوه و االستعداد ال
ا بشئ تام و امن سوایالشهود ل اتیالنهم اطراف الوجود و نها هیاالستعدادات الرشع

 و هیلهم ارواح مستقله کامله نعم لهم قوه کون سیهم اطراف الشئ و حروفه و ل
حده  عن ایللشئ ترق وجبیو ذلک ال هیاالمداد الوجود همیال صلیف یاستعداد وجود

و  هیمراتب و مقامات فمنهم جامد افهو مقامه فلهم بحسب مراتب ما هم اطر 
م و منه هیو منهم نبو هیو منهم انسان هیو منهم جن هیوانیو منهم ح هیمنهم نبات
و منهم  هیو منهم نفسان هیعیو منهم طب هیو منهم ماد هیو منهم مثال هیجسامن
 و مع ذلک هیتحتهم جامعه و منهم جزئ یف هیو منهم کل هیو منهم عقالن هیروحان

هم فالجل ذلک قلنا ان هیمن االجزاء الوجود نیمبرکب سوایو ل یخالون عن قوه الرتق
 قیحقا شاهدیمن مل یعل ریبسائط معرون عن املواد و املدد و ادراک مقامهم عس

 یمعدته او ف یبدن االنسان ف یف حدثیفاذا عرفت ذلک فاعلم انه قد  اءیاالش
 ستیالجوهر ناقصه ل یرد الطاعضائه اخ یدماغه او ف یقلبه او ف یکبده او ف

 یبغنیما  یبها احد االرواح الکامله لعدم انتضاجها و کاملها عل تعلقیبصالحه الن 
 یذلک الخلط عل هیحدث ف یم الذبها ارواح ناقصه من جنس ذلک املقا تعلقیف

ه النفس ب تعلقی ثیبح سیالکبد فهو خلط صاف لکن ل یحسب طبعه فاذا کان ف
اطراف  هیف ظهریبل  نمویفال هیالنحرافه و کدورته الحاجبه لظهور نور النام هیالنام

 ریکسا ایبکاملها لکان نام هیمناء ناقص معوج ناقص و لو کان تظهر ف هیف ظهریالنام ف
بخار  النه وهیالح هیف ظهری ثیبح سیفل نیالقلب و الرشائ یو ان کان ف یالنوام

الحس و الحرکه  یو ه وهیلحاطراف ا ظهریالتام ف وانیمعتدل اعتدال الح ریغ
تاما و  وانایبکاملها لکان ح هیوانیالح هیاملعوجه و لو کان تظهر ف فهیالناقصه الضع

امله الجن بک یالحس و الحرکه مثل ما ف هیف ظهری  ثیبح سیالدماغ فل یان کان ف
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ه بعض الحرکات الناقصه و االحساسات الناقص هیف ظهریاطراف الحرکه ف هیف ظهریبل 
 ظهریمرشوعه محرفه للمزاج عن املنهاج  ریناقصه غ اضاتیو اذا ارتاض بر نحرفهامل

 هیهر فکنه قد ظکلها بکاملها لکان انسانا تاما ل هیف ظهریو لو کان  هیاطراف االنسان
لکن منحرفه ناقصه و امنا ذلک الجل ان الله  هیاالنسان یبعض قو  هیاطرافها فظهر ف

کل مخلوق رزقه و  یال سوقیحق حقه و  یکل ذ یعطی میسبحانه هو الجواد الکر
هوالء و هوالء من عطائه و ماکان  مدیعنه ساع کال  بیخیدعوه کل داع و ال بیجی

وجودات الناقصه املنحرفه املتعلقه بها اطراف االرواح عطاء ربک محظورا فهذه ال
الخاصه  هکل واحد منها افعال فعلیبدن االنسان و  یتتولد ف نیاطیالتامه الناقصه ش

اح و االرو  نیاطیاالمراض و اصلها فاذا تولدت هذه الش قهیحق یبه و تلک االرواح ه
بدن االنسان احدثت امراضا و نشأ من کل واحد اثر خاص به اال ان  یف ثهیالخب

 نیاطیاملعده اهون من الش یاملتولده ف هیالجامد نیاطیبعضهم اهون من بعض فالش
املتولده  هیوانیالح نیاطیاهون من الش هیالنبات نیاطیالش والکبد  یاملتولده ف هیالنبات
 هیجنال نیاطیالقلب اهون من الش یفاملتولده  هیوانیالح نیاطیالقلب و الش یف

املعده لهم ارواح متحجره  یاملتولده ف نیاطیالدماغ و ذلک الن الش یاملتولده ف
حرکات  لهم هیالنبات نیاطیو اما الش هیعنها آثار و افعال نفسان حدثی سیمنجمده ل

خالف الکامل املطلوب من  یمن الجذب و االمساک و الدفع و الهضم و النام عل
لهم استامعات و انظار و احساسات و شهوات و  هیوانیالح نیاطیو اما الش اءیاالش

 نیاطیاملحبوب له و اما الش یهو الوضع االله یخالف الکامل الذ یغضبات عل
 یخالف الوضع االله یو توهامت و علوم و تعقالت عل التیلهم افکار و تخ هیالجن

و  هیاعتدال ریغ بهیمنهم حرکات عج ظهریخلق الوجود الجله و  یاملحبوب له الذ
و جنون و  ایخولیلالنسان رصع و مال حدثی هیاالمراض الدماغ یف یالجل ذلک تر 
 هیالقلب راضاالم یو ف بهیامورا و اشخاصا عج شاهدیمعتدله و  ریغ بهیحرکات عج

خارجه عن االعتدال و  هیوانیلالنسان هم و غم و شهوه و غضب و امور ح حدثی
معتدله و  ریغ هیو امراض کبد اتیلهم حم حدثی هیاالمراض الکبد یالکامل و ف

 راضاالم ان  قولونی رنجاتیو الن میاصحاب العزا یو لذا نر  هیاالمراض املعد یکذا ف
اء اعاملهم و االطب ریو سا میو االلواح و العزا یبالرق عالجونهایو  ثهیخب ارواح کلها
 رونیفاالطباء  هیانها اخالط رد قولونیالظواهر  علمونی نیالذ قیلون عن الحقاالغاف

ملدم و اسمها ام یه یالرشع ان الحم یو لذا ورد ف هایاعل رونیاسفلها و اولئک 
و  لعنه الله طانیمن الش یصالرشور و املعا عیکباسه و کانت تکلم االمام و ان جم
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 هیاالنسان ف یف یالرشور الت عیو علم من ذلک ان بعدد جم هیف هیهو حق ال مر
 لهم صور ناقصه فان نیاطیله البته و هذه الش نهیزی یموکال به و هو الذ طانایش

ن صوره م یمانع و تقتض ریحسب طباعها من غ یالبدن واقفه عل یتلک املواد ف
 وانیحف هیانو یمعوج و ان کانت ح ثیفنبات خب هیکانت نبات نالصور الناقصه فا

سان فان هیمشوه و ان کانت انسان ثیفجن خب هیناقص معوج و ان کانت جن ثیخب
مشوه معوج فانها وجودات ناقصه اقتضت ارواحا ناقصه فعلم من ذلک ان  ثیخب
کلها من  هیرداالنسان و االخالق و االحوال و االفعال ال یاالمراض الحادثه ف عیجم
ان و الجن و االنس وانیرتبه الح یانهم اذا کانوا ف نیو وساوسها و من الب نیاطیالش
 نوسوسو یاال انه ناقص ف یاو انسان یو شعور و نطق جن هیوانیح وهیلهم ح کونی
ذا روعه البته و ه یف نفثونیو  ریخواطر و ضام لقونیصدر االنسان و قلبه و  یف

حد جوفه ا یف تکلمیصدره کأنه  یف نفثیروعه و  یف یلقیمشاهد لکل احد انه 
رآه صاحب  یاذا قو  یو الوساوس املبغوضه و هذا هو ذلک الذ هیبالخطرات الرد

من بدنه حرکات و اصوات  ظهریصاحب الرصع و  راهیالجنون و تکلم له بالفنون و 
 دخلذلک فاذا  ریاو اصم او اخرس او اشل او غ یمن هو اعم نیاطیفمن تلک الش

 نیملومنرایکالم ام هیال ریشی یالبته و هذا الذ ظهر منه آثاره یبدن االنسان و استول
جورهم ح یصدورهم و دب و درج ف یفباض و فرخ ف نیصفه املنافق یالسالم ف هیعل

 نینافقصدور امل یباض و فرخ ف طانیان الش قولیو نطق بالسنتهم ،  نهمیفنظر باع
الناس  یلهم عل سیو ل نیمراتب وجودات املنافق عاال اتبا  نیاطیتلک الش ستیفل

لهم فاذا عرفت ذلک فاعلم ان االرواح التامه  بونیستجیف دعونهمیسلطان اال انهم 
 بهیو قد تکون ط نییو قد تکون من عل نیوجود االنسان قد تکون من سج یف یالت

 نیاطیر الشیکان تلک الروح بنفسها کب هینیو سج ثهیفاذا کانت خب ثهیو قد تکون خب
امره و  عونیطیله و  ذعنونی عهمیجم لهم و  یناهو السلطان االمر ال سهمیو رئ
سان بدن االن یف یالت هیعن حکمه فاذا کانت الروح التامه النبات صدرونیو  هینه

طلعها  االعظم یالنبات طانیو فرع من فروعه کان ذلک الش ینیمن نبات الزقوم السج
 نطایو الزقوم االعظم االعظم هو الش نیاطیبل هو روس الش نیاطیکأنه روس الش

انت و اذا ک یمقابل شجره طوب یکل بدن منه غصن ف تیب یو ف یاالصل یالنبات
 ریفسها امکانت بن هینیسج ثهینفسها خب یبدن االنسان ف یف یالت هیوانیالروح الح

االعظم  یوانیالح طانیذلک البدن و ان کان بنفسه تابعا للش یف هیوانیالح نیاطیالش
 نیاطیشال ریکانت ام هینیسج ثهیبنفسها خب هیجهنم و ان کان الروح الجن یف یالذ
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 کان من الجن ففسق یالذ سیالمر ابل عایو سلطانهم و ان کان بنفسه مط هیالجن
بنفسها  کانت فهیکث هینیسج ثهیبنفسها خب هیعن امر ربه و ان کان الروح االنسان

 طانیو ان کان بنفسه عبدا لش همیو سلطانا عل هیف یتال هیاالنس نیاطیالش ریام
لعناته و لعنه االولون و االخرون فانه اعظم  عیاالعظم لعنه الله بجم یاالنسان
 انطیاالعظم و الش سیو اکربهم مکرا و اشدهم ملعنه فهو االبل هیداه نیاطیالش

 هیو غا السموات خرتقونیال هیالنبات نیاطیو ذلک ان الش یاالکرب صاحب الجهل الکل
س الح یال صلونیالسموات و  خرتقونی هیوانیالح نیاطیصعودهم العنارص و الش

 صلونیالسموات و ساموات الحس املشرتک و  خرتقونی هیالجن نیاطیاملشرتک و الش
لساموات ا خرتقونیف هیاالنس نیاطیو اما الش هیو النفوس امللکوت الیساموات الخ یال

 یمقابل العقل ا یال صلونیو  الیو ساموات الخ املشرتکالظاهره و ساموات الحس 
 نیاطیو رشهم ثم ان من الش دهمینعوذ بالله من ک یما تحت الرث  یالجهل الکل

 یارض املوت و منهم من هم ساکنون ف یاالرض االول یمن هم ساکنون ف هیالجن
 اکنونو منهم من هم س نیارض العادات و هم اعظم خطرا من االول هیاالرض الثان

و هم اعظم خطرا ممن سبق و منهم من هم ساکنون  عیاالرض الثالثه ارض الطبا یف
و منهم  انیارض الطغ یاالرض الرابعه ارض الشهوه و منهم من هم ساکنون ف یف

ارض الشقاوه و کل  یارض االلحاد و منهم من هم ساکنون ف یمن هم ساکنون ف
 یالصاعده ال هیهذه الروح البخار ان رهیو خطرا و تصو دایالحق اعظم من سابقه ک

 یمتوجهه ال فهیلط هیاذا کانت صاف هیدماغک املتعلقه بها النفوس امللکوت
فکانت ساموات و کانت  هینییو النور و الکامل تتعلق بها ارواح عل ریالخ مبدء 

 یال متوجهه ثهیعن املنکر و ان کانت خب نهونیباملعروف و  أمرونیمعابد مالئکه 
و  هینیسج هثیخب یفکانت اراض ثهیخب هینیو الظلمه تتعلق بها ارواح سج لرشمبدء ا

ء سام وهیما ذکرنا مقابله لسامء مثال ان سامء الح یو کل ارض عل نیاطیمرابط ش
اال  و بهیو اال فارض موت و سامء الفکر سامء فکر اذا کانت ط بهیاذا کانت ط وهیح

فهذه جمله من  رانیجنان او مخارق ن بفارض عاده و هکذا فهذه السموات اما ابوا
 ری الکبالعامل یف تولدونیبدن االنسان و هکذا  یف تولدونی نیالذ نیاطیصفات الش

 و املسکرات و امثالها ثهیالجامدات الخب یو ه هیجامد نیاطیحرفا بحرف فمنهم ش
 نیاطیاملانعه من تطرق الش هیالسامو هیزیتعفن او فسدت حرارته الغر یفکل جامد

 یو کذا کل نبات محرم منه یجامد طانیو اطرافه فهو ش طنهیتعلقت به روح الش و
کل  و کذلک ینبات طانیو اطرافه فذلک ش هیزیقد فسد حرارته الغر ثیعنه و خب
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 یشق ثیو کل جن خب یوانیح طانیما عرفت ش یمحرم و اطرافه عل ثیخب وانیح
ما مر  یو اطرافه عل یشق ثیو کل انسان خب یجن طانیما مر ش یو اطرافه عل

 یاالفات الحادثه و الرشور الواقعه ف عیو هو ادهاهم و اخبثهم و جم یانس طانیش
و منهم سکنه الرتاب و منهم سکنه املاء و منهم سکنه  نیاطیالعامل من جهه تلک الش

الهواء و منهم سکنه النار و منهم سکنه اجساد النباتات و منهم سکنه اجساد 
 نیاطیسکنه اجساد الجن و منهم سکنه اجساد االنس ثم ان الش مو منه واناتیالح
 یمنها مقاعد للسمع فلام بعث الله النب قعدونیالسموات و  خرتقونیکانوا  هیالجن
الن ا ستمعیالسموات فمنعوا عن اخرتاقها فمن  هیو آله غلب نوران هیالله عل یصل
 ایالدن یو آله ال هیعل لهال یمحله و اذا رجع صل یله شهابا رصدا کام حقق ف جدی
صارت بلطافه االفالک و ظهر الجنتان املدهامتان تقتل  یحت ایالدن یترق یعنی

محله و کذلک اذا  یقاطبه و تطهر االرض من رشهم کام هو معلوم ف نیاطیالش
عن اخرتاق سمواته فاذا رجع العقل  نیاطیالش منعیملک امرء  یالعقل ف یبعث نب
ظهر ان  و نیفتب هیعن ارضه و سامئه بالکل نیاطیالش یجسده تنف عیجم یو صف
 هیتعلقت باطراف االخالط الرد ثهیاالنسان ارواح خب یاالمراض الحاصله ف عیجم

 یف توثر تتحرک تلک االخالط و ملو لوال تلک االرواح مل کرهیاالنسان ما  یفاحدثت ف
 مهیاالمراض بعزا ملعزما عالجیاالثار من االرواح فالجل ذلک  عیمحالها اثرا و جم

الطبع و  هایعل یستولیاالخالط بال حراک و ال اثر ف یفتبق قتلهایاالرواح او  طردیف
بدن لکن ال صحیالروح و  موتیاالخالط ف ینقیف بیالطب عالجهایاملزاج عنها و  ینقی

النها تدفع عن نفسها جهده و  ریاملقاتله مع اجسادها مع بقاء ارواحها امر عس
 البدن من تلک االخالط هیتنق یال بیالطب صلی سیو اشباهها فل اقرانهاتعاونها 

دفعا لتلک  یارسع اثرا و اوح یفه یو الرق میذوات االرواح اال بجهد و اما العزا
و ذلک  نیسنه بل سن یف ریبالعقاق عالجیما ال ومی یف یبالرق عالجیاالرواح فلرمبا 

 یتوجه الال کونی فیفک میهذا االثر العظ لفعی یاالطباء فاذا کان الرق عقلهیامر مل
 قولیام ک نیطرفه ع یف نیاطیالش عیجم قتلیبل هو  هیالله سبحانه و التوکل عل

ن و قال ا توکلونیربهم  یآمنوا و عل نیالذ یله سلطان عل سیالله عز و جل انه ل
 فعداهو ال هیسلطان فعلم من ذلک ان التأدب باالداب الرشع همیلک عل سیل یعباد
االمراض و االعراض  عیو االبالسه عن االبدان و مطهرها و مصححها عن جم نیاطیللش

 طانایاتل شو تق طانایش ییو لکن تح طانایفلرمبا تقتل ش میو العزا یدفعه و اما الرق
کر فکل عالج ذ  نیفهو له قر طانایله ش ضیعن ذکر الرحمن نق عشیو من  طانیبش
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و  طانیشب طانیالله و اال فهو قتال ش فیبس طانیشاسم الله کان ذلک قاتال لل هیف
 طیو تسل فیضع طانیعن االستشفاء بالحرام فانه قتال ش نایو لذلک نه هیال مثره ف

 یف یعن االستشفاء بالحأمه فان حرارتها من فوح جهنم و رو  نایو نه یقو  طانیش
عالجه الحکمه م و ریو التدب طانیفان املر بنفسه ش هایاملره انه ال شفاء ف هیاالدو
نهج االجامل امر  یالرحمن و دفع الظلامت بالنور فاذا عرفت عل فیبس طانیالش
و  هیان اطراف الوجودات الجامد یعنیامللک  یه نهایفاضداد ذلک بع طانیالش
ئکه و املال  یالرب ه ثیمن ح هیو النبو هیو االنسان هیو الجن هیوانیو الح هیالنبات
ما  اهیالله عل ضیفیملقامها من الله سبحانه و  مناسبهجاذبه روحا خاصه بها  یه

 هیباتو منها ن هیمنها جامد یالرب فه ثیفانها ح هینییالعل بهیسألت من االرواح الط
 رهیغ من یتأتیو لکل واحد اثر خاص به ال هیو منها انس هیو منها جن هیوانیو منها ح

قوه ابدا  همیف سیل هیرصفه اضاف هیو هم ابدا ناقصون الزمون ملقامهم و فعل
ل ان من املالئکه ملن باقه بق یرو  لذا و شأنهم  ریغ یعل قدرونیابدا و ال رتقونیفال
حمل خردله ماقدروا و منهم  یمنه بل من امللئکه من لو اجتمع الف منهم عل ریخ

لله سبحانه خلق اکرث من املالئکه و بعدد کل ملک  سیو ل هیالعرش مبا ف حملیمن 
 دونیویفاملالئکه  طانیجهه رب تلک االطراف مالئکه و جهه نفسها الش فان طانیش
سان ثواب عبادتهم لالن کتبیلهم و  ستغفرونیلهم و  دعونیو  نیاملومن سددونیو 

 و منهم واناتیصور الح یحسب رتبتهم فمنهم عل یصور مختلفه عل یو هم عل
و  هیو کامل و عاف و نور ریصور االنسان و ان من خ یصور الجن و منهم عل یعل

و دعائهم و هم معصومون  دهمیاملالئکه و تسد دییالعامل اال من تأ یطاعه ف
ره بالقول و هم بام سبقونهیال ومرونیما  فعلونیالله ما امرهم و  عصونیمطهرون ال

 یاللهالوضع ا یفالروح تابعه لتلک الصوره الحاصله فان کانت الصوره عل عملونی
اال  نیاطیاملالئکه و التنقص الش دیو التز هیطانیو اال فالش هیکتعلقت بها الروح املل

ا بقضائه له و الرض میو التسل هیو التوجه ال هیبذکر الله و االستعاذه به و التوکل عل
 بعکس ذلک اال بعکس ذلک کونیو ال هیما سو انیبالئه و ذکره و نس یو الصرب عل

اصالح  یاالقرب ف قیسلکوا الطر همیعل سالم الله اءیان االنب نایو لعلک عرفت مام ب
اال عن الفحشاء و املنکر و  نهوایاال بالعدل و االحسان و مل أمروایو االخره و مل ایالدن

 و اال عن الرش نهوایو النور و مل ریاال بالخ أمروایکل من تدبر و انصف عرف انهم مل
ا فاذ عیبالرشا لعملدفع االمراض و جلب الصحه من ا یعالج اقرب ال یالظلمه فا

 فللنور هینورا و ظلمه و هام الوجود و املاه نیریعرفت ذلک فاعلم ان لالنسان ام
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و هو النفس فالعقل هو امللک االعظم و هو  ریو هو العقل و للظلمه وز ریوز
 لیائکیو م لیو هو خلق اعظم من جربئ رهیوز هیالقدس و النفس الناطقه القدسروح

القدس االعظم و تحت روح طانیالجهل و هو الش ریوز یه سوءو النفس االماره بال
ام القدس تابعه له کروح وهیبفضل ح هیو کلها ح راتیالخ عیمن املالئکه بعدد جم

فضل ب هیالرشور و کلها ح عیبعدد جم نیاطیاالعظم من الش طانیو تحت الش نایب
باملعروف  أمرونیو  ریخال یال دعونیفاملالئکه  نایتابعه له کام ب طانیذلک الش وهیح
 االعداء و عادونیو  اءیاالول والونیالله و رسوله و  عونیطیعن املنکر و  نهونیو 
مبا  أمرونیو نور و  ریکل خ شتهونیو  یالقرب یذ تاءیبالعدل و االحسان و ا أمرونی
 و الرش یال دعونی نیاطیو االخره و الش ایو الدن نیالد یف السالمه و الصحه  هیف
فان  بال غبار هیعالن نیینفسه عرف الداع یو من تدبر ف هیعکس ما ذکرنا کل یال

و انت  هیو علما ه ریغ یقتضیو کل مقتض ال یعن املقتض تخلفیبالفتح ال یاملقتض  
ن ا مکنیعن شئ و ال نهاکیبشئ و احدا  أمرکیان احدا  هینفسک عالن یتشاهد ف

لک البته و هام امل انیمقتض کیفف واحد البته یمن مقتض یهذا االمر و النه کونی
الواحد االحد و  یاال بالتوجه ال طانیو ال نجاه عن رش الش کیاللذان ف طانیو الش

ور امللک اال بالن یتقو یذکره و الخلوص له اذ هو النور و ال استناره اال من النور و ال
من  نفس الخلق و ال استظالم اال یالظلمه و ال یسواه توجه ال یو کل توجه ال
 یفتوجه ال طانیاال من الظلمه فمهام اردت دفع الش طانیالش یتقو یالظلمه و ال

و  طانیفاستسلم لرش الش ریالغ یالواحد املنان و مهام وجدت من نفسک نظرا ال
لله للسالک الغفله عن ا جوزیفال میالعظ یو الخسان و ال قوه اال بالله العل بهیالخ
من ذلک املقال و السالم  دیمحل از هنایه سیو ل تعالحال و ال قوه اال بالله امل یف
 . 

 «*حفظ الصحه  یف اتیکل یالباب العارش : ف*» 

 حفظ الصحه ،  یف اتیکل یالعارش ف الب اب

 همیو امداده عل وضهیف یکرما منه و جودا ثم اجر  اءیان الله سبحانه خلق االش اعلم
وکم و لوال دعا یبکم رب عبویاکام قال سبحانه قل م تهمیحسب دعائهم و قابل یعل

حدودها و رتبها فامد کال  اتیحسب اختالف مقتض یعل اءیقد اختلف اسوله االش
 کل و الجل ذلک نیقرائه تنو یعل لتموهمن کل ما سأ  کمیمن عطائه کام قال و آت
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ما بانفسهم و قال لنئ شکرتم  روایغی یما بقوم حت ریغیقال سبحانه ان الله ال
 یعل ضیفیالکتاب و االفاق و االنفس ان الله سبحانه ال اتیفعرفنا من آ دنکمیالز

وال حسب سوالهم فکل س یاال عل نیالتکو یبعد ما جرب کسهم ف عیالترش یشئ ف
 ار یحسب سوالهم ان خ یعل همیعل جودیجاذب لجواب منه و ان الله سبحانه  ممنه
اسقا و ان کان متن ریفکث رایو ان کان کث لیفقل الیو ان رشا فرش ان کان قل ریفخ

انه جواد السوال ف ریتغی یالجواب حت ریغیفمتناسق و ان کان مختلفا فمختلف فال
فاذا عرفت ذلک فاعلم ان الله  لالسوا نقطعیالجواب اال ان  قطعیمفضال و ال

 و بشئ شئ کل فخلق صواب نظم حکمه و  یخلقهم عل ثیسبحانه خلق الخلق ح
الصور و االخالق و االحوال و االفعال و  یف نیمختلف فخلقهم لشئ شئ کل جعل
 یو عنارصهم فظهروا مختلف عهمیو جعل سبب هذا االختالف اختالف طبا والتیامل

 الوضع یو کان صحه کل واحد منهم کونه عل اتیفیالک و اتیالکم یف عیالطبا
 فطره العباده یاراده منه و خلقه الجله و قد خلق الخلق عل یاملحبوب الذ یاالله

الله ما بهم و ذلک قوله سبحانه صبغه الله و  ریفغ نونتهمیک روایثم غ دیو التوح
خلق الله ل لیال تبد هایفطر الناس عل یمن احسن من الله صبغه و قال فطره الله الت

 هیاالله هیالفطره االول یعل کونیفکان صحه کل واحد منهم ان  میالق نیذلک الد
 یجر  و بدلهیاالنسان ذلک االستعداد و مل ریغیفمهام مل هایعل دولیکل مولود  یالت
االمداد من الله  هیعل یجر ی میرصاطه املستق یعل یحسب مقتضاه و مش یعل

 ونکیصحته ما قدر ان  دومیالثابت الدائم ف االستعدادحسب ذلک  یسبحانه عل
الف خ یالله ما به ال ریالعرشه غ اتیمقتض یتلک الفطره و مال ال ریو اذا غ ایباق

 الیلق کونیعنه ما قدر الجله ثم ان هذا االنحراف اما  تأتیالصحه املطلوبه منه فلم
االبدان او االرواح و اغلب الناس غافلون عن  یف کونیو اما  رایکث کونیو اما 

ان  رونیقد کشف لهم الغطاء  نیو اما الذ هیبیو االمراض الغ هیاالنحرافات الروحان
 منهم خلق نیکل ح یف موتی هیعد هیو امراض وب میح قد فتنوا ببالء عظاالروا 
ضاء قد اطبق الف فهیلالرواح مروحه جا هیمن هذه االجساد قبور ماش رایو ان کث ریکث

 ئایش ستنشقونیفان الشاعر هو الروح و قد ماتت منهم فال شعرونیال نهمنتنها و لک
انهم الخالدون و کل نفس  زعمونی هیاویدن هیعارض وهیبح هیح یو اما االبدان فه

طره الف یبقاء االبدان او االرواح عل یفالصحه ه رجعونی هیمنهم ذائقه املوت ثم ال
 دومی یحسب مقتضاه حت یعل یجر ی و هیو التبدل ما خلقت عل ریبان التغ هیاالله
ا ماال بالشکر و هو استعامل  کونیحذو ما کان و النام و الربا فال یاملدد عل هیعل
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الله سبحانه لنئ شکرتم  قولی یو محابه و هو الذ یمرضات املعط یبه ف هیمن عل
منها  رفعیف ریله خمسه دنان سیک یفمثل حافظ الصحه مثل من کان ف دنکمیالز
و التنقص  دیابدا خمسه التز یفه نیاثن ضعیو  نیاثن رفعیو  نیاثن هیف ضعیو  نیاثن

عن  بور یو  نمویو  دیزیثلثه فذلک  ضعیو  نیاثن رفعیکمن  ادهیو مثل طالب الز
حال واحده و لکن من استمد  یعل ابدا فمن استمد دامئا مثل ما حلل عنه فهو  لیقل
من جنس ما به  ادهیالز کونیان  جبیو لکن  ربویو  دیزیمام حلل عنه فهو  دیاز

لک ذ ریالصحه فعلم من ذلک ان حفظ الصحه باملثل و دفع املرض بالضد فمن رام غ
ده مزاجه مبثل برو  ربدیان  جبیبل  سخنیان  جبیفقد اخطأ فالتظنن ان بارد املزاج 

فان صحته بها و خلق الجلها و مرضه بضدها فعود البدن ما اعتاده کام قال الصادق 
ون ان املأم یرسالته ال یالسالم ف هیالسالم اعود البدن ما اعتاد و عن الرضا عل هیعل

 یف زادیال ثیمن ح یتعومدت بالعامره و السق یمت بهیالجسد مبنزله االرض الط
ن زرعها و ا یو زک عهایاملاء فتغرق و التنقص منه فتعطش دامت عامرتها و کرث ر

 یف ریفالجسد بهذه املنزله و بالتدب العشب هایف نبتیتغوفل عنها فسدت و مل
 وافقیو  کوافقی ما نیاملومن ریام ایفانظر  هیف هیو تزکو العاف صحیو  صلحی هیاالغذ

من الطعام فقدره لنفسک و اجعله غذاءک  هیستمریبدنک و  هیعل یقو یمعدتک و 
ا م غتذفا شاکلهایتحب ما  عیان کل واحده من هذه الطبا نیاملومن ریام ایو اعلم 

 هیعل ادهیو من اخذ بقدر ال ز غذهیمل ادهیجسدک و من اخذ من الطعام ز شاکلی
بانه و ا یف تکیان تأخذ من الطعام کفا لکیغذائه نفعه و کذلک سب یو ال نقص ف

و  لعقلک یفانه اصلح ملعدتک و لبدنک و ازک لیم هیعنه و عندک ال کیدیارفع 
الشتاء و  یو الحار ف فیالص یف باردکل ال نیاملومن ریام ایجسمک  یاخف عل
امک باخف اول طع یقدر قوتک و شهوتک و ابدأ ف یعل نیالفصل یاملعتدل ف

بها بدنک بقدر عادتک و بحسب طاقتک و نشاطک و زمانک  یغتذی یالت هیاالغذ
من النهار مثان ساعات اکله  یمضیعند ما  ومیکل  یاکلک ف کونیان  جبی یالذ

 ومیان الفاذا ک یثم تتعش ومیاول  یباکرا ف یتتغذ نیومی یفواحده او ثلث اکالت 
شاء و الع یتحتج المثان ساعات من النهار اکلت اکله واحده و مل یفعند مض یالثان

 یوجبه و ف ومیکل  یالسالم ف هیعل ایو آله عل هیالله عل یمحمد صل یکذا امر جد
 من الطعام و انت کیدیو ارفع  نقصیو ال دیزیذلک بقدر ال کنیو ل نیغده وجبت

ابدا و  اءیشئ من االشالخرب ، و ان اردت ان تعدل مزاجک فالتکرث من  هیتشته
فان ادمنت بعدم ادمان  کیعل خفیاستعمل کل شئ من حرکاتک و سکناتک بقدر 
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 اکیو ا هیاالمداد االعتدال کیعل نزلیالحاالت و  یف عتدلیجسمک و  خفیشئ 
تعرض بدنک و کل امر البدن  یالت رهیسیال النحرافاتل العالج  یان تبادر ال اکیا
فظه ح یف دهی هیزیخلقه و امسکه بظله و جعل الحراره الغر یالله سبحانه الذ یال

البدن من جهه واحده و عدله و دفع  ریمدبره اشتغل بتدب یفانه مهام وکل االمر ال
 هیالن املدبر ف اوهبق کرثیو  بهیترک شتدیالبدن و  یتقو یالبته بنفسه و  یعنه املناف
 شتدی سواه فتتضام االجزاء و عام نقطعیاالستمداد و  یف هیکل جزء ال لیمیواحد و 

العالج بکل نکبه و صدمه و انحراف  یالتفکک و اما اذا بادرت ال عسیو  بیالرتک
 حصلیتوجهت و  ثیح یال کلکیالدبارک عنه و  ریاملدبر امر التدب خذلیو تنکأ 

جهه  یکل جزء منک ال لیمیجهه و  یکل واحد ال جرکی سونلک رشکاء متشاک
 ستیل رهیامور کث یبقاوک البته و تحتاج دامئا ال قلیاجزائک التفکک و  یال سعیف

افسدک و  سیلک و ان ت سیتیاالمور مل ریفاملدبر خذلک و سا ینبغیما  یعل یتتأت
ان التبادر  ریبالتد رسالبته فقوام االمر و  لیو تتفکک عن قل تکیبن فسدیفتتک ف

واء من د سیالسالم ل هیعل الحسنیعن اب یالعالج و الدواء ما استطعت فقد رو  یال
عن  و هیال حتاجیاال عام  دیالبدن انفع من امساک ال یشئ ف سیداءا و ل جیهیاال و 

م من السال  هیالسالم اجتنب الدواء ما احتمل بدنک الداء و عنه عل هیعل عبداللهیاب
ن و ع ءیالله منه بر  یسقمه فعالج نفسه بشئ فامت فانا ال یظهرت صحته عل

السالم ادفعوا معالجه االطباء ما اندفع الداء عنکم فانه مبنزله البناء  هیعل الحسنیاب
 یمرضه صحته و عن عل غلبی یاملسلم حت یتداو یال یو رو  ریکث یال جری لهیقل
ان  اکیا اکیمن االخبار فا ذلک ریغ یبک ال یالسالم امش بدائک ما مش هیعل

 لیالقل جریفان لکل دواء رضرا ف ایاو کل ایجزئ رایو کثا الیقل ئایتتناول من الدواء ش
نفسک و هذا جل االمر و اصله و لو تدبرت  یاملدبر ثم التکف خذلکیو  ریالکث یال
 هابر مد یکذلک و وکلت االمور ال ضایا ایامور الدن ریسا یهذا القول و سلکت ف یف

و التمسک  ریما تحب و اما ان اشتغلت بالتداب یلکفاک و اسرتحت و جرت عل
حصلت و  ایالبته فال الدن رهیغ کیکفیاملدبر و ال خذلکیبالخلق و االستفتاح منهم ف
ا ان تعالج امر  اکیفا نیو االخره ذلک هو الخسان املب ایال االخره اکملت خس الدن

وغ کل بل هیالله سبحانه فان ف یو کل االمور ال ابداو االخره و بدنک  ایمن امور الدن
 :  یل کل مطلوب و لنعم ما رو و وصو  ریخ

 القضا  یکن عن امورک معرضا       ** * **      و کل االمور ال 
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 عواقبه رضا  یامر متعب       ** * **      لک ف فلرب

 ** * **      و رمبا ضاق الفضا        قیلرمبا اتسع املض و

 ** * **      فالتکن متعرضا        شاءیما  فعلی الله

  یما قد مض ی** * **      فقس عل       لیعودک الجم الله

کل  یالله سبحانه ف یالعالج فافزع ال یاملرض فقد اذن لک ف کیعل یاذا استول نعم
عالج فقد و ال ریبالصدقه اوال و الدعاء فالتبدأ قبل ذلک بشئ من التدب کیحال و عل

 کیالسالم عل هیعلالسالم داووا مرضاکم بالصدقه و عنه  هیعن الصادق عل یرو 
 هیلحمالعالج و اوال با یبادر ال نقلعیبالدعاء فانه شفاء من کل داء ثم بعد ذلک ان مل

الدواء ، و  یه هیالداء و ان الحم تیالسالم ان املعده ب هیعن الصادق عل یفقد رو 
عن الصادق  یرأس کل دواء و رو  هینقل عن الحکامء التخمه رأس کل داء و الحم

 حیصح النیلالسالم اثنان ع هیعنه عل یکل داء من التخمه و کذا رو  السالم هیعل
 الحسنیمخلط فاذا مرضت فعالج نفسک برأس کل دواء و عن اب لیمحتم و عل

ان تأکل من الشئ و  هیان تدع الشئ اصال و لکن الحم هیالحم سیالسالم ل هیعل
 یو رو  امیبعد سبعه ا ضیللمر هیالسالم التنفع الحم هیعل عبداللهیتخفف و عن اب

و  امی، و ذلک الن غالب االخالط تنتضج بعد سبعه ا یاحدعرش صباحا انته هیالحم
 هیو تدفعها فاذا جاوز مرضک حد الحم عهیالطب هایعل یستولیف ومایبعد احدعرش 

دق املناسبه فقد قال الصا هیفعالجه ما قدرت باالغذ هیالحم قلعهیانه مرض ال یعنی
الرطب ب ابسیو ال ابسیالحار بالبارد و البارد بالحار و الرطب بال یاو السالم اد هیعل

فان احسست  هیالله عز و جل الخرب ، فعالج مهام قدرت باالغذ یو ارد االمر کله ال
الرطبه فاغتذ ب بوسهیالبارده و بالعکس و ان احسست  هیبحراره زائده فاغتذ باالغذ

االمور فان جاوز االمر ذلک و  ریمقاد هدیالله معتقدا ان ب یو بالعکس متوکال عل
 عبداللهیفعن اب هیاالدو یفقد ابتالک الله سبحانه فافزع ال عظما ریتدب یتحتاج ال

السالم ماخلق الله داءا اال و جعل له دواءا فارشب و سم الله و قال ان الله  هیعل
ثم  اکیالدواء فا ی، فاذا احتجت ال یانته رایکث رایالدواء برکه و شفاءا و خ یجعل ف

 واترت قد و شفاءا حرام  یان تستعمل املسکرات و املحرمات فانه ماجعل الله ف اکیا
فاءا شئ من املر ش یماجعل الله ف یمن املرار ملا رو  ئایش التستعمل و االخبار بذلک
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املاء البارد و اسقه  هیفدقه و صب عل ضیاذا مرض احدکم فخذ السکر االب یو رو 
جت ، فاذا احت یالحالوه انته یف جعلهیاملرار قادر ان  یجعل الشفاء ف یذفان ال اهیا
املفرده فان لکل دواء رضرا و الدواء  هیباالدو یالدواء فاسع ما امکنک ان تتداو  یال

 رههکیو الطعم  حهیالرا هیکر کونیالبدن و اقل رضرا و جاهد ان ال یاملفرد اخف عل
و  رضمیان  یالبدن و هو ال نفعی کادیلدواء الو تتنفر منه فان مثل هذا ا عهیالطب
 شاءی امیف جعلهیالله  دیدواءا و اعلم ان الشفاء ب کونیان  یال اقربکال آخر  ریصی

 ثاتیاملبدء و اجذب للربکه و الشفاء من الله سبحانه من الخب یاقرب ال باتیو الط
نفر الطبع فاذا ت یف عملیمل هیالطبع ف عملیان الدواء ما مل هیو رس عدم نفع الکر
 حدثیاملعده و البدن و  یف ریتحیف هیف عملیو ال هیال قبلیالطبع عن قبوله ال

جاهد ف بیفاذا استعملت الط هیو استعامل الدواء الکر اکیامراضا اخر نعوذ بالله فا
 هایف خافیال یاملعروفه املجربه الت هیارضه و االدو ریاهل کل بلد بعقاق یان تداو 

ابدانهم  و رایسیبالدهم ت یلهم ف سیو  هیفان الله سبحانه خلق لکل قوم ادو هیسم
و  تلک الرتبه اشبه البدانهم و انسب یالنابته ف ریخلقت من تربه بالدهم و العقاق

 هیالدوو اکرث قبوال لها فاذا استعملت ا هایال الیابدانهم اکرث تحمال لها و طباعهم اکرث م
 هیالکم فان لیمقدار قل یاتخاذه ال یف حتاجیدواءا  کونیان املعروفه املجربه فاسع 

و  حوزهایو  اهیالطبع عل تسلطی لهیالقل هیو الکم عهیالطب یکال عل ریتص رهیالکث
 کلامت من بعض یکل و اعجبن ریالطبع من غ یف عملیثم  هایف عملیو  قبلهای

الخالء قبل ان تنام  یاعرض نفسک عل یحفظ الصحه االول یالحکامء فاذکرها ف
 هایال صلیقعر البدن ال یف هاخالطا کامن خرجیادخل الحامم غبا فان الحامم  هیالثان

 سیل ءیکل اسبوع مره اقول و هذا مام الاصدقه فان الق ئیالدواء و الثالثه ان تق
 ریغ یلالطبع و تحمله ع جیان ته جوزیاوقاته و ال یالطبع ف هیال حتاجی یعیبامر طب
 یرو  امل یاول أیقبل التق هیفاملبادره ال هیال حتاجیکل اسبوع اللهم اال ان  یه فمقتضا

 خرجی دواء و نیکان افضل من سبع أیتقیقبل ان  أیالسالم من تق هیعن الصادق عل
 عدتکم سنک فان  هیف عملیکل داء و عله و الرابعه التأکل ما ال لیبهذا السب ءیالق

 ما اءادو  التستعمل ان السادسه و ادراکها قبل مثره التأکل ان الخامسه و منه اضعف
 یاو و التد هیبلیالثوب و لکن  نظفیو الصابون  صابونکال الدواء الن استطعت

نار  خمدیفانه  رایو السابعه ان تحرتز من مس النساء کث یخطیو  بیصی یکالرم
منه الفجأه و التاسعه الدم  خافیان متس العجوز النه  اکیا اکیو الثامنه ا وهیالح

وع اال بعد ج ءوقت الحاجه و العارشه التقصد الغذا ریغ یکنز البدن فالترصفه ف
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تم کلامته و ما احکمها  نهضمیطعام مل یشئ ارض من ادخال طعام عل سیصادق فل
سالم ال هیعل نیمنراملو یعن ام یاخبارنا فقد رو  یذلک ف عیجم یمن کلامت فقد رو 
و التقم عن  عیالطعام اال و انت جا یالسالم التجلسن عل هیانه قال للحسن عل

ا الخالء فاذ یاملضغ و اذا منت فاعرض نفسک عل ودو ج هیالطعام اال و انت تشته
و عد منها االکل  اعایاربعه تذهب ض یعن الطب و رو  تیاستعملت هذا استغن

و قال  الربص ورثیالشبع  یو آله االکل عل هیالله عل یصل یالشبع و عن النب یعل
شحم  بیذی ومیاللحم و ادمانه کل  کرثیال  ومیو  ومیالسالم الحامم  هیابوالحسن عل

و آله دواء الدم  هیالله عل یصل یالسل و عن النب ورثیادمانه  یو رو  نیتیالکل
 تینعم الب یسهل و رو و هو امل یالحجامه و دواء البلغم الحامم و دواء املره املش

حاصلها  اتیروا یالسالم ف همیعنهم عل یالنار و رو  ذکریو  یاالذ ذهبیالحامم 
هامتک و صب منه  یساعه و خذ من املاء الحار و ضعه عل یالثان تیالب یالبث ف

 و رشب املاء البارد و الفقاع اکیو ان امکن ان تبلع منه جرعه فافعل و ا کیرجل یعل
 و اکیاذا خرجت و ا کیقدم یاملاء البارد و صبه عل کیالحامم و التصنب عل یف

ن م یمتلو التدخله و انت م قیالر یالحامم و التدخله عل یالتمشط و السواک ف
 نیتلقسیبالخرق و ال کمیالجذام و الربص و عل ورثیالطعام و التدلک بالخزف فانه 

 ورثیو االستلقاء و االتکاء  نیتیلکلشحم ا بیذیفانه  ضطجعیالحامم و ال یاحدکم ف
و  هیلالله ع یصل یما استطاع االنسان و عن النب یو قد مر ترک التداو  لهیالداء الدب
االمتالء  یعل انیالبطنه و الغش یو رمبا قتلن دخول الحامم عل نالبد هدمنیآله ثلث 

 .  زیو نکاح العجا

 «*باب الطب  یف هیذکر بعض االخبار الکل یف -الخامته *» 

السالم  هیعل عبداللهیاب فعن باب الطب :  یف هیذکر بعض االخبار الکل یف خامته
و  هیالله عل یصل یالدواء اربعه السعوط و الحجامه و النوره و الحقنه و عن النب

آله الداء ثلثه و الدواء ثلثه فاما الداء الدم و املره و البلغم فدواء الدم الحجامه و 
السالم الدواء اربعه  هیعل عبداللهیو عن اب یاملره املش واءغم الحامم و ددواء البل

جامه به الح تمیما تداو ریالسالم خ هیو عنه عل ءیالحجامه و السعوط و الحقنه و الق
و الحقنه ، و الوجه  ءیالحجامه و الطالء و الق یو السعوط و الحامم و الحقنه و رو 

 منها و هیعالج اقرب ال سیو ل حقنهبال یمعاء تنقاال  ریهذه االخبار ان طراط یف
الکبد و  ریو هام اقرب الطرق لها و طراط یو املش ءیبالق یاملعده تنق ریطراط
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 یادخال املدر ف مکنیبالفصد و الحجامه و هام اقرب الطرق لها و  یالعروق تنق
 البدن و ریبالسعوط و هو اقرب الطرق لها و طراط یالدماغ تنق ریو طراط یاملش

 العرق و الطال دریاملسامات و  فتحیبالحامم و الطالء فان الحامم  یتنق ءاالعضا
العالج مسلک  یفعلم من ذلک انا و الحمد لله سلکنا ف یالشعر  ریالطرط ذهبی
 یو املش یالسالم و ذهبنا مذهبهم فاصول املعالجات الحقنه و الق همیمحمد علآل

الحامم و الطالء کام قدمنا و رشحنا فمن ذهب و الفصد و الحجامه و السعوط و 
 هیلع نیراملومنیعن ام یمن بابه و رو  تیالب دخلیو مل قیذلک اخطأ الطر ریغ یال

عبدالله  ایالرأس ما معناه ما لک  یالسالم انه قال لسلامن و قد اتاه و هو مغط
ه ست کل شخص یالسالم ما معناه ان ف هیزکاما فقال عل یرأسک فقال ان ب یمغط

و عرق الطاعون و عرق الربص و  یو عرق الجذام و عرق العم لجنونعروق عرق ا
حرک عرق فاذا ت بطلهیالزکام ف هیفاذا تحرک عرق الجنون ارسل الله عل ریعرق البواس

 فایفالتأخذه باملنقاش و خذه باملقراض لط بطلهیاالنف ف یالجذام انبت الله الشعر ف
و اذا تحرک عرق الطاعون  بطلهیفالرمد  هیارسل الله عل یو اذا تحرک عرق العم

 هیبلغام و اذا تحرک عرق الربص ارسل الله عل خرجهیالسعال ف هیارسل الله عل
 شقوق االعقاب هیارسل الله عل ریو اذا تحرک عرق البواس حایق خرجهیف لیالدمام

مان ا السعال فانه افانها امان من الربص و التکرهو  لیالتکرهوا الدمام یو رو  بطلهیف
 الله یو کان رسول الله صل یالتکرهوا الرمد فانه امان من العم یو رو  الفالجمن 
ما من احد اال و به عرق من الجذام فاذا  قولیمن الزکام و  یتداو یو آله ال هیعل

 یولال  هیکفا هیهذا الکتاب و ف یف رادهیا اصابه الزکام قمعه ، فهذه جمله ما اردنا 
و ال  هایفقد بالغ االطباء ف ریو صفات العقاق هیالجزئو اما وجوه املعالجات  االلباب

 ذکرها .  یحاجه بنا ال

 االربعاء من العرش ومیضحوه  یهذا الکتاب کاتبه و مولفه ف فیقد فرغ من تأل و
 ایو االلف حامدا مصل نیبعد املأت نیاالخر من شهر رجب من شهور سنه اربع و ست

 مستغفرا اوال و آخرا ، متت . 

 


