حقائق الطب
در طب نظری
من مصنفات
العامل الربانی و الحکیم الصمدانی
الحاج محمد کریم خان الکرمانی
(اعلی الله مقامه)

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله الذی خلق االنسان و علمه البیان و الصلوه علی اعدل الکون و االمکان
محمد املبعوث علی االنس و الجان و آله الذین بهم ازاح الله علل الکفر و الطغیان
فی جمیع االزمان و لعنه الله علی اعدائهم سالله الشیطان اهل الرشک و العدوان .
و بعد فیقول العبد االثیم کریم بن ابرهیم ان هذه کلامت رشیفه و مطالب منیفه
فی الحکم االلهیه النبویه العلویه املتعلقه بکلیات الطب النظریه و قد کان یتلجلج
فی صدری ان اکتب فی االنسان الصغیر ایضا رساله بعد ان کتبت فی االنسان
الوسیط رساله و سمیتها مبرآه الحکمه لیظهر التطابق بینهام مع االنسان الکبیر و رس
قوله سبحانه و ما خلقکم و ال بعثکم اال کنفس واحده و رس قوله تعالی ماتری فی
خلق الرحمن من تفاوت فارجع البرص هل تری من فطور ثم ارجع البرص کرتین
ینقلب الیک البرص خاسئا و هو حسیر و کان یتلجلج فی صدری ذلک برهه من
الزمان الی ان استرشت الله سبحانه بکتابه فخرج قوله عز من قائل و کذلک یجتبیک
ربک و یعلمک من تأویل االحادیث و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب کام امتها
علی ابویک من قبل ابرهیم و اسحق ان ربک حکیم علیم فعلمت ان فی تصنیفی
فی هذا الفن یحصل اجتباء للنفس بحول الله و قوته و یظهر تأویل احادیث
آلمحمد علیهم السالم و یتم نعمته سبحانه علی مبعرفتی باحوال االنسان الکبیر و
الوسیط و الصغیر و علی سایر اخوانی املومنین الراجعین الی کام امتها علی ابوی
ابرهیم و اسحق و هام استادای و سنادای اعلی الله مقامهام و رفع فی الخلد
اعالمهام مجمال ان فی هذا الکتاب علام غزیرا و خیرا کثیرا و تحقیقا لتأویل الکتاب
و السنه و ارائه طریق رصف االیات و االخبار الی االنسانین الوسیط و الصغیر و
ارجو من الله سبحانه توفیق التامم و حسن الختام و ال حول و ال قوه اال بالله العلی
العظیم .
و اعلم ان غرضنا من تألیفاتنا فی العلوم املتفرقه غیر غرض الحکامء و العلامء فان
نظرهم کان فی االشیاء من حیث انفسها حتی انهم قالوا الحکمه هی العلم بحقایق
االشیاء علی ما هی علیه فی نفس االمر بقدر الطاقه البرشیه و نظرنا فی االشیاء من
حیث االمثله االلهیه امللقاه فی هویات االشیاء و لذلک قلنا علمنا علم یبحث فیه
عن املعارف االلهیه و الحقایق الالهوتیه و االمثله امللقاه فی هویات االشیاء علی ما
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هی علیه فی نفس االمر بقدر الطاقه البرشیه علی النهج املقرر من مبادینا و اوائل
جواهر عللنا و بین علمنا و علمهم فرق من حیث نفسه و من حیث اثره فی النفس
اما من حیث نفسه فانهم ینظرون الی االشیاء من االسفل فتحجب حقایقها بینهم و
بین الرب فالیرون اال ایاها و الیرونها اال بصورها العرضیه املکتسبه و لذلک یکرث
التخلیط و االشتباه و االعرتاض و الرد و اللبس فی علومهم و نحن ننظر فیها من
حیث االعلی بعین الله سبحانه فرناها من حیث ذواتها علی ما هی علیه قبل
اکتساباتها االعراض بالقرانات املورثه لللطخ و الخلط فالیحصل بیننا اختالف اذ هی
بهذا اللحاظ اثر امر الله سبحانه و امره واحده و من عند الله و لیس فیام هو من
عند الله اختالف و شتان ما بین املقامین و علمهم اذا حصل لهم بهذا النظر یورث
لهم قسوه و غفله عن الله سبحانه النها تکون حاجبه بینهم و بین الله سبحانه و
هم قارصوا النظر فیها فیغفلون عن باریها البته و اذا اداموا الغفله عن الله سبحانه
رمبا ظنوا لالشیاء استقالال کام تری ان کثیرا منهم انهمک فی الطبایع و بعد عن الله
سبحانه و انتهک املحارم و تخلی عن الورع و اورث لهم شکوکا و شبهات حتی ترکوا
نوامیس الله سبحانه و خلعوا عن اعناقهم طوق العبودیه التی هی رشف کل رشیف
فبقوا یخبطون خبط عشواء یتیهون فی الرباری و یعیشون فی الصحاری الیأوون
عمران هدایه و الیسکنون قریه رشاده و علمنا هذا یدعو الی الخوف عن الله
سبحانه و مشاهده انواره و مراقبه فیوضاته و امداده و یورث االنزجار عن املعاصی
و السیئات املهلکه للنفوس فان بعلمنا هذا یعرف املضار من املصالح و یشاهد رضر
الضار و نفع النافع بعینه فاذا عرف االنسان السم و الدریاق فیوشک ان یجانب
السم و یقارن الدریاق و ال قوه اال بالله فانصفوا ربکم اذلک خیر نزال ام شجره
الزقوم و لذلک التکاد تجد حکیام طبیعیا ذا تقوی و عفه اال قلیال و التجد مالزما
الخبار آلمحمد علیهم السالم سالکا مسلکهم فی العلوم ناظرا بنظرهم اال ذو تقوی
و عفاف و زهد و انصاف اال قلیال و امنا ذلک من اثر العلوم و االنظار و خاصیه
الطرایق و االختیار هذا و قد کتبوا فی العلم الطبیعی علی حسب نظرهم مبا ال مزید
علیه و حلوا و عقدوا و اعرتضوا و ردوا مبا لیس فوقه غایه و ال نهایه حتی انه الیمکن
ان یکتب عامل فی تلک العلوم شیئا غیر ما کتبوا فانهم حازوا اطراف الکالم بالنقض
و االبرام فلمیبقوا احتامال اال و قد کتبوا و ال دلیال من نحو ادلتهم اال اوردوا فکل
من کتب فی هذه االعصار فی تلک العلوم فامنا یحذو حذوهم و یجمع اقوالهم و
یختار احدها و ال حاجه تدعو الی ذلک و حسب الدنیا ما اتعبوا فیه انفسهم و اما
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الداعی الی اقبالنا فی رسم رساله فی هذا العلم غرض غیر غرضهم و نظر غیر نظرهم
و سلوک فی غیر مسلکهم و امنا غرضنا اظهار حکم آلمحمد علیهم السالم فی هذا
العلم و ابداء انهم علیهم السالم ملیرتکوا شیئا یحتاج الیه هذا الخلق املنکوس اال و
قد بینوا و رشحوا و کشفوا عنه و اوضحوا و لکن الناس ال خیر فیهم ال المر الله
یعقلون و ال من اولیائه یقبلون حکمه بالغه فامتغن النذر و الزاله ظن من کان یظن
و لعله اکرث الناس ان آلمحمد علیهم السالم ملیبینوا اال امر فقه املسائل و انه ال بد
فی سایر العلوم ان یوخذ عن غیرهم من الیهود و النصاری و املجوس و العامه
العمیاء بل الیزعمون فی االخبار علام اصال اال فی بعض امر الدین و لو کانوا یظنون
انهم علیهم السالم قد کفوا کل امر الدین ملاکانوا یولون الی العمل بالظن املطلق و
ملازعموا ان اکرث املسائل غیر منصوصه و یحتاج الی التحری و االجتهاد فاسقطوا
آلمحمد علیهم السالم عن جمیع العلوم و اثبتوا لهم فقها ناقصا یحتاج الی تکمیل
املجتهدین فاوجب هذه العلل و امثالها رسم رساله فی العلم الطبیعی کام رسمنا
فی سایر العلوم علی طریقه آلمحمد علیهم السالم متمسکا بعروه والیتهم مستهدیا
بنور مشایعتهم ان شاء الله فقد فصلنا رسالتنا هذه مبقدمه و عرشه ابواب و خامته
و سمیناها بحقایق الطب .
*« املقدمه  -فی بیان امور یجب تقدیمها قبل الرشوع فی االبواب »*
اما املقدمه ففی بیان امور یجب تقدیمها قبل الرشوع فی االبواب ،
اعلم ان الله سبحانه قدیم کامل الیستفید کامال بعد متام و الیرتقب زیاده بعد
نقصان و الیحتمل فیه شئ من ذلک و ال غایه لذلک و ال نهایه و کامله سبحانه
صفته و صفته غیره و نوره و غیره و نوره خلقه و لیس شئ اال الله و نوره و صفته
اذ هو حق و خلق ال ثالث بینهام و ال ثالث غیرهام و هذا النور مرتامی من مبدء
القرب الی نهایه البعد اال انه مختلفه املراتب فی القوه و الضعف و امنا اختالفها
النه ال تعطیل له فی کل مکان و الیخلو منه مکان النه مأل الدهر قدسه و احاط
بکل شئ سعته و ذلک النور من حیث الوصفیه لله سبحانه نور و من حیث هو
خلق و ظلمه فظهر مختلفه املراتب فمنها ما هو فیها فی غایه القوه و منها ما هو
فیها فی غایه الضعف و قوته من حیث غلبه الوصفیه علیه و ضعفه من حیث غلبه
الخلقیه علیه و هو حیث غلبه الظلمه فظهر هذان الحیثان کاملثلثین املتداخلین او
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کالکرتین املتساویی السطحین اال ان فی جانب کان الوصف اغلب و فی جانب کان
حیث الخلق اغلب و ما بین ذین بین بین و لکل واحد من هذین مقتضی کام یأتی
و نسمی حیث الوصفیه بالنور و حیث الخلقیه بالظلمه فللنور مقتضیات و هی
اللطافه و الرقه و االنبساط و االحاطه و السعه و للظلمه مقتضیات و هی الکثافه
و الغلظه و االنقباض و املحاطیه و الضیق ملا حققناه فی محله فی سایر کتبنا و بیناه
فی سایر مباحثاتنا فبذلک قد تشاکلت مراتب الخلق و متاثلت فی نوع الخلقه فام
خفی فی جانب النور الذی هو جانب الربوبیه اصیب فی العبودیه و ما فقد فی
جانب العبودیه الذی هو جانب الظلمه وجد فی الربوبیه الن العبودیه غلیظ
الربوبیه و الربوبیه لطیف العبودیه فمن عرف ارسار العبودیه عرف ارسار مقامات
الربوبیه کام روی عن الرضا علیه السالم قد علم اولوا االلباب ان االستدالل علی ما
هنالک الیعلم اال مبا هیهنا  ،و من عرف ارسار مقامات الربوبیه امکنه معرفه حقایق
العبودیه اال ان االولین یعرفون االشیاء من طریق االستدالل و ؟اللم و االخرین
یعرفونها بطریق املشاهده و ؟األن فالظاهر هو عصی العمیان فی املشی الی الباطن
و الباطن هو عین البصیر فی مشاهده الظاهر و بینهام بون بعید و سبیل هذین الی
النجاه و امنا الخیبه و الخسان لجامعه یعلمون ظاهرا من الحیوه الدنیا و هم عن
االخره هم غافلون فانهمکوا فی بحر الطبایع و عموا عن حقایق البدایع و انوار
الخالق البارئ الصانع فزعموا ان املدبر لهذا العامل هو الطبع فیا ویلهم من شده
جهالتهم فانهم بفطرتهم االولیه عرفوا انه ال بد لهذا الخلق املتقن و االمر املحکم
من مدبر و لکن من جهه فطرتهم املبدله املغیره زعموا انه الطبع مع انا نقول لهم
انکم اقررتم بالصانع و سمیتموه الطبع و ملینزل علیه من سلطان و نحن سمیناه مبا
انزل به من سلطان مع انا نقول لهم ان هذا الصانع الذی اقررتم به ال بد و ان یکون
فوق مصنوعه حتی یقدر علی صنعه فاذا کان فوق مصنوعه یجب ان یکون معری
من صفات مصنوعه فان صفات مصنوعه الزمه لرتبه مصنوعه فاذا یلزمکم ان تقولوا
انه سبوح قدوس احدی املعنی ال ترکیب فیه و ال نقص یعرتیه اذ کان جمیع ذلک
صفات مصنوعه و یجب ان یکون حکیام عاملا قدیرا خبیرا ملا رأینا من آثار صنعه و
ینبغی ان یکون مباینا لصفات خلقه بالکلیه فان اقررتم یلزمکم االقرار بالتوحید و
ان انکرتم ادحضتم حجتکم حیث اقررتم بصانع و ان انکرتم الصانع مطلقا ردکم
وجود املصنوع الحادث املتغیر املدبر الذی الینکر فقد تبین و ظهر ان الصانع الحکیم
هو الواحد االحد الفرد االزلی الذی الیه مرد کل شئ و بامره قوام کل شئ الذی ارسل
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الرسل و انزل الکتب و هدی خلقه الیه و وعدهم مبا لدیه الذی ال نور اال نوره و ال
ظهور اال ظهوره و خفی من شده ظهوره و استرت لعظم نوره و اال فلیس لغیره من
الظهور ما لیس له حتی یکون هو املظهر له ملیغب فیحتاج الی دلیل یدل علیه و
ملیبعد حتی یکون االثار هی التی توصل عباده الیه بل هو اقرب الیهم منهم فدل
علی ذاته بذاته و تنزه عن مجانسه مخلوقاته و ما سواه مبشیته دون قوله مومتره و
بارادته دون نهیه منزجره و ملا کان بینه و بین خلقه بون بعید و لخلقه مراتب
مختلفه و مقامات متشتته و استعدادات متباینه و قوی متفاوته جعل بینه و بین
خلقه وسایط و اسبابا علی حسب استعداد کل واحد منهم رأفه بهم و رحمه علیهم
و استجابه لدعوتهم و ابقاء لکینونتهم و حفظا لهم عن التلف و الفساد فانه لو
ارشق بوجهه عز و جل علی شئ من غیر حجاب الحرق سبحات وجهه ما انتهی الیه
برصه منه و اعدمه عن رأسه فجعل بینه و بین خلقه اسبابا هی حجب انوار وجهه
و ایدی قدرته و اکامم مشیته و آالت ارادته بها یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید
فالجل ذلک روی ابی الله ان یجری االشیاء اال باسبابها و روی عن الصادق علیه
السالم انه ملیجعل شئ اال لشئ انتهی  ،فاجری الله سبحانه افعاله باسباب و ادوات
علی حسب استعداد القوابل و تحملهم و من تلک االسباب الطبیعه فهی سنه فی
خلقه و آله من حکمه فی اجراء اموره بها یفعل الله ما یشاء و یحکم ما یرید و
لتلک الطبیعه جهتان جهه الی ربها و من تلک الجهه هی اسمه سبحانه و صفته
مثل سایر خلقه و جهه الی نفسها فمن نظر الیها و استدل بها من حیث االلیه لله
سبحانه و االسمیه و الوصفیه فهو بسبیل خیر و من نظر الیها من حیث نفسها و
استند االفعال الیها فهو کاذب مخبط خبط عشواء االتری ان النجار هو الذی ینحت
السیر و یصنعه فاذا نظرت الی منشاره من حیث االلیه و نسبت القطع الیه ملتخط
فانها راجعه الی النجار و ان نظرت الیه من حیث نفسه و نسبت القطع الیه مستقال
اخطأت اذ املنشار لیس بحی و ال عاقل و ال حکیم فکیف یقدر ان یقطع الخشب
اوال ثم علی نهج الحکمه و الصواب ثانیا فاذا نسبت القطع و االفعال البدیعه الی
املنشار اخطأت الصواب فالذی یزعم ان الطبیعه هی التی تفعل هذه االفعال
العظیمه املوافقه للحکمه فقد ضل و غوی فان الطبیعه خلق حدث تحدث بوجود
املحدث و تقوی مع املحدث و امنا هی مرکبه من الکیفیات التی ال علم لها و ال
شعور و ال حکمه فکیف تقدر علی ایجاد العامل علی وفق الحکمه و النظام و ان
ارید بها الطبع امللکوتی الذی فوق عامل الهباء فذلک خلق لیس له فعلیه فی عامل
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القوه و االستعداد فام ال فعلیه له کیف یقدر ان یوجد االشیاء بالفعل فالذی سمعت
و ما ملتسمعه هو الفرق بین نظرنا و نظر سایر االطباء فنحن ننظر الی االمثله امللقاه
فی هویات االشیاء و هم ینظرون الی نفس االشیاء فحکمتنا تودی الی املعرفه و
املحبه و الرجاء و الخوف و االخبات و علومهم تودی الی الشقاوه و االدبار عن الله
سبحانه و النزول الی مهابط السجین و الیکادون یصیبون الحق فی جمیع املسائل
اذ االشیاء من حیث انفسها قد لحقتها اعراض غیرت االحکام االولیه و غلبت علیها
حتی اظهرت االختالف و ابطنت االیتالف فمنعت ظهور االحکام الکلیه االلهیه فی
االشیاء فلذلک احوجتهم الی املهنه فی کل امر امر و تجربه کل شئ شئ و یأتیهم
من هذه الجهه اختالف شتی فی معرفه االشیاء فالیزالون مختلفین اال من رحم ربک
و فتح عین بصیرته و اعاره طرفا منه ینظر الی االشیاء من حیث املثال امللقی فی
هویاتها و من حیث االعلی فانه یضع کل شئ موضعه و یری کل شئ علی حقیقته
االولیه و یعلم سبب اختالف احکامه الظاهره و وجهه مثال اذا علم ان کل شئ هو
اقرب الی املبدء یکون الطف و احر النه اثر حرکته االیجادیه و الحرکه تقتضی حراره
فی االثر کام بیناه مفصال فی کتابنا مرآهالحکمه و یأتی فی هذا الکتاب االشاره الیه
ثم علم ان االثر فی اول صدوره یابس و علم ان الحراره و الیبس اذا ظهرتا فی جسم
کثیف اقتضتا الحمره فیه الحرتاق الکثیف بهام و اجتامع اجزائه بسبب الیبس و
ظهور نور النار اللطیفه فی الکثیف یقتضی الحمره فی اللون و ظهور حرقتها فی
الجسم تقتضی الحرافه فی الطعم و علم ان االثر اذا بعد عن قرب موثره قل اثر
الحرکه فیه و ظهر فیه السکون و علم انه یقتضی الربوده و علم ان الربوده اذا کانت
مع یبوسه اقتضت الکدره لتکاثف االجزاء و اذا کانت مع رطوبه اقتضت االنتشار و
البیاض فی اللون ثم اذا نظر الی امللح مثال و عرف انه یحصل من احرتاق وجه االرض
بالشمس عرف انه ال بد و ان یکون لونه االصلی احمر و طعمه حریفا فاذا رأی فیه
البیاض عرف انه من مخالطه املاء اذ البیاض من مقتضاه ثم اذا فصله فی القرع و
االنبیق و اخذ عنه مائیته زال عنه البیاض ثم اذا اخذ عنه دهنه رأی فیه الحمره التی
عرفها بالحکمه و ملا رأی فی طعمه حموضه عرف ان الحموضه فیه من مخالطه
املائیه و اال فطبعه فی نفسه حاد حریف و اما الناظرون الی االشیاء من حیث
االعراض فیقولون ان االشیاء الحاره الیابسه منها ابیض و منها احمر غافلون عن رس
الحکم االولی و الثانوی و اذا قال حکیم ان کل حار یابس احمر نقضوا علیه بان
امللح ابیض و الفلفل اسود غافلون عن رس الخلقه و قد نشب عرق هذا العیب فی
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جمیع اصحاب العلوم و لذلک وقع فیهم االختالفات الشدیده و جعلوا امرهم بینهم
زبرا کل حزب مبا لدیهم فرحون بالجمله ملا کان نظرنا و ال قوه اال بالله من حیث
االعلی ملیکن اختالف فی احکامنا اال و یحدث و العیاذ بالله غفله فی االنظار و قله
فی االعتبار و ذلک منا و الینا و اال فاصل الطریقه طریقه الحق الذی ال مریه فیه و
ال ریب یعرتیه و کام وفقنا الله سبحانه لرفع الغطاء عن اعین العلامء فی اغلب
العلوم اردنا ان نکتب بحول الله و قوته بعض الکلیات فی علم الطب بحیث یعلم
منها ارسار طب النفوس و االبدان و ارسار اغلب الرشایع التی وضعتها االطباء اطباء
النفوس و هم االنبیاء سالم الله علیهم و ملنذکر جزئیات علم الطب الن االطباء
استقصوا القول فی الجزئیات بتجاربهم و مهنتهم و کتبهم متکفله بعلمها و قصدنا
الکلیات النهم کانوا عنها غافلین .
*« الباب االول :فی حقیقه الجسم و تقسیم مراتبه »*
الباب االول فی حقیقه الجسم و تقسیم مراتبه و فی معرفته علوم جمه و امنا
قدمناها مع علمنا بان اول ما ینظر فیه الطبیب االسطقسات الن غرضنا فی هذا
الکتاب تحقیق حقایق االشیاء و الیمکن ذلک اال مبعرفه اصل الشئ و مبدء وجوده
فرأینا ان نقدم شطرا من معرفه الجسم علی نهج االختصار ثم نبین کیفیه تجزیه و
تقسمه الی االفراد ثم نتبعه ببیان خواص االسطقسات ،
اعلم ان الجسم املطلق نور ملکوتی قد تصور بالصور املثالیه و الحدود الزمانیه فله
صورتان صوره مقومه و هی الصوره االطالقیه التی بها امتاز عن سایر الجواهر
امللکوتیه و صوره متممه و هی الحدود املثالیه الزمانیه االفرادیه اما صورته املقومه
التی بها یکون الجسم جسام فکم و کیف و وقت و مکان و جهه و رتبه علی حسبه
من االطالق و االبهام فکمه التربی عن املقادیر الخاصه فلیس فیه طول خاص او
عرض خاص او عمق خاص فهو بریء عن جمیع هذه املقادیر النه یظهر بجمیع
االطوال و العروض و االعامق فلو کان له مقدار خاص المتنع عن التصور بغیره من
( التصور باحد خل ) املقادیر الخاصه فاذا کان الطول و العرض و العمق ما یشاهد
فی االفراد فهو ال طول له و ال عرض و ال عمق فام کان یقال انه جوهر له طول و
عرض و عمق فامنا هی مقادیر اطالقیه ابهامیه بالنسبه الی االفراد و اما کیفه فالتجرد
عن جمیع الطعوم و الروایح و االلوان و امللموسات و املسموعات و سایر الکیفیات
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املبرصه و غیرها فلیس فیه احدی هذه الکیفیات فانه یتجلی بکلها فلو کان فیه
احدی هذه الکیفیات الخاصه المتنع عن التکیف بضدها البته فلام رأینا تجلیه
باالضداد عرفنا تجرده عنها و اما وقته فقد سبق االزمان وقته فلیس له احد االوقات
املاضیه و ال املستقبله و ال الحال فانه قد تعالی عن جمیعها و تجلی فی جمیعها
فلو کان له احدها المتنع عن ضده البته و هو فی کل وقت مع انه الیحویه وقت و
اما مکانه فتعالی عن االمکنه الخاصه فهو فی کل مکان الیخلو منه مکان من هذه
االمکنه املعروفه و مع ذلک الیحویه مکان فانه الیخلو منه مکان و اما جهته فهو
مبعد عنه الجهات فانه املتجلی فی کل جهه فکیف یکون فی جهه خاصه اذ لو کان
فی جهه خاصه لخلی عنه جهه خاصه البته النه شأن کل متجه و اما رتبته فقد
تقدس عن الرتبه الجاریه فی هذا العامل فان کل فرد من افراده له رتبه خاصه منها
یبتدی و الیها ینتهی و هو الظاهر فی جمیع املبادی و املنتهیات فالیختص بواحد
منها فاذا الجسم نور مربو عن املقادیر مجرد عن الکیفیات سابق علی االوقات متعال
عن االمکنه مبعد عنه الجهات متقدس عن الرتب اذ هو فوق هذه الحدود متجل
فی الضدود الیجری علیه ما هو اجراه و الیعود فیه ما هو ابداه فهو مبنزله االحد
الظاهر فی االعداد او املداد الظاهر بالحروف و هذا هو الجسم املطلق الذی اعطی
تحته حده و رسمه و اسمه فیصدق علی کل فرد انه جسم فکل ما ینسب الی احد
االفراد ینسب الیه و کل ما یضاف الیه یظهر فی جمیع االفراد فانه املتعالی عن
جمیعها الظاهر بکل فرد فرد منها و هذا غیر الجسم الکلی فان الجسم الکلی لیس
یصدق علی کل فرد االتری ان کل فرد لیس بجسم کلی و لکنه جسم بقول مطلق
فالکلی لیس اال الجسم املطلق الظاهر فی کل االجسام جمله من حیث ظهوره فی
الکل فکام ان کل فرد جسم الکل ایضا جسم فمن حیث ظهوره فی الکل کلی
منسوب الی الکل ظاهر فی الکل فام قیل من ان الکلی ما الیمتنع فرض صدقه علی
کثیرین خطاء محض فان هذا صفه املطلق و الکلی الیصدق علی االفراد الکثیره علی
نحو البدلیه نعم یصدق علیها جمله فالکلی موجود بوجود جمیع االفراد اجمع و
املطلق له وجود مستقل الیتوقف وجوده بوجود فرد ابدا فلیس املطلق موجودا
بوجود االفراد فان وجود االفراد منه و الیه و ال فی ضمنها النه الیتجزی و الیتبعض
و امنا یتجزی الکل ال املطلق هذا مع انه لو کان غیرها و فی ضمنها ملااعطاها اسمه
و امنا له وجود مستقل فوق عامل االفراد فالیلزم من استقالله صیرورته فردا فافهم
فانه دقیق فهذا الجسم علی ما سمعت فوق عامل الزمان باطالقه و امنا افراده زمانیه
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و هو بنفسه ملکوتی و الزمانیه هی نسبه فرد زمانی الی فرد زمانی و اما امللکوتیه
فهی نسبه مطلق ثابت الی افراد زمانیه فنسبه فرد الی فرد زمان و نسبه املطلق الی
االفراد ملکوت فافهم و اما کیفیه تقسمه فاعلم انه ملا استولی علی هذا الجسم
املطلق برد البعد عن املبدء جمد و یبس فتجزی علی نهج االختالف و الکرثه الالزمین
لربد البعد و یبسه و جموده فتفرقت اوصاله و تکرثت بساطته و اختلف تشاکله و
متیز ابهامه ال من حیث ذاته بل من حیث صفاته و تنزله فانه بذاته واقف فی رتبته
و رتبته التقتضی غیر ما هو علیه من االبهام و االطالق و البعد دونه مبرتبه فلو
صعدت رتبه ال بعد عن مقامها کانت رتبه قرب ال بعد و لو نزل الجسم عن حده و
رتبته الی البعد للزم القس و ال قارس و امنا تجلیه و ظهوره یقع فی الرتبه الدنیا و
ملا کانت الرتبه الدنیا ابرد صار تجلیه فیها ابرد و اجف فجمد فتفتت علی حسب
اقتضاء الربد االتری ان املاء لو جمد فکسته الیقع الکس علی املاء و امنا یقع علی
الجمد و الجمد وصف املاء و دونه مبرتبه االتری انک لو کست الجمد یصدق علی
کل قطعه انه ماء فتبین ان الکس الیقع علی املاء و اال لکان کل قطعه جزء ماء
فبهذا تبرص امرک فلام تجلی الجسم فی الرتبه الدنیا جمد فتامیزت اجزاوه و حصل
لکل جزء حد خاص به ممیز له فوقفت االجزاء علی نهج الحکمه و الصواب کام
متایزت علی نهج الحکمه و الصواب فانها متایز االحد الثابت و االحد الثابت اذا متایز
متایز مرتبطه االجزاء متناسبه االفراد متصله االبعاض حتی تکون مظهر االحد و لو
متایز اجزاء علی خالف ذلک دل علی انها لیست تنزل االحد االتری انک لو کست
کأسا ثم وضعت کل جزء فی مکانه تصور کأسا بال فطور و ال نقص فیه و اما اذا
جمعت قطعا من کوس مختلفه ملتلتئم علی هیئه کأس واحد فعدم تناسب القطع
یدل علی عدم کونها تفاصیل الواحد االحد و تناسبها یدل علی انها تجلیات االحد و
ظهوراته و من ذلک قال سبحانه لو کان فیهام آلهه اال الله لفسدتا لعدم تناسب
االجزاء و ارتباطها و قال اذا لذهب کل اله مبا خلق فافهم ترشد فلام کان الجسم
املطلق احدا بالنسبه الی اجزائه و جمیع اجزائه تفاصیله و ظهوراته فلام تفصلت
تفصلت متشاکله متناسبه مرتبطه متصله قال سبحانه ماتری فی خلق الرحمن من
تفاوت ای فساد فارجع البرص هل تری من فطور ثم ارجع البرص کرتین ینقلب الیک
البرص خاسئا و هو حسیر فکان ذلک الجسم مبنزله النطفه فلام اوقفها ربها فی رحم
مکانها مخاله بالطبع الذی جبل علیه من رس الوحده وقف االجزاء املناسبه للرأس
فی موضع الرأس و الصدر فی موضعه و البطن فی موضعه و االطراف فی موضعها
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مرتبطه متصله داله علی االحد فکذلک الجسم ملا اوقفه ربه فی رتبته و خلی و
طبعه املجبول علیه من رس الوحده وقفت االجزاء کل فی حیزه و رتبته الالیقه به و
تباعد الجزء الثقیل عن الجزء الخفیف و توسط املتوسط و ملا کان الشکل الکری
ابسط االشکال و اشبهها باالحد الذی هو خارج عن الحدود و التامیز تفصلت علی
هیئه الکرات النه التفصل االول و ملایوجد قارس و مانع یرصفها عن الکریه و لذلک
یقف کل جوهر سیال اذا خلی و طبعه علی هیئه الکره فان املعری عن الحدود اذا
تحدد الیتحدد فی اول امره اال علی هیئه الکره فصارت اجزاء الجسم کرات فاذا
صارت کرات متعدده اختلفت الکرات فی السعه و الضیق بحسب اختالف لطافتها
و کثافتها فکل ما کان منها الطف صار اوسع و احوی للباقی و کلام صار اکثف صار
اضیق و امنا حصل االختالف فی اللطافه و الکثافه فان البعد لشده برده متایزت
مراتبه فکان منها اقل بعدا و منها اکرث بعدا فای ظهور ظهر فیام هو اقل بعدا صار
اکرث حراره و اشد لطافه و اشبه باملبدء االول فاقتضی ان یکون الطف و اوسع و ای
ظهور ظهر فیام هو اکرث بعدا صار اکرث بردا و اکرث کثافه و اقل شبها باملبدء فاقتضی
ان یکون اکثف و اضیق فالجل ذلک صارت االجزاء کرات بعضها محیطا بالبعض و
اختلف مراتب حدودها علی حسب اختالف مراتبها فاعالی هذه الکرات تکون
الطف کام و کیفا و وقتا و مکانا و جهه و رتبه النها اشد قربا باالطالق و اسافل هذه
الکرات تکون اکثفها فی تلک الحدود البته و کذلک تکون اعالیها ادوم بقاء و ابعدها
عن الفطور و ادانیها اقل بقاء و اقربها الی الفطور البته و اما خصوص اعداد هذه
الکرات و بعض خواصها فاعلم ان کل اثر له جهتان جهه الی مبدئه و جهه الی نفسه
التی هی منتهاه فجهته الی مبدئه احکی له البته و جهته الی نفسه احجب و لیستا
هام جهتین ممتازتین علی القطع و امنا هام جهتان متداخلتان متدرجتان یعنی کل
ما کان من االثر اقرب الی املبدء یکون احکی له و کل ما کان ابعد کان احجب علی
حذو نور الساج فانه متدرج من نهایه القرب الی نهایه البعد و تختلف مراتبه فی
القوه و الضعف کام ان الظلمه البعیده متدرجه من نهایه البعد الی نهایه القرب و
تختلف مراتبها فی القوه و الضعف ففی کل مرتبه نور و ظلمه اال انهام مختلفتان
فی املقدار فکذلک جهتا االثر متدرجتان فحیث املبدء فی املبدء اقوی و یتدرج فی
الضعف الی غایه البعد و حیث النفس فی املنتهی اقوی و یتدرج فی الضعف الی
نهایه القرب فجمیع مراتب االثر مرکبه من هاتین الجهتین و لکن من البین ان االثر
تنقسم مراتبه نصفین ففی النصف االعلی یکون جهه املبدء اغلب و فی النصف
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االدنی یکون جهه املنتهی اغلب ففی النصف االعلی یکون آثار املبدء و صفاته و
انواره اقوی و فی النصف االسفل یکون آثار نفس االثر اقوی اال انهام علی تدرج
ففی النصف االعلی ینبغی ان یکون تسع مراتب تجمعها ثلث و فی النصف االسفل
ینبغی ان یکون اربع مراتب و الجل ذلک صارت الثلث اول االفراد و االربع اول
االزواج اما املراتب الثلث فهی جهه االجامل البحت و جهه مبدء التعلق بالتفصیل
و جهه التعلق ال غیر و ذلک ان النصف االعلی من االثر لغلبه جهه املبدء علیه و
ظهوره فیه صارت وجهه و یده و لسانه و امره و حکمه و فعله فالجل ذلک ظهر
متحرکا فعاال و غلب جهه الفاعل املوثر فیه فکان ید الفاعل فی ایجاد نفس االثر و
فعله و مشیته و اخرتاعه فی هذه الرتبه یظهر منه البته فالجل ذلک قلنا ان له ثلث
مراتب رتبه االجامل الرصف املشاکل للمبدء املتعالی عن التعلقات و رتبه مبدء
التعلق و رتبه منتهی التعلق فالرتبه الوسطی هی ذات هذه الجهه من حیث هی و
اعالها جهه آئیتها للمبدء و اسفلها جهه صفتها و فعلها فالجل ذلک ظهر فی ثلث
مراتب رتبه اجامل بحت و هو عرشه االطلس الذی لیس فیه کرثه و رتبه مبدء
التفصیل التعلقی و هی الکرسی ففیه مبادی التعلقات و هی الکواکب و الربوج و
املنازل و رتبه منتهی التفصیل التعلقی و هی رتبه االفالک فالجل انها فی منتهی
التفصیل الفعلی التعلقی ظهرت متعدده و انتهی تعددها الی السبعه فانها مقام
التعلق و االرتباط و انت تعلم ان املتعلق مرتبط بالطرفین و فیه ذکر الطرفین کام
تری ان هیئه االلف توجد فی حرکه یدک املتعلقه بها فلام کانت االفالک رتبه التعلق
ظهر فیها رس اربعیه املنتهی و ثلثیه املبدء فظهرت سبعه ثلثه منها من جهه املبادی
و اربعه منها اذکار املنتهیات اما الثلثه التی فیها من جهه املبادی فالشمس و زحل
و قمر و اما االربعه التی فیها من اذکار املنتهیات فاملشرتی و املریخ و الزهره و
عطارد و اما الشمس فهی آیه الجسم املطلق و لذا صارت قطبا و مرکزا لها و زحل
آیه العرش و القمر آیه الکرسی و اما املریخ فهو ذکر النار و املشرتی ذکر الهواء و
الزهره ذکر املاء و عطارد ذکر الرتاب و لنا فی ارسار هذه املراتب بیانات عدیده ذکرنا
بعضها فی کتابنا مرآهالحکمه و بعضها فی غیرها و خصصنا هذا الکتاب بهذا البیان
النا ملنذکرها فی غیر هذا الکتاب فافهمه ان کنت تفهم و اما رس اربعیه املنتهی فان
املنتهی هی نفس االثر کام ان املبدء آیه املوثر بل هو اسم املوثر و االثر الیتحقق
صدوره اال فی اربع کیفیات فان االثر اذا وقع عن املوثر یکون اعاله الذی هو حیث
اثریته حارا النه اثر فعل الفاعل و حرکته و الحرکه تحدث الحراره و اسفله الذی
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یکون فی غایه البعد عن مبدء الحراره یکون باردا البته و ما بین ذلک یکون من
حیث االعلی مشاکال باالعلی و من حیث االسفل مشاکال باالسفل فکان الهواء حارا و
املاء باردا و کان االعلی و االسفل یابسین الن الیبس و عدم خروج الشئ عن حیزه
هو االصل و کان الوسط رطبا النه الرابط بین الجهتین و لکن یبس النار لتمحضها
فی مبدئها و عدم توجهها الی غیرها و یبس الرتاب لتمحضه فی نفسه و عدم توجهه
الی غیره و رطوبه الوسط ملیل احدهام الی االخر و صار الهواء ارطب الن الرب
الطف بعبده فی القدسی تقدم الی شربا اتقدم الیک ذراعا لعلی نقلته باملعنی و ملا
کان الهواء جهه میل النار صار میله ذراعا و املاء جهه میل الرتاب صار میله شربا
فبذلک تفصلت االجزاء و قام العامل علی ما تری و قد برهنا علی جمیع ذلک فی
کتبنا املوضوعه فی الفلسفه خصوصا مرآهالحکمه و النطیل الکالم هیهنا مجمال اذا
خلی الجسم و طبعه یقوم هکذا بعینه کلام یکون الطف یکون اعلی و کلام یکون
اکثف و اثقل یکون اسفل و یظهر رس الحرکه من االعلی الی االسفل اال انه فی
االعالی اشد و یهدو شیئا بعد شئ الی ان یصل رتبه یغلب علیها السکون فیظهر فی
الرأی ساکنا و تری الجبال تحسبها جامده و هی متر مر السحاب اال انه فی غایه
الخفاء و السکون فیه اظهر کام ان السکون فی العرش خفی و الغلبه للحرکه و ما
من شئ فی هذا العامل اال و فیه حرکه و سکون فان جهه الرب ساریه فی الکل و
منها الحرکه و جهه النفس ساریه فی الکل و منها السکون فکالهام فی الکل فاذا
عرفت ان الجهتین ساریتان فی جمیع اجزاء هذا العامل فاعلم ان جمیع مقتضیات
هاتین الجهتین ایضا ساریه فی جمیع االجزاء اال ان کل مقتضی فی جزء اغلب و
ظهر بذلک االغلب و سمی به و خفی فیه باقی املقتضیات فالغالب فی العرش رس
جهه االجامل و املبدئیه و العقل و باقی الجهات فیه خفی و فی الکرسی رس مبدء
التفصیل و النفس اغلب و باقی الجهات فیه خفی و فی الشمس رس املاده اغلب و
باقی الجهات فیها خفی و فلک زحل فیه رس العاقله و نور باطن العرش اغلب و
باقی الجهات خفی و فی القمر رس الروح و نور باطن الکرسی اغلب و باقی الجهات
خفی و فی املشرتی رس ظاهر العرش و العامله اغلب و باقی الجهات خفیه و فی
عطارد رس ظاهر الکرسی و رس املتفکره اغلب و باقی الجهات خفیه و فی املریخ رس
باطن العرش و الکرسی مرکبا و رس الواهمه اغلب و سایر الجهات خفی و فی الزهره
رس ظاهرهام معا و رس املتخیله اغلب و باقی الجهات خفی و فی النار رس الحراره
و الیبوسه و مبدء االثریه اغلب و باقی الجهات خفی و فی الهواء رس الحراره و
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الرطوبه و میل املبدء اغلب و باقی الجهات خفی و فی املاء رس الربوده و الرطوبه
و میل املنتهی اغلب و باقی الجهات خفی و فی الرتاب رس الربوده و الیبوسه و رس
املنتهی اغلب و باقی الجهات خفی فکل شئ فیه معنی کل شئ اال ان فی املبادی
رقاق املنتهیات خفیه و فی املنتهی غالظ املبادی فال روح اال و فیها جسد رقیق و ال
جسد اال و فیه روح غلیظ فبذلک امکن استحاله الکل الی الکل کام تری من ان
الرتاب یستحیل ماء باالنحالل و بالعکس بالعقد و املاء یستحیل هواء باالنحالل و
بالعکس بالعقد و الهواء یستحیل نارا باالنحالل و بالعکس بالعقد و العنارص تستحیل
فلکا باالنحالل کام تری من تولد الروح البخاری من االغذیه و هی روح بلطافه
االفالک و بالعکس بالعقد و هکذا یستحیل الروح البخاریه التی فی اول تکونها
بلطافه فلک القمر الی الطف منها حتی تصیر بلطافه فلک عطارد فیحدث منها
املتفکره فی االنسان و هکذا یتلطف کل دان حتی یوازی االعلی فی اللطافه و امنا
ذلک الن الکل من ماده واحده و امنا اختالفها فی الصوره و یمکن لکل جزء خلع
صورته بالتدبیر و لبس اخری فاذا عرفت ان خاصیه کل جزء فی کل جزء و امنا
االختالف فی الخفاء و الظهور فاقول فی الجزء الواحد ملا کان له مراتب من اعاله
الی اسفله کالهواء مثال فان له مراتب من اعلی کرته الی اسفل و اعالیه الطف من
اسافله و ارق البته فکل جزء منه اعلی احکی لس اعلی و کل جزء اسفل احکی لس
اسفل البته فاعلی الهواء فیه رس العرش اقرب الی الظهور ثم فیام یلیه رس الکرسی
اقرب الی الظهور ثم فیام یلیه رس االفالک برتتیبها اقرب الی الظهور ثم فیام یلیه رس
العنارص برتتیبها اقرب الی الظهور فالهواء بنفسه کأنه عامل اذا خلی و طبعه قام علی
ترتیب العامل و کذلک کل جزء فاذا اخذ جزء من اعلی الهواء و نزل الی اسفله و
خلی بینه و بین طبعه صعد الی حیزه البته و اذا اخذ جزء من اسفل الهواء و صعد
الی االعلی ثم خلی و طبعه نزل الی االسفل ال محاله فلکل منا مقام معلوم احفظ
عنی هذه املقدمات التی التسمعها اال عنی و التریها اال فی کتابی حتی تنفعک فی
الدنیا و االخره فعلی ذلک کل شئ فی هذا العامل عامل برأسه فیه جمیع االفالک و
العنارص و هذا معنی قولنا کل شئ مرکب من تسع قبضات افالکه و قبضه من ارضه
و اذا سمع منا السامع ذلک ازدراه فقال این لکل شئ افالک و عنارص و کیف یکون
کل شئ عاملا برأسه و هذا معنی قول امیراملومنین علیه السالم علی ما نسب الیه ،
اتزعم انک جرم صغیر

** * **

و فیک انطوی العامل االکرب
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و لوال انا نخرج من وضع هذا الکتاب لرشحنا لک کون کل شئ فی ملک الله سبحانه
فی کل ذره ذره من امللک حتی تشاهد ان کل شئ فیه معنی کل شئ و لکن لیس
هیهنا موضع بیانه و لعلک لو کنت فطنا امکنک استخراجه مام ذکرنا و قد بسطنا
القول فی ذلک فی سایر کتبنا املرسومه فی الفلسفه فان شئت فراجع و یکفیک فی
هذا الباب ما سمعت من امر الجسم و تقسیمه و تجزیته .
*« الباب الثانی :فی بیان احوال اسطقسات املرکبات فی هذا العامل »*
الباب الثانی فی بیان احوال اسطقسات املرکبات فی هذا العامل ،
اعلم ان االسطقس هو اصل الشئ الذی به یقوم قیام رکن و اسطقسات ظاهر
املرکبات السفلیه کلها العنارص االربعه املعروفه و هی النار و الهواء و املاء و الرتاب
النها مراتب ظاهر االثر و کیفیاته و قد حققنا ان الولد ظاهره من نطفه املرأه دون
نطفه الرجل و کذلک هیهنا تکون العنارص هی االمهات السفلیه کام ان السموات
هی االباء العلویه و ذلک الن الغالب علی السموات جهه املوثر الفاعل و الغالب
علی العنارص جهه النفس املنفعله فالسموات ذکر بغلبه الحراره و قرب املبدء و
ظهور آثار العقل فیها اکرث فلها سهامن من العقل و سهم من النفس و العنارص انثی
فان فیها غلبه الربوده و بعد املبدء و فیها ظهور آثار النفس اکرث فلها سهم من العقل
و سهامن من النفس فصارت السموات ابا و العنارص اما و املرکبات الحاصله اوالد
بینهام تحصل من نکاحهام علی کتاب الله و سنه نبیه صلی الله علیه و آله و خطب
بینهام الولی صلوات الله علیه و آله و عقد بینهام عقدا دامئا علی مهر السنه
خمسمائه درهم و هی ان یدفع الیها عوض بضعها مقامات التوحید الخمس فی
عرشه انوار فی عرشه اطوار و کیفیه نکاحهام و تولد االوالد من بینهام انهام بعد
النکاح اجتمعتا و کانتا قبل ای قبل النکاح رتقا ای عزبا التلقی السامء شیئا الی
االرض و الیخرج من االرض شئ فانکح الولی السامء االرض علی مهر السنه کام مر
فزف الله سبحانه کل واحد منهام الی االخر بالفتق فتحرک السامء علی الفاعلیه
علی االرض فاندفق منها نطفه شعالت کواکبها و قویها الی االرض فوقعت فی رحم
بطون العنارص و مکنتها و حرکتها حتی خرجت منها نطفه لطایفها فی جوفها فان
نطفه املرأه تقذف فی رحمها فتحرکت نطفه لطایفها الی ان وقعت فی رحمها
فعقدها حراره تلک الشعالت فجعلها علقه ثم مضغه ثم عظاما ثم کسیت لحام ثم
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نفخ فیه الروح و تولد فی فضاء العامل فصار ولدا علی حسب قابلیته و الولد املتولد
بینهام هو االنسان و امنا الجامد و النبات و الحیوان هی مقدمات وجود االنسان
فالنطفه هی الجامد و العلقه هی املعدن و املضغه هی الربزخ بین املعدن و النبات
کاملرجان و الصدف و امثالهام و العظام هی النبات و اللحم هو الربزخ بین النبات
و الحیوان کالنخل و النساء النابتات و النبات املسمی ببورایخ و هو حیوان علی
هیئه الخروف تنبت و اصله من رسته یرعی ما حوله و الروح هی الحیوان و الولد
هو االنسان فجمیع هذه املراتب مقدمات وجود االنسان فتسقط قبل استکاملها کام
قال سبحانه مخلقه و غیر مخلقه و نقر فی االرحام ما نشاء الی اجل مسمی فالجامد
و النبات و الحیوان و برازخها اوالد ناقصه الینتهی بها فعل الفاعل الی الغایه
املقصوده من فعله و العله الغائیه وجود االنسان و الباقیه مقدماتها کام شاهدت
و ملا کان املقصود فی هذا الباب بیان حقیقه االسطقسات النطیل الکالم فی کیفیه
تولد املتولدات و تبین مام بینا و اوضحنا من رس التطبیق و عدم االختالف فی الخلق
ان اسطقس ظواهر املتولدات هو هذه العنارص الظاهره و لکن اسطقس مواد
املتولدات هی الشعالت الفلکیه فان الولد یتولد من عرش قبضات تسع من االفالک
و واحده من االرض اما التسع التی من االفالک فقبضه من العرش و منها یخلق ماده
قلبه و قبضه من الکرسی و منها یخلق ماده صدره و قبضه من فلک زحل و منها
یخلق ماده عاقلته و قبضه من فلک املشرتی و منها یخلق ماده عاملته و قبضه من
فلک املریخ و منها یخلق ماده واهمته و قبضه من فلک الشمس و منها یخلق ماده
مادته الثانیه و قبضه من فلک الزهره و منها یخلق ماده متخیلته و قبضه من فلک
عطارد و منها یخلق ماده متفکرته و قبضه من فلک القمر و منها یخلق ماده روحه
فهذه تسع قبضات خلق منها مواد قواه و مام منها فی غیب العنارص خلق ماده
جسده الظاهر فهذه عرش قبضات خلق منها مواده و قال ابوعبدالله علیه السالم
فی حدیث االنسان خلق من شأن الدنیا و شأن االخره فاذا جمع الله بینهام صارت
حیوته فی االرض النه نزل من شأن السامء الی الدنیا فاذا فرق الله بینهام صارت
تلک الفرقه املوت ترد شأن االخری الی السامء فالحیوه فی االرض و املوت فی السامء
و ذلک انه یفرق بین االرواح و الجسد فردت الروح و النور الی القدره االولی و ترک
الجسد النه من شأن الدنیا و امنا فسد الجسد فی الدنیا الن الریح تنشف املاء فییبس
فیبقی الطین فیصیر رفاتا و یبلی و یرجع کل الی جوهره الخرب  ،و اما صورها فاعلم
ان هذه العنارص هی ارض القابلیه و هی کام بینا و رشحنا ساریه فی جمیع املراتب
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اال ان غایه ظهورها فی هذه العنارص الظاهره فلها ایضا مراتب عرشه فمام منها فی
العرش خلق صوره قلبه و مام منها فی الکرسی خلق صوره صدره و مام منها فی
فلک زحل خلق صوره عاقلته و مام منها فی فلک املشرتی خلق صوره عاملته و مام
منها فی فلک املریخ خلق صوره واهمته و مام منها فی فلک الشمس خلق صوره
مادته الثانیه و مام منها فی فلک زهره خلق صوره متخیلته و مام منها فی فلک
عطارد خلق صوره متفکرته و مام منها فی فلک قمر خلق صوره حیوته و من ظواهر
العنارص خلق بدنه الظاهر فتبین ان اسطقس مواد املولود من االفالک و اسطقس
صورته العنارص کام ان ماده الولد من ابیه و صورته من امه و لکن هذه العنارص
التی هی محط انظار االطباء هی االسطقسات االولیه لالنسان و سایر املرکبات و هی
لیست بعباطتها ترتکب فتتولد منها االوالد یعنی لیس یمکن ان یوخذ حصه من النار
و حصه من الهواء و حصه من املاء و حصه من الرتاب فیجمع بینها فیحصل منها
املرکب فان هذه االجزاء بعباطتها لکل واحد حیز لیس یستقر فی غیره اذا خلی و
طبعه فان النار و الهواء صاعدان و النار اعلی و املاء و الرتاب نازالن و الرتاب اسفل
و هی مختلفه فی الرقه و الغلظه فلیس یمکن ترکیبها بعباطتها کام تشاهد من عدم
امکان مزج الرتاب بالهواء و مزج الهواء باملاء و مزج النار بها فانا قد حققنا فی
الفلسفی انه ال بد فی اجزاء املرکب من املشاکله فی السیالن حتی یتحقق االمتزاج
و لذا وصف امیراملومنین علیه السالم انه نار حائله و ارض سائله و هواء راکد و ماء
جامد فتبین انها بعباطتها اسطقسات اولیه و لیست باملقارنه القریبه و قد حققنا
فیها انها الیرتکب بعضها مع بعض اال بالتدبیر و کیفیه التدبیر ان تجتمع فی ثلث
کیان یعرب عنها بالروح و النفس و الجسد و مره بالزیبق و الکربیت و امللح فام
ملترتکب العنارص اوال فی هذه الکیان ملیتولد عنها الولد البته فاالسطقسات القریبه
هی هذه الثلثه و قد نعرب عنها باملاء و الدهن و االرض و الطبیب ما ملیفرق بین
االسطقسات البعیده و القریبه ملیتمکن من العالج الحقیقی الوحی و نحن ان شاء
الله تعالی نفصل القول فی ذلک حتی ینفع الله به اخواننا االطباء و سایر ابناء
الحکمه .
اعلم ان االنسان کام تری و تشاهد یتولد من نطفه امه و ابیه و ان کان کل واحده
منهام مرکبه من العنارص لکن کیان العنارص استحالت و تغیرت الیهام فالعنارص
کانت اسطقسات النطفتین و النطفتان هام االسطقسان القریبان فنطفه االم هی
ذلک املاء و الزیبق الذی ارشنا الیه و نطفه االب هی ذلک الدهن و الکربیت الذی
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ارشنا الیه و ذلک الن نطفه االم بارده رطبه رقیقه مائیه و نطفه االب غلیظه دهنیه
حاره یابسه فنطفه االم علی مزاج الروح و نطفه الرجل علی مزاج النفس و الرتاب
الذی یموثه امللک بینهام هو علی مزاج الجسد و ذلک ان طبع النطفتین مضاد
احدهام مع االخر و الیأتلفان ابدا فیأمر الله سبحانه ملکا یأخذ قبضه من الرتاب
فیموثه بینهام فیصیر رابطا بینهام فبربودته یناسب نطفه االنثی و بیبوسته یناسب
نطفه الذکر فیولف بینهام و هذا الرتاب مصاحب معهام من حیث کانتا خارج العامل
نباتا او حیوانا و کان معهام فی بطن الذکر و االنثی الی ان تولدتا و اندفقت نطفه
الرجل فی رحم املرأه فکان الرتاب ابدا معهام و امللک یموثه بینهام فیولف به بینهام
فتبین ان العنارص االولیه استحالت الی ماء الذکر و االنثی و الرتاب و ذلک الرتاب
ایضا لیس بعبیط کام یوخذ من االرض و امنا هو ایضا مرکب من العنارص مدبر اال ان
الغالب علیه طبع الرتاب و لوال ترکیبه ملیشاکل املائین و کذلک املاءان مرکبان هو
الذی خلق من املاء برشا انا خلقنا االنسان من نطفه امشاج و النطفه فی لغه العرب
املاء القلیل فکام ان املاء مرکب الرتاب ایضا مرکب فتبین ان االسطقسات القریبه املاء
و الدهن و االرض و ان کل واحد منها مرکب من العنارص فالجل ان االسطقسات
القریبه ثلثه تولد منها ثلثه اعضاء رئیسه فان من االمشاج خلق الولد لکن ما کان
فیه الرتاب اغلب خلق منه الکبد و ما کان فیه الدهن اغلب خلق منه القلب و ما
کان فیه املاء اغلب خلق منه الدماغ و ان کان الکل فی الکل و ملا کان االسطقسات
االولیه اربعه تنفصل االخالط الی اربعه و کل واحد منها له طبایع اربع و مراتب
ثلث فروحانیات هذه االربع تصعد الی الدماغ و تصیر غذاء له و ما یشاکله من
االعضاء و نفسانیاتها تصعد الی القلب و تصیر غذاء له و ما یشاکله من االعضاء و
عکرها و ارضیتها تکون غذاء للکبد و ما یشاکلها من االعضاء فاالخالط من حیث
الطبایع اسطقسات اولیه للبدن و من حیث املراتب اسطقسات ثانیه فالصحه الخاصه
لالعضاء من صالح مراتب االخالط و املرض الخاص من فساد مراتب االخالط و الصحه
العامه لالعضاء من صالح طبایع االخالط و املرض العام فساد طبایع االخالط و الیکاد
یقع اال بتفسخ الجسد کله و هو الفساد الکلی ال املرض القابل للعالج الذی هو محل
نظر الطبیب فلرمبا تکون االخالط من حیث الطبایع صالحه و امنا یحدث الفساد فی
روحانیتها خاصه فیفسد الدماغ و ما یشاکله من االعضاء خاصه و ال فساد فی
نفسانیتها او عکرها و رمبا یکون الفساد فی نفسانیتها خاصه فیفسد القلب و ما
یشاکله من االعضاء خاصه و رمبا یکون الفساد فی عکرها بخصوصه فیفسد الکبد و
صفحه | 17

ما یشاکلها خاصه و ما ملیفهم الطبیب هذه املراتب فلرمبا یکون الفساد فی
الروحانیات وحدها او النفسانیات وحدها او العکر وحده فیستفرغ الخلط فیخرج
الصالح و الفاسد و یحدث امراضا اخر باخراج الصالح فی االعضاء الصالحه فان
باخراج خلط صالح یغلب ضده علی العضو الصالح فیحدث مرضا و من هنا یأتی
الفساد فی کثیر من املعالجات و امنا الواجب علیه اصالح احد االسطقسات القریبه
و هو امر عسیر الیتأتی اال مبعرفه خواص العقاقیر التی هی من خاصتها ال الطبایع
العامه و سیأتی الکالم فی ذلک انشاء الله و ملا عجز القوم عن معرفه الخصوصیات
عمدوا الی الطبایع العامه فاالمراض الخاصه علی ما بینا و رشحنا و اوضحنا ثلثه
انواع  :امراض مائیه و امراض دهنیه و امراض عکریه و قد یسمی هذه الثلث اذا
فسدت بالطرطیر فان الطرطیر هو العکر املسمی بالفارسیه بالدردی فاالخالط هی
االصول االولیه و هی ما ملترتکب ثلثه انواع لیست ترتکب منها االعضاء فی بدن
االنسان و اما االسطقسات املادیه فلیست محل نظر هذه االطباء الظاهریین و ان
کانت محل نظر االطباء املحققین فانهم یالحظون صالح کل کوکب و فساده فی
معالجاتهم و یالحظون نسبه العقاقیر الی الکواکب و یالحظون نسبه کل عضو الی
کوکب و یعلمون ان بفساد کل کوکب یفسد العضو املنسوب الیه و بصالحه یصلح
کام ان بفساد کل اسطقس من االسطقسات السفلیه یفسد العضو املنسوب الیه و
بصالحه یصلح فتبین و ظهر ان جمیع مراتب هذا العامل اسطقسات املرکبات اال ان
بعضها اسطقسات مادیه و بعضها اسطقسات صوریه و هی کلها اولیه و لیس ترتکب
منها االعضاء ما ملتتکون اوال ثلثه کیان کون روحانی و کون نفسانی و کون جسامنی
و کذلک هذا العامل له ثلثه کیان کون روحانی و هو کون العرش و کون نفسانی و
هو کون الکرسی و االفالک فروعه و کون جسدانی و هو کون العنارص فالعرش دماغ
العامل و الکرسی قلبه و العنارص جسده فافهم ما ذکرت لک ما التجده فی کتاب و
التسمعه من خطاب و هذا القدر فی بیان االسطقسات کاف للحکیم ان شاء الله .
*« الباب الثالث :فی کیفیه حصول املزاج علی قول مطلق »*
الباب الثالث فی املزاج و انت لعمری لو تدبرت فی کلامت القوم لکن بعد ما فهمت
کالمی لرأیت ان القوم یعلمون ظاهرا من الحیوه الدنیا العرضیه و هم عن
االخره آخره حقایق االشیاء غافلون و لوال ان من شأنی فی تصانیفی ان الاذکر اقوال
اهل کل علم و الاتعرض لتزییفها لرأیت خطأهم فی غالب ما بنوا علیه امرهم و
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لکنی علی مقتضی قوله سبحانه و الیلتفت منکم احد و امضوا حیث تومرون و
الجل ان العمر اقرص من ان یشتغل االنسان بتزییف االباطیل اقترص علی امر الحق
علی نهج حکمه آلمحمد علیهم السالم قل الحق من ربکم فمن شاء فلیومن و من
شاء فلیکفر بالجمله بعد ما عرفت ان االسطقسات االولیه مراتب هذا العامل فلنبین
اوال کیفیه حصول املزاج علی قول مطلق ثم نتبعه بذکر االمزجه الخاصه و کیفیه
ترکبها و حصولها اعلم ان ظاهر املزاج هو الکیفیه الوحدانیه الحاصله ظاهرا من
امتزاج کیفیات مختلفه علی نسبه معلومه و فی الحقیقه املزاج نور یصدر من تحت
حجاب الواحدیه و یظهر فی مرآه تلک الکیفیه الوحدانیه ملا صارت قابله لتجلیه و
هو املشار الیه بقوله علیه السالم القی فی هویتها مثاله فاظهر عنها افعاله و ما
ملیتعلق به ذلک النور ملیصدر عنه االفعال الخاصه به فان الفعل من الفاعل و الفاعل
هو الله سبحانه و یظهر فعله علی ید امثلته و اسامئه و صفاته املتسمع فی الدعاء
سبحان الضار النافع فالضار هو الله سبحانه و یده فی الرضر هو حقیقه املزاج ففعل
الرضر یصدر من الله سبحانه بیده املقارنه التی هی ذلک النور املنطبع فی تلک
الکیفیه الربزخیه الحاصله بین الکیفیات الذی هو مثاله امللقی فی هویته و یظهر
فعله علی ید تلک الکیفیه فان تلک الکیفیه مبنزله الجسد و ذلک النور روحه و
تلک الکیفیه هی جهه نفس املزاج و ذلک النور هو جهته من ربه فال ضار و ال نافع
اال الله سبحانه فمن ذهب یزعم ان عقارا من العقاقیر یرض او ینفع فهو مرشک بالله
العلی العظیم فان الرضر و النفع حادثان مخلوقان و ال محدث اال الله سبحانه و قد
روی عن ابیعبدالله علیه السالم فی الربوبیه العظمی و االلهیه الکربی الیکون الشئ
ال من شئ اال الله و الینقل الشئ من جوهریته الی جوهر آخر اال الله و الینقل
الشئ من العدم الی الوجود اال الله انتهی  ،فالله سبحانه هو املوثر و ذلک النور
اسمه املوثر بذلک التأثیر الخاص و مثاله امللقی فی هویه املرکب و یظهر الفعل من
ذلک االسم علی ید الجسد کام بینا و رشحنا فهذا هو حقیقه املزاج ال غیر و اما
کیفیه تکون ظاهره و باطنه اعلم انه ملا اراد الصانع الجلیل احداث مزاج فی مرکب
اخذ من رطوبه ذلک املقام اربعه اجزأ و من یبوسه ذلک املقام جزء فیدبرهام بیدیه
الفاعلتین الحراره و الربوده علی نحو التعاقب فیحل الیبوسه فی الرطوبه و یعقد
الرطوبه فی الیبوسه حتی یجعله ماء و تلک الرطوبه مع تلک الیبوسه متشاکله فان
تلک الیبوسه هبائیه صالحه للتامزج مع الرطوبه الهوائیه و هذا املاء بارد رطب قد
تکون من طبیعتین الرطوبه و الیبوسه ثم ان الله سبحانه یسلط النار علی املاء حتی
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تغلظه و تلزجه و یختلط معه من االجزاء الیابسه الهبائیه جزء فی جزئین یعنی
جزئین من املاء مع جزء من الهباء و یصیر دهنا فالدهن یتولد من املاء کام تولد
املرأه من املرء فالدهن نفس املاء و زوجته املخلوقه من ضلعه االیس فالجل ذلک
صار املاء مقام الروح و مرآتها و صار الدهن مقام النفس و مرآتها و هذا الدهن
مرکب من جسدین جسد املاء و جسد االجزاء الهبائیه التی بها تلزج و تغلظ و یکون
حارا یابسا فحصل الطبایع االربع فیها علی نحو التشاکل و التامثل فیجعل الله
سبحانه هذا الدهن زوجه املاء النه مشاکل له قابل للمامزجه معه و النکاح منه
فیجمع الله سبحانه بینهام بکمیه مناسبه لذلک املرکب الذی شاء و اراد و وضع
بینهام من االجزاء الهبائیه بکمیه مناسبه فالف بینهام بالحل و العقد تألیفا حقیقیا
النه قد ثبت فی الحکمه ان التألیف الیتحقق اال بین املحلوالت املتشاکالت و ان
الیوابس ال الفه بینها لعدم الرطوبه الرابطه املنفعله و هذا الذی ذکرنا هو النار
الحائله ای املتغیره عن کیانها املتغلظه فی الدهن و االرض السائله برطوبه املاء
املنحله فیه و املاء الجامد بیبوسه االجزاء الهبائیه و الهواء الراکد بتلک االجزاء
فتشاکلت االسطقسات و متاثلت و صارت صالحه للرتکیب فاخذ الله سبحانه من کل
واحد من هذه الکیان الثلثه الصاحبه للکیفیات االربعه علی حسب ارادته و مشیته
مقدارا معلوما فدبرها بیدیه الحراره و الربوده الی ان رکبها و حلها و عقدها حتی
تولد منها املولود املعین ذو مزاج واحد متشاکل االجزاء فارشق علی هذا املرکب نور
من تحت حجاب الواحدیه و انطبع فی مرآت هذا الحاصل املرکب فصار موثرا بالله
سبحانه فیام شاء کیف شاء و بغیر ذلک ملیتحقق مولود ابدا فاملاء ابوه و الدهن
امه و االجزاء الهبائیه هی الرابطه بینهام بربودتها تناسب املاء و بیبوستها تناسب
الدهن فهذه الثلثه هی اسطقس جمیع املولدات و قد خفی علی االطباء ذلک حتی
زعموا ان االسطقسات القریبه هی العنارص االربعه و انی لها بصالحیه الرتکیب مع
شده تناکرها و اختالف حیزاتها و رقتها و غلظتها و انی یمکن للنار ان متازج الرتاب
و انی یمکن للهواء ان یامزج املاء ما ملتتغیر عن کیانها و تصیر مشاکله صالحه
للمامزجه و اما املاء فقد یشاکل الدهن فی السیالن و ملا فی املاء من االجزاء الهبائیه
املشاکله لهبائیات الدهن و یشاکلهام الهباء ملا فیهام من االجزاء الهبائیه فالدهن بین
املاء و الرتاب کالکالب یرتبط باملاء من حیث السیالن و بالرتاب من حیث الغلظه
فرتبط الثلثه ربطا صادقا حقیقیا و یتحقق املرکب بعد الفعل و االنفعال بینهام
فالرتاب یغلظ الدهن بیبسه و الدهن یغلظ املاء بغلظته و املاء یرقق الدهن برقته
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و الدهن یرقق الرتاب برقته فیخرج من بینها شئ وحدانی متشاکل االجزاء قابل الن
یتعلق به نور الواحد جل شأنه و هذا هو املزاج الحق و من اراد ان یعرف تفصیل
ذلک فعلیه بکتابنا مرآهالحکمه فانه متکفل بتفصیل الواقع و لوال انا فصلناه فی
ذلک الکتاب و ملیکن لنا اقبال بالتکرار لبسطنا القول هنا ایضا و لکن علومنا شتی
و یلزمنا العنایه بکلها و الوقت اضیق من ان نفصل مطلبا واحدا فی کتابین فهذا هو
تفصیل حصول املزاج من بین االرکان فلکل مولود طبایع اربع و کیان ثلثه و الشئ
قائم بکیانه و الکیان قامئه بطبایعها و الجل ذلک تری االنسان الصغیر متولدا من
نطفه ابیه البیضاء و نطفه امه الصفراء و الرتاب الذی یموثه امللک بینهام فارکان
وجوده هذه الثلثه و طبایعه اربعه الحراره و الربوده و الرطوبه و الیبوسه فظهر
کیانه فی دماغه و قلبه و کبده و طبایعه فی اخالطه و اخالطه التصل الی اعضائه
ما ملتستحل الی الکیان فالصفراء العبیط و الدم العبیط و البلغم العبیط و السوداء
العبیط الیصیر مدد عضو و غذاءه ابدا ما ملتستحل الی ماء و دهن و عکر ثم یوخذ
من املاء و الدهن و العکر لکل عضو علی حسب ما یلیق به فیوخذ للعظام مثال
منها و العکر ازید و لللحم منها و الدهن ازید و للسمین منها و املاء ازید و هکذا
لالعضاء فیوخذ منها للدماغ مثال و املاء ازید و للقلب و الدهن ازید و للکبد و العکر
ازید و لذلک تری االثفال الخارجه من االنسان ماءا و دهنا و عکرا ال غیر فاما ما
تخرج من االثفال فی الکیلوس ففیها رطوبه مائیه و دهانه صابغه و عکر کام یفصلها
منها اصحاب الصناعه و اما ما تخرج من االثفال من الکیموس فکذلک رطوبه مائیه
تخرج من طریق الکلیه و املثانه و دهانه صابغه تنجذب الی املراره و عکر ینجذب
الی الطحال و اما ما تخرج منها مام یفضل عن غذاء االعضاء من االعضاء فهی ایضا
ثلثه رطوبه مائیه و هی العرق و دهانه لزجه و هی الشعر الذی تراه یخرج من
االعضاء و عکر و هو الوسخ و لو ملیکن االخالط تستحیل الی هذه الکیان اوال
ملاتفصل اثفالها الی هذه الثلثه فاذا کان االعضاء منقسمه الی االقسام الثلثه و
غذاوها ایضا منقسام الی االقسام الثلثه و اثفالها ایضا منقسمه الی االقسام الثلثه
استبرص الحکیم منها ما ذکرنا ان االخالط الترتکب منها االعضاء و امنا ترتکب من
الکیان الثلثه و کذلک االمر فی االنسان الفلسفی و قد بیناه فی کتابنا مرآهالحکمه
مفصال و کذلک یکون االمر فی االنسان الکبیر فهو مرکب من عرش و هو املاء و لذا
روی ان اول ما خلق الله املاء و هو فی جمیع العوامل کذلک کام سمعت فی امر
املزاج ان اول ما یتکون املاء و من کرسی و هو الدهن و هو مخلوق من نفس العرش
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و االفالک تفاصیله و اجزاوه و من عنارص و هی العکر فالعامل مرکب من هذه الکیان
ثم هذه الکیان تحدث علی ما رشحنا من الکیفیات الطبیعیه و لذا یوجد الطبایع
فی کلها و کل رکن منها مرکب من الطبایع و لکن قوام العامل بهذه االرکان کام تری
بالجمله املزاج فی الظاهر کیفیه متشاکله االجزاء تحدث من امتزاج االرکان الثلثه
امتزاجا انحاللیا بعد الفعل و االنفعال و تلک الکیفیه مرآه ینطبع فیها نور الواحد
جل شأنه و هو املثال امللقی فی هویتها فیجری سبحانه افعاله علی یده التی هی
ذلک النور و املزاج الظاهر لتلک الید کالکم لیدک فیفعل الله ما یشاء بقدرته و
یحکم ما یرید بعزته و تفصیل القول فی املزاج یقتضی رسم فصول .
*« الباب الثالث :فی کیفیه حصول املزاج علی قول مطلق  -فصل  :1فی ذکر االمزجه
الخاصه و کیفیه ترکبها و حصولها »*
فصل اعلم ان املزاج معتدل و غیر معتدل فاملعتدل ما یکون نسبته الی جمیع
الطبایع علی حد سواء کاملرکز فی وسط الدائره او القطب فی وسط الکره و غیر
املعتدل ما یکون منحرفا الی جهه فزعم االطباء ان املزاج املعتدل الحقیقی غیر ممکن
و قد بینا بطالنه فی کتابنا مرآهالحکمه و صورنا امکانه بحیث یعرفه من له عین و
رمبا نشیر هنا ایضا الی امکانه و وقوعه و اما غیر املعتدل و هو املنحرف الی جهه
فینحرف اما الی الحراره او الربوده او الرطوبه او الیبوسه فانواعه اربعه و مراتب
کل نوع ال نهایه له البته و سایر ما یقال له معتدل معتدل اضافی و تفاصیل ادلتهم
معروفه و قد اشتبه علی القوم فان املعتدل الحقیقی ممکن و الیمنع من الرتکیب
بل یشدد ترکیب الشئ و یجعله بحیث الینفک و اما عدم املنع من الرتکیب فانا نری
ان الحدیده املحامه مثال تکون فی غایه الحراره و لو ترکتها تربدت شیئا بعد شئ الی
ان یصیبها برد شدید فتربد فی غایه الربوده و ال محاله تکون بین هاتین الحالتین
حاله متوسطه بین الحراره و الربوده و قد وجدت و ملیمنع تفاعل الحر و الربد من
الوجود الخارجی فان الطفره باطله و تربدها تدریجی فلها حاله اعتدالیه حقیقیه ال
محاله و کذلک االمر بین الیبوسه و الرطوبه فان تلک الحدیده مثال فی غایه الجموده
و الیبس و یمکن اذابتها حتی تصیر زیبقا رجراجا و بین هاتین الحالتین تکون حاله
متوسطه البته ملا مر و قد وجد فی الخارج فتبین انه االعتدال الحقیقی و الیمنع من
الفعل و االنفعال و یمکن وجوده فی الخارج و لیس امر الرتکیب بحیث زعموا ان
یوخذ قبضه من النار و قبضه من املاء و قبضه من الرتاب و قبضه من الهواء فیولف
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بینها و امنا املرکب بالکس یرکب کل شئ و فی بدو امره فیه رطوبه فاضله لیطاوع
الفعل فیترصف فیه و یربیه الی ان یقف فی حد االعتدال بین الرطوبه و الیبوسه و
کذلک فیه بروده زایده فیترصف فیه و یربیه الی ان یقف بین الطرفین الحراره و
الربوده فیمکن جعل املرکب معتدال حقیقیا و الیمکن االعتدال الحقیقی اال ان
یتحقق التشاکل الحقیقی بین االجزاء مع االنحالل البالغ و بقاء االنحالل الی ان یبلغ
فعل الفاعل بکل واحد فی کل واحد منتهاه ثم العقد شیئا فشیئا الی ان یقف فی
حد االعتدال فحصول االعتدال تدریجی فی املرکب و الفاعل بکل واحد هو الله
سبحانه النه الیغیر الشئ من جوهریته الی جوهر آخر اال الله و الطبیعه سنه منه
فی خلقه و سبب من االسباب فاذا حصل االعتدال الحقیقی فی املرکب امتنع عاده
تفککه لشده تعانق االجزاء و اتحادها و ظهور الواحد الفرد االعظم الدائم القائم
فیها فیمتنع فی سنه امللک تفککه اال ان یشاء الله و اما وقوعه ففی ذات محمد
صلی الله علیه و آله فانه عدل ال جور فیه و حکم بین جمیع امللک و لذا وصفه
الله سبحانه فقال ال رشقیه و ال غربیه  ،و قال علی علیه السالم نحن ناشئه القطب
و املعصوم الحقیقی یکون معصوما عن االنحراف عن الحق الذی هو الوسط و هو
آیه الله العدل فی بالده فمن زعم غیر ذلک فقد کذب الله سبحانه فی عرشه و ضل
عن السبیل و کذلک عرتته علیهم السالم فانهم من نوره و روحه و طینته و اولهم
محمد و اوسطهم محمد و آخرهم محمد و کلهم محمد فافهم و ان اردت ازید من
ذلک فراجع کتابنا مرآهالحکمه و الرساله الشیرازیه و سائر رسائلنا فی الفلسفه فان
فیها هذا املطلب مفصل و اما املنحرفه فهی ما متیل الی جهه و قد ذکرنا ان انواعها
اربعه و اشخاصها ال نهایه لها الن درجات القرب و البعد ال نهایه لها البته و لکن قد
یوصف املنحرفه باملعتدله و املراد منه االضافی و هی علی مثانیه اقسام فانه قد
یعترب االعتدال فی النوع و قد یعترب فی الصنف و قد یعترب فی الشخص و قد یعترب
فی العضو و کل واحد منها قد یعترب بالنسبه الی ما هو خارج عن ذلک الوصف او
داخل فی ذلک الوصف فاملعتدل النوعی باللحاظ االول کاعتدال نوع االنسان
بالنسبه الی سایر االنواع و باللحاظ الثانی کاعتدال االنبیاء فی اللباس البرشیه
بالنسبه الی الرعیه و اما املعتدل الصنفی باللحاظ االول فکاعتدال االقلیم الثانی
بالنسبه الی سایر االقالیم مثال و باللحاظ الثانی فکاعتدال اهل بلد منه بالنسبه الی
سایر البالد و اما االعتدال الشخصی باللحاظ االول فکاعتدال شخص بالنسبه الی غیره
و باللحاظ الثانی فکاعتداله فی حال بالنسبه الی سایر حاالته و اما االعتدال العضوی
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باللحاظ االول فکاعتدال عضو بالنسبه الی سایر االعضاء و باللحاظ الثانی فکاعتدال
حاله منه بالنسبه الی سایر احواله فهذه اقسام االعتدال االضافی و اعلم ایضا ان
االعتدال اعتداالن اعتدال بحسب الطبع و هو االعتدال الطبعی و اعتدال بحسب
الوضع و اما االعتدال الطبعی فکام مر و هو ما یکون وسطا بین الطبایع و اما
االعتدال الوضعی فهو ان یکون الشئ فی جمله ذلک املرکب من ذلک الشئ و غیره
علی حسب ما یقتضی کامل ذلک املرکب و قوامه و ثباته مثال االنسان مرکب من
اعضاء و یقتضی کامله و قوامه ان یکون له آالت و ادوات یقضی بکل واحده حاجه
فاعتدال هیئه االنسان ان یکون رأسه مدورا و اعلی و حاجباه مقوستین و عیناه
لوزیتین و انفه مستقیام و عنقه کذا و صدره کذا و بطنه کذا و اطرافه کذا علی ما
تری فی االنسان املعتدل و اختالف هذه الهیئات الیحصل اال بان یکون بعضها حارا
و بعضها باردا و بعضها رطبا و بعضها یابسا علی ما تری و مع ذلک یکون هذا
االختالف من اعتدال االنسان و لو تخلف عن هذا النحو یکون غیر معتدل البته و
من ذلک اختالف اجزاء امللک فهو کله علی نهج االعتدال الوضعی بحیث الیستقیم
امللک اال هکذا و لذا قال سبحانه ماتری فی خلق الرحمن من تفاوت ای فساد
فالعامل علی نهج االعتدال و دلیل اعتدال کل مرکب ان یتأتی منه الحاجه التی اریدت
منه من غیر تکلف فلام رأینا العامل ثابتا مستقرا یأتی کل شئ منه فی وقته و محله
عرفنا انه معتدل وضعی البته فبهذا اللحاظ جمیع املنحرفات معتدله فی الوضع
الیصدر عن العدل الحکیم غیر معتدل البته فام یری من االنحراف فی شئ فامنا هو
نسبی کام عرفت فعند قیاس شئ بشئ یقال انه منحرف یعنی عام ذلک الشئ علیه
او یقاس حاله بحاله کام عرفت فاالنحراف بهذا اللحاظ یکون علی مثانیه اقسام فان
الشئ اما یکون احر مام ینبغی او ابرد مام ینبغی او ارطب مام ینبغی او ایبس مام
ینبغی او احر و ارطب مام ینبغی او احر و ایبس مام ینبغی او ابرد و ارطب مام
ینبغی او ابرد و ایبس مام ینبغی و هذه االمزجه اما تکون بالقوه دون املحسوس
الظاهر فکاالمزجه التی فی العقاقیر فانها فی الحس الظاهر لیس لها الصفه املذکوره
لها و امنا هی فیها بالقوه یعنی اذا وردت البدن و عمل فیها الطبع ظهرت آثارها فی
البدن فتسخن او تربد او ترطب او تجفف او تکون بالفعل و هی محسوسه و هی
علی قسمین عارضیه و ذاتیه اما العارضیه فکالحراره و الربوده و الرطوبه و الیبوسه
العارضه الظاهره کاملاء املسخن او املربد مثال و اما الذاتیه فاما هی فی الغایه و
النهایه فکام یوجد فی االسطقسات االوله و اما هی دون الغایه فکاالمزجه التی
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توجد فی بدن االنسان و غیره من الحیوان و هذا النحو من االعتدال و االنحراف
اعتدال طبعی مبالحظه الطبایع االربعه و هو ما نظر الیه االطباء و اما االعتدال و
االنحراف بحسب االرکان فهو الذی نذهب الیه ملا ذکرنا ان االسطقسات القریبه هی
االرکان دون الطبایع و ان الطبایع استحالت فی االرکان و انقلبت الیها فلیست
مبلحوظه فی االعضاء فاملعتدل و املنحرف الذی یجب ان یالحظ الطبیب فی عمله
الذی هو حفظ الصحه علی االصحاء و دفع املرض عن املرضی هو االعتدال و
االنحراف االرکانی و هو الذی قد خفی علیهم فبذلک بعدوا عن اصابه الحق فی
معالجاتهم و ابتلوا بالقیاس و ظلوا فی االلتباس فان ال کل حار یسخن البارد و ال
العکس و ال کل رطب یرطب الیابس و ال العکس و هذا الذی اشتبه علیهم و نشیر
الی ذلک فی الجمله ان الربوده لو غلبت علی الدماغ الروحانی فالحار العکری الذی
من شأنه النزول الی اسفل البدن لیس ینفع منه البته و کذلک اذا غلبت الرطوبه
علی القلب النفسانی فالیبوسه العکریه النازله او الروحانیه الصاعده لیس ینفع منه
و علی هذه فقس ما سویها فنقول ان من االعضاء فی الوضع االلهی ینبغی ان تکون
روحانیه و منها ما ینبغی ان تکون نفسانیه و منها ما ینبغی ان تکون جسدانیه و
منها برازخ بین ذلک فاذا کان کل عضو منها علی الوضع االلهی فهو معتدل فی
وضعه و فی الحاجه التی اریدت منه فاذا انحرف شئ من ذلک عن ذلک الوضع
االلهی فهو املنحرف و الیکون انحراف ذلک اال بان یغلب الطرطیر الذی هو العکر
او الدهن علی العضو املائی او املاء او العکر علی العضو الدهنی او املاء او الدهن
علی العضو العکری فاذا انحرف شئ من ذلک عام وضع علیه یجب فی دفع املرض
رده الی ما ینبغی و الیرد الی ما ینبغی اال باملشاکل للعضو املخالف للمرض و
الیتمشی املعالجه بالطبایع فی االنحرافات ابدا اال بعد مالحظه روحانیه العقار و
نفسانیته و جسدانیته االتری ان من العقاقیر البارده ما ینفع فی الرجل و الینفع فی
الدماغ ابدا و منها ما هو بالعکس و من العقاقیر الحاره مثال ما ینفع من القلب و
الینفع من الرجل و الدماغ ابدا و منها ما هو بالعکس بل نجد من العقاقیر ما ینفع
الجنب االیس و الینفع لالیمن ابدا و لیس ذلک اال انه استحالت الطبایع الی االکوان
و انقلبت الی االکوان فلمیعمل بعد عمل الطبیعه علی نحو االطالق و امنا یظهر
الخواص من االکوان کام کررنا و رشحنا و امنا کررنا القول النها ای هذه املطالب غیر
معروفه عند اهل القیاس بل رمبا اذا ظفروا بقولی بادروا باالنکار لعدم علمهم
بحقایق االمور و ملا کان عملهم بالقیاس اشتهر فی الناس راجع املجربین ال االطباء
صفحه | 25

و ظنی انی رأیت هذا القول مأثورا عن اهل العصمه علیهم السالم و بعد ما رأیت
عرفت ان الشهره وقعت بعد ما صدر عنهم هذا القول مجمال ارجو من الله سبحانه
ان اکشف فی هذا الکتاب خطاء العمل بالطبایع و وجوب العمل باالرکان و ال قوه
اال بالله العلی العظیم فینبغی ان نرشح نسبه کل عضو الی رکن النه لیس یوجد
فی غیر کتابنا هذا .
*« الباب الثالث :فی کیفیه حصول املزاج علی قول مطلق  -فصل  :2فی ان جمیع
اعضاء االنسان مرکب من املاء و الدهن و امللح »*
فصل اعلم ان جمیع اعضاء االنسان بل جمیع ما فی العامل مرکب من املاء و الدهن
و امللح و املراد باملاء الرطوبه السائله و املراد بالدهن الرطوبه اللزجه الربزخیه بین
الرقه و الغلظه و املراد بامللح الجساوه و الیبس الثقیله فال شئ من االعضاء و االخالط
اال و هو مرکب من هذه الثلثه فاملاء لرقته صار مرآه الروح و حکیها حتی غلب علیه
اسمها فسمی بالروح و الدهن لربزخیته صار مرآه النفس و حکیها حتی غلب علیه
اسم النفس فسمی بالنفس و امللح لجساوته و غلظته حجب الروح و النفس
فلمیحکهام فسمی بالجسد و الجل ذلک قلنا کل جسم مرکب من روح و نفس و
جسد فکل عضو مرکب من هذه الثلثه و ذلک الن الغذاء اذا ورد املعده و ترصف
فیه الطبیعه میزت بین طرطیره و بین ما هو صالح للکیموس فاخرج الطبع الطرطیر
من طریق املصارین و بعث الصالح الی الکبد فترصف فیه حراره الکبد و میزت بین
طرطیره و بین الصالح للغذاء فاخرج طرطیره من طریق الکلی و املثانه و الی املراره
و الطحال و بعث الصافی الخالص الیاقوتی الی االعضاء فام یفضل عن االعضاء من
الغذاء یفصل الی ماء و دهن و عکر فاملاء یخرج من املسامات کالرشح و هو العرق
و الدهن یخرج علی نحو السایه و العکر یخرج علی نحو التعقد و االندفاع الی
الخارج و هو الشعر فالجل ذلک قلنا ان الشعر خالصه جمیع االغذیه النه فضل ما
یغتذی به االعضاء بالجمله الغذاء املبعوث من الکبد لیس مبتشاکل االجزاء فان فیه
مائیه و دهنیه و عکریه و یغذی الطبع کل عضو من الثلثه اال ان فی بعض االعضاء
املاء اغلب و هی االعضاء البارده الرطبه الروحانیه و ذلک الدماغ و النخاع و السمین
و ان کان السمین ادنی ذلک و فی بعضها الدهن اغلب و هی اللحمیات کاللحم
املفرد و الکبد و الطحال و الکلی و العضالت و الثدی و االنثیین و الشحم و امثال
ذلک و فی بعضها العکر اغلب و هی االعضاء الصلبه التی بها قوام البدن و ارتباطه
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کالعظم و الغرضوف و الرباط و الوتر و الغشاء و العصب و الرشیانات و االورده
فجمیع ذلک من العکریات و ما ملیفرق الطبیب بین هذه االعضاء ملیعرف الصحه
و حفظها و املرض و دفعه البته .
*« الباب الثالث :فی کیفیه حصول املزاج علی قول مطلق  -فصل  :3فی بیان
االعتدال فی االعضاء و البدن »*
فصل االعتدال فی کل عضو ان یکون علی الوضع االلهی و یتأتی منه الحاجه
التی وضع الجلها فمهام ملتصدر منه املنفعه املراده منه علم انه خارج عن االعتدال
فنقول علی سبیل املثل ان اعتدال الرأس یعرف من ان یکون متوسطا بین الصغر و
الکرب له نتو من قدام و نتو من خلف مبنزله کره شمع غمزت فی الجمله باصبعین
و اعتدال العین یعرف من ان تکون معتدله متوسطه بین الصغر و الکرب و الجحوظ
و الغور و یکون لونها بین الکحله و الزرقه و هو االشهل و اعتدال سایر الحواس ایضا
التوسط فی الهیئات و قوه االحساس و ذلک الن قوه االحساس فی کل حاسه تدل
علی صفاء املاده و لطافتها و خلوصها من الطرطیر و اما اعتدال القلب فیعرف من
ان یکون التنفس معتدال و النبض معتدال قویا و الصدر معتدال بین الصغر و الکرب و
اما اعتدال الکبد فیعرف من اعتدال العروق فی السعه و الضیق و الصالبه و اللین
و اعتدال االخالط و حمره لون البدن فی صفاء و حسن و اما اعتدال االنثیین فیعرف
من اعتدال املنی فی الکرثه و القله و القوام و من شده میله الی الجامع و قلته و
شده انعاظه و ضعفه و اما اعتدال املعده فیعرف بجوده الهضم و اعتدال الشهوه
للغذاء و املاء و تسویه استلذاذه من الحاره و البارده و الرطبه و الیابسه و نظافه
اللسان عن االخالط و اما اعتدال الریه فیعرف من تسویه میلها الی الهواء الحار و
البارد و من اعتدال الصوت و صفائه و علی هذا القیاس سایر االعضاء فان کان یتأتی
منه الحاجه التی خلق الجلها بسهوله دامئا فهو معتدل و اال فال و اعتدال کلیه البدن
ان یکون معتدال بین الهزال و السمن و اللون منه مختلط من بیاض و حمره و شعره
فی الصغر اشقر و فی الشباب اسود ارجل و ملمسه معتدال فی الحراره و الربوده و
الصالبه و اللین مبنزله جلده بطن الراحه و یکون فی اخالقه النفسانیه فهام فطنا
ذکیا عاقال و اما اعتداله فی الحیوانیه ان یکون شجاعا متوسطا فیام بین العجله و
البطو و التثبت و التهور و الرحم و القسوه مقتصدا فی الشهوات عفیفا و الصفات
املعتدله مجمال ما امر به فی الرشع و املنحرفه ما نهی عنه فانهم ارادوا ان یخرجوا
صفحه | 27

الناس من حدود االنحراف الی االعتدال و کذا یکون فی افعاله الطبیعیه معتدال
فیکون معتدل النشو و النام معتدل االدراک و االحتالم معتدل الشهوه جید الهضم
معتدل الباه و هذا الذی ذکرنا یحصل فی البالد املعتدله و اما سایر البالد فینبغی ان
یالحظ بالنسبه الی اهل تلک البالد .
*« الباب الثالث :فی کیفیه حصول املزاج علی قول مطلق  -فصل  :4فی امر املزاج
فی االنسان »*
فصل اعلم ان الصانع الحکیم جعل بدو کل شئ من املاء الن یکون قابال للتصویر
منفعال للتقدیر و یترصف فیه الی ان یبلغ منتهی کامل الصوره املراد منه فال بد و
ان تکون الرطوبه بقدر ان یبلغ املصور منها حاجته و تبقی منفعله ما دامت تحت
ترصفه ال ازید من ذلک و ال اقل فمن اتحاد تدبیره جعل ماده االنسان املاء و هو
النطفه و هی بارده رطبه فیغذیها بالدم الحار الرطب و یترصف فیها بحراره الرحم
حتی یجعلها غلیظه ثخینه حتی اذا جعلت فی صوره وقفت علی تلک الحال فاذا
بلغت غلظتها تلک الحال صورها لکن صور االعضاء الرقاق قبل الصالب لقبولها صوره
الرقاق قبل الصالب و هی حاره رطبه ثم غذیها و امناها و هی بتلک الرطوبه التی
فیها کانت قابله لالمتداد الی ان اتم صورتها و نفخ فیها الروح و اخرجه صبیا و فیه
رطوبه و لین الن یمتد و ینمو و ینشو و لوال هذه الرطوبه ملاقبلت اعضاوه االمتداد
و هکذا یمتد شیئا بعد شئ و یجف اعضاوه شیئا بعد شئ و یقل رطوباته الی ان
یصل الی حد الیقبل االمتداد فیقف عند ذلک و یبطل مناه و فی االعضاء رطوبه
یتأتی منها االفعال النفسانیه و الحیوانیه دون النباتیه فیذعر شعره و الیطول اظفاره
کثیرا و لکن یکون افعاله النفسانیه و الحیوانیه قویه و هکذا یجف شیئا بعد شئ
الی ان یصل الجفاف حدا التبلغ منه النفس الحیوانیه حاجته فیذبل و یموت ففی
حال النام یکون مزاجه حارا رطبا لوجود االمتداد الدال علی الرطوبه ثم اذا وقف دل
علی الجفاف بالنسبه فهو حینئذ حار یابس بالنسبه البته ثم اذا بدء فی النزول یصیر
باردا رطبا بالنسبه الی الهرم الذی یلحقه فانه ارطب بالنسبه الی الهرم البته ملا عرفت
و ابرد بالنسبه الی الشباب البته لضعف القوی و افعال نفوسه و اذا بلغ الهرم بلغ
الیبس غایته و الربد غایته لنهایه الضعف و نهایه الذبول و ما یری من سیالن
الرطوبات منه فامنا هو من رطوبات عارضه مع ضعف القوه املحلله فتسیل منه نیا
و اعلم ان امزجه االسنان نسبیه و امنا النظر الی الغلبه فلام رأینا فیه الیبوسه فی
صفحه | 28

حال الهرم غالبه حتی انه یجف عروقه و لحومه و عظامه و جلده و رأینا ضعف
قویه بکلیتها قلنا بارد یابس و معلوم انه ما دام حیا فیه حراره و رطوبه الن الحیوه
حاره رطبه و التتعلق اال بالحاره الرطبه فالشیخ الهرم مزاجه فی الواقع حار رطب
اال انه بارد یابس بالنسبه الی الکهل ال فی الواقع و اما الکهل فقلنا انه رطب یعنی
بالنسبه الی الهرم و اال فبالنسبه الی الشاب یابس البته و ملا رأینا رطوبته ازید من
الهرم قلنا انه رطب و قلنا انه بارد لضعف قواه الذی الیحصل اال من ضعف الحراره
فمبدو الربوده سن الکهوله و منتهاه آخر العمر و یزداد بروده شیئا بعد شئ اال انه
فی الکهوله ارطب منه فی الهرم و قلنا ان الشاب حار یابس مزاجه فهو یابس بالنسبه
الی الصبی ال الکهل بل هو رطب بالنسبه الیه و حار فی منتهی درجه الحراره الن
مبدء الحراره الصبی و تزداد شیئا بعد شئ الی منتهی الشباب فهذه الطبایع فی
العمر کاملثلثین املتداخلین مثلث الحراره و الرطوبه و مثلث الربوده و الیبوسه
فقاعده مثلث الحراره و الرطوبه اللتین هام صفتا الحیوه عند اول التولد و رأسه عند
آخر العمر و قاعده مثلث الربوده و الیبوسه اللتین هام من صفات املوت عند آخر
العمر و رأسه عند اول التولد فبهذا تبرص امرک و سبب ان حراره الشباب اشد فی
الظاهر الن اثر الحراره فی الیبوسه اقوی منها فی الرطوبه و الن الحراره الغریزیه
الفلکیه فی حال الشباب اظهر ملناسبه املحل فغلبه حراره الشباب فی الظاهر الجل
غلبه الحراره الغریزیه ال الجثه فافهم بل هی اضعف من حراره الصبی و اعترب بسعه
حرکات الصبی و کرثه هاضمته و استدل به علی قوه حرارته و اما ظهور االرکان فی
االسنان فام دام ناشیا نامیا ففیه الروح اغلب و ما دام واقفا فالنفس فیه اغلب و ما
دام هابطا فالجسد فیه اغلب و هذا هو التقسیم الذی یکون منشأ االثار و هو
حقیقی و التقسیم االول اضافی نسبی فافهم هذا ما یودی النظر و ان خالف بعض
االطباء و لکن علی ان اذکر ما یوافق الربهان ال الرجال فان الرجال تعرف باملقال ال
املقال بالرجال فذکروا ان الولد هو صبی الی خمسهعرش سنه ثم هو فتی الی نحو
ثلثین ثم شاب الی خمسه و ثلثین ثم هو کهل الی ستین ثم هو شیخ الی آخر العمر
و النام الی ثلثین تقریبا و الی خمسه و ثلثین الوقوف ثم الی الستین االنحطاط ثم
الی آخر العمر الذبول ثم کل نفس ذائقه املوت ثم کل ذکر احر و ایبس من االنثی
و کل انثی ابرد و ارطب و لذلک تریهن ینشون رسیعا و یقفن رسیعا اما رسعه
نشوهن لرطوبتهن القابله لالمتداد و اما رسعه وقوفهن لضعف الحراره فیهن و
الدلیل علی ذلک انک تریهن عدیامت الشعر فی البدن و اضعف نفسا و اقل
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شجاعه و اکرث جبنا و جزعا ضیقه الصدور صغیره الروس مایالت الی الدعه ناقصات
العزم و العقل کثیرات الحیا و کل هذه صفات الربوده و الرطوبه و تری الرجال
بخالف ذلک و الجل ذلک تری فی الرجال اثر العقل اغلب و فی النساء اثر النفس
اغلب ثم انه قد یتغیر املزاج بحسب العادات و املهن حتی تصیر طبیعه ثانیه و
ینبغی مالحظه جمیع ذلک للطبیب املحتاج الی معرفه هذه االمور املعانی بها فهذه
جمله کافیه فی امر املزاج ان شاء الله .
*« الباب الرابع  :فی بیان احوال االخالط »*
الباب الرابع فی جمله القول فی االخالط و قد عرفت مام تقدم ان االسطقسات
االوله لبدن االنسان العنارص االربعه و االسطقسات الثانیه له االخالط االربعه و
االسطقسات الثالثه املاء و الدهن و العکر و االسطقسات الرابعه االعضاء املتشاکله
التی علیها مدار بدن االنسان و الغرض فی هذا الباب بیان احوال االخالط .
اعلم ان االخالط فی بدن االنسان مبنزله العنارص فی هذا العامل و کام ان العنارص
فی اسفل العامل کذلک یکون االخالط فی الکبد اسفل االعضاء الرئیسه و اعلم ان
االخالط مولده من العنارص بعد انقالبها الی املولدات الخارجیه التی منها غذاء
االنسان و تلک املولدات قد تولدت من املاء و الدهن و العکر املتولد من العنارص
علی ما هو مذکور فی کتابنا مرآهالحکمه فالعنارص انقلبت الی االرکان و االرکان
انقلبت الی النبات و الحیوان فاذا اغتذی بهام االنسان و وردا البدن انحل الغذاء فی
البدن بواسطه املاء و ترصف فیهام الهاضمه حتی تنحل االجزاء الیابسه فی الرطبه و
تنعقد الرطبه فی الیابسه و یصیر املجموع شیئا واحدا غلیظا مبنزله ماء االقط الغلیظ
و هو املسمی بالکیلوس و هذا الکیلوس املتشاکل االجزاء فی املنظر یکون مرکبا من
ثلث جواهر فی املخرب و هی املاء و الدهن و العکر کاللنب الذی تراه فی املنظر
واحدا و هو فی املخرب مرکب من مائیه و دهنیه و جبنیه و هی عکره و فی هذه
الجواهر الثلث اجزاء صالحه تشاکل بدن االنسان و اجزاء غریبه فاسده بالنسبه الی
بدن االنسان ففیه مائیه فاسده و دهنیه فاسده و عکریه فاسده فیمیز الطبیعه بقوه
ربها بین الصالحه و الفاسده فرتسل الصالحه من طریق املاساریقا الی الکبد و تدفع
الفاسده من طریق االمعاء فاملدفوع مرکب من فواسد الجواهر الثلثه کام یفصل
فی القرع و االنبیق الی ماء و دهن و عکر ارضیه مشاهده ثم ما ذهب الی الکبد
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هو جوهر متشاکل االجزاء و هو املسمی بالکیموس فیعمل فیه حراره الکبد و
تنضجه و هو ایضا فیه اجزاء صالحه مشاکله لبدن االنسان و اجزاء فاسده فتفرق
القوه املمیزه التی جعل الله فیه فتدفع املائیه الفاسده منه من طریق الکلیتین الی
املثانه الی الخارج و تدفع الدهانه الغیر الصالحه للتغذیه الی املراره و تدفع العکر
الغیر الصالح للتغذیه الی الطحال و ملا کان للطبع فیهام حاجه و کانا قلیلین
ملیدفعهام الی الخارج فاما حاجته فی البحار انه سأل الرشید موسی بن جعفر علیه
السالم عن الطبایع االربع فقال علیه السالم اما الریح فانه ملک یداری و اما الدم
فانه عبد عارم و رمبا قتل العبد مواله و اما البلغم فانه خصم جدل ان سددته من
جانب انفتح من آخر و اما املره فانها ارض اذا اهتزت رجفت مبا فوقها فقال له هرون
یا بن رسول الله تنفق علی الناس من کنوز الله و رسوله  ،منه  -و یأتی بعض االخبار
فی ترشیح االعضاء فی الهامشه  ،منه ( اعلی الله مقامه )
الی الطرطیر الدهنی فانه یرسل بعضه الی االمعاء لیغسلها و یجلوها من الرطوبات
اللزجه و یرسل بعضها الی املعده لتسخینها للهضم و اما حاجته الی الطرطیر العکری
فانه یرسل بعضه الی فم املعده للتنبیه لشهوه الطعام و منه یصیر غذاء الطحال
نفسه فیبقی الجوهر الصالح للتغذیه فی الکبد و هو الدم و هو مرکب من جواهر
ثلثه کام تشاهد حین ینصب الی الثدیین و یخرج لبنا انه من ثلثه جواهر کام ذکرنا
و اذا وضعت الدم فی القرع و االنبیق و فصلته یخرج منه ماء ثم دهن و یبقی عکر
فی اسفل القرع فهذا الدم ذو الجواهر الثلثه الخالصه الصافیه یکون غذاء البدن و
هو جوهر صاف یاقوتی معتدل بین الرقه و القوام فیجری فی العروق و ینبث فی
البدن فام صعد الی اعالی البدن فهو ارشفه و الطفه النه ینبغی ان یصیر غذاء آالت
الحس و یجب ان یکون فی غایه اللطافه ففیه املائیه اغلب و ما توسط فی البدن
فوجب ان یکون متوسطا بین الرقه و الغلظه ففیه الدهنیه اغلب و حتی یشتعل
فیها الحراره الغریزیه فی القلب و تحیی و ما نزل منه الی االسافل فوجب ان یکون
عکریا غلیظا النه ینبغی ان یصیر غذاء االعضاء الحامله للبدن املتینه فافهم ذلک
راشدا موفقا فانک التجده بهذا االنطباق و التنقیح فی کتاب و التسمعه من خطاب
ثم ما وصل الی االعضاء من هذا الجوهر الیاقوتی الصافی فلرمبا یفضل منه شئ من
غذاء العضو فان کان الطبع قویا فصله قوی االعضاء فاخرج املائیه الفاضله بطریق
الرتشح من املسامات و الدهنیه الفاضله منها دهنا و العکریه الفاضله شعرا و لعلک
من ذلک تبین لک ان الشعر اعدل شئ فی العامل النه فاضل غذاء صالح لبدن االنسان
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و هو اخ االنسان البیه و امه ابوه املاء و امه الدهن فای حجر افضل منه و ای جوهر
اعظم و ارشف منه و قد طهره الجلیل و نقاه ید القدره و رباه الله سبحانه بحکمته
حتی جعله صالحا الن یکون انسانا کامال ولیا لله سبحانه قابال لجمیع العلوم و
الکامالت و الحکم االلهیه و العلم بحقایق االشیاء و لعمری قد اخطأ من اتخذ وراءه
حجرا و قد سلک الطریق االبعد و قد حققنا ذلک فی رشحنا علی رساله الشیخ
االوحد اعلی الله مقامه املسمی بکشف االرسار مجمال فان کانت االعضاء ضعیفه
ملتقدر علی دفع هذه الفضول بقیت فی خلل االعضاء و لرمبا کان فی الکبد ایضا
ضعف و ملیصف الغذاء من الفضول الثلثه و بقیت فیه الی ان وصل الی االعضاء و
فیها ضعف فلمتدفع الفاضل عن نفسها فبقیت فی الخلل و زادت شیئا بعد شئ
حتی احدثت امراضا فی البدن و هذا الباقی فی الخلل هو الطرطیر الذی هو ام
االمراض و اصلها و منشأها و الیضعف عضو و الیحدث فیه مرض اال من جهه هذا
الطرطیر فهو العله املادیه لکل مرض یحدث فی بدن االنسان و هذا الطرطیر یختلف
فی الرقه و الغلظه بحسب مکان تولده فان کان هذا الطرطیر من بقایا غذاء االعضاء
املائیه کان الطف و ان کان من بقایا غذاء االعضاء الدهنیه کان اغلظ و ان کان من
بقایا غذاء االعضاء العکریه کان اشد تحجرا و هو اردوها و اصعبها تنقیه و کل واحد
من هذه الطراطیر له ثلثه اقسام فاما یکون الطرطیر مائیا او دهنیا او عکریا بالنسبه
الی موضع تولده فهو تسعه اقسام و قد یتولد الطرطیر فی املعده اذا کان قوتها
املمیزه او الدافعه ضعیفه فیبقی من االجزاء الغیر الصالحه فی املعده فیتولد هناک
طرطیر و هو ایضا اما مائی او دهنی او عکری و هو ما یشاهد حین الدفع فاما ان
یندفع الطرطیر املائی و هو املسمی بالبلغم او الطرطیر الدهنی و هو املسمی باملاء
االصفر و الصفراء او الطرطیر العکری و هو املسمی بالسوداء و لکل واحد منها
حاالت و صفات و الوان و قد یتولد الطرطیر فی الکبد لضعف القوه الدافعه منه او
املمیزه فیبقی فیه الطرطیر و هو ایضا اما مائی او دهنی او عکری و قد یصحب
ذلک الطرطیر الدم الجل رداءه التصفیه و ضعف املمیزه فیجری فی العروق فهذان
ایضا سته اقسام فذلک خمسهعرش قسام من الطرطیر هی ام جمیع االمراض و اصلها
و منشأها و لعلنا فصلنا االمراض علی سبیل االجامل حتی تعلم و ما ملیعلم الطبیب
العله املادیه لکل مرض ملیقدر علی عالجه البته و سنفصل لک نوع املعالجه ایضا
ان شاء الله تعالی فام ورد فی الخرب عن الرضا علیه السالم فی رسالته الی املأمون
ان الله سبحانه بنی االجسام علی اربع طبایع و هی املرتان و الدم و البلغم و بالجمله
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حاران و باردان قد خولف ما بینهام فجعل الحارین لینا و یابسا و کذلک الباردین
رطبا و یابسا ثم فرق ذلک علی اربعه اجزاء من الجسد علی الرأس و الصدر و
الرشاسیف و اسفل البطن و اعلم یا امیر املومنین ان الرأس و االذنین و العینین و
املنخرین و الفم و االنف من الدم و ان الصدر من البلغم و الریح و ان الرشاسیف
من املره الصفراء و ان اسفل القدم من املره السوداء الخرب  ،فلیس ینافی ما ذکرنا
فانا الننکر ان االسطقسات االوله هذه االربعه و ان الغالب فی کل عضو طبع اال انا
نقول ان هذه االربع تستحیل الی االرکان الثلثه اوال ثم ترتکب االعضاء من هذه
الثلثه کام بینا سابقا و اتینا له بشواهد ظهر بها لذی عینین فال شک ان اخالط البدن
اربعه کام ان عنارص العامل اربعه لکن الترتکب منها شئ اال ان یتکون منها الکیان
الثلثه اوال ثم من ترکیب الکیان ترتکب االعضاء ثم اعلم ان الطرطیر املائی تختلف
احواله و هو اربعه اقسام فمنه حامض و هو ابردها و ایبسها و منه مالح و هو
اسخن اصناف البلغم و اجفها و منه حلو و هو اسخنها و ارطبها و منه زجاجی یمیل
الی الحموضه و هو ارطبها و ابردها و اعلم ان الجوهر اللطیف اذا عمل فیه حراره
ضعیفه حتی غلی و کان حرارته الغریزیه فاسده حمض و اذا اشتدت علیه الحراره
و کان فیه غلظه و عکریه ملح و ان کان غلیظا و ملتفسد حرارته الغریزیه و عمل
فیه الحراره حلی و ان کان مع ذلک حرارته الغریزیه اضعف و الغریبه ایضا ضعیفه
حمض قلیال و اما الطرطیر الدهنی فهو ایضا اربعه اصناف اصفر رقیق و هو اقل
حراره ملا فیه من مخالطه الرطوبه املائیه و لوال ذلک لکان بطبعه احمر ناصعا و
منها غلیظ اصفر کمح البیض و هو اقل حراره من االول ملا فیه من الرطوبه الغلیظه
و منها کراثی و تولد هذا القسم فی االکرث فی املعده کام ان االولین فی االکرث فی
الکبد و رمبا یکون سبب الکراثی التغذی بالبقول و منها ما هو زنجاری و هو اردوها
و اکرث تولده فی املعده من شده االحرتاق و هو له کیفیه سمیه و اما الطرطیر
العکری و هو ایضا اربعه اقسام فمنها ما یتولد من احرتاق العکر الصالح و هو حار
حاد و طعمه حامض و اذا وقع علی االرض احدث فیها غلیانا کالخل و منها ما یحدث
من احرتاق الدهن الصالح و هو احرها و هو ردی مهلک و لونه اسود کالقار و له
بریق و فی رایحته حموضه و یحدث الغلیان فی االرض و منها ما هو کمد بسبب
بقاء الرطوبه فیه قلیال و منها باذنجانی و بنفسجی بسبب مخالطه الدهن و اردوها
االسود الرباق و فی کلها حموضه للربوده االصلیه او اللطافه و غلبه الحراره علیها
فاکتسب حده و حراره من االحرتاق فهذه جمله وافیه فی صفه االخالط و االرکان .
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*« الباب الخامس  :فی جمله القول فی االعضاء »*
الباب الخامس فی جمله القول فی االعضاء ،
اعلم ان القول فی االعضاء نوعان نوع منهام بیان صفه کل عضو و هیئته و خواصه
و ترشیحه فقد تکفل بذلک االطباء و ابلغوا فیه السیام علی بن العباس املجوسی
تلمیذ ابیماهر موسی بن سیار فی کتاب کاملالصناعه امللکی فانه فصل و ابلغ فال
حاجه لنا فی بیان ما بینوا و ابلغوا و امنا غرضنا فی هذه الرساله بیان ما ملیبینوا و
رشح ما ملیصلوا الیه فلنبین فی هذه الرساله کلیات ملیعرفوها و ملیصلوا الیها من
ارسار الخلقه و تنویع االعضاء و هو املطلوب منا فی هذه الرساله فنقول اعلم ان
الفیض من الله سبحانه کام بینا واحد و هو نور ساطع من لدن مشیه الله سبحانه
الی منتهی الخلق و هو فیض واحد و نور واحد النه من عند الواحد و قد بینا ان
من نفس ذلک النور حدثت ظلمه فانبسطت ایضا من منتهی الخلق الی لدن مشیه
الله سبحانه فکانا کاملثلثین املتداخلین او کالکرتین الحادتین فصارت الظلمه
املنبسطه منازل و مقامات للنور مختلفه الختالف مراتب الظلمه فحدثت منها للنور
صفات مختلفه فی کل منزل علی حسب مقتضی ذلک املنزل فحصل من ذلک
اختالف مراتب الخلق اال ان فی کل جزء نوع معنی کل جزء فصار من لدن املشیه
الی وسط املثلثین عامل الغیب لغلبه النور و اللطافه و صار من عند الوسط الی
املنتهی عامل الشهاده لغلبه الظلمه و الکثافه ثم صار عامل الغیب له اربع مراتب رتبه
قرب املشیه املتصله بها و رتبه غایه البعد عنها فی الغیب و هی مایلی الوسط ثم
بین ذلک رتبتان رتبه تلی العلیا و رتبه تلی السفلی فحصل لعامل الغیب اربع مراتب
و صار االولی منها لنهایه قربها من املشیه فی شده املشاکله معها و اضمحل و تالشی
فیها انیه الظلمه فصارت معراه عن الحدود الکلیه و الجزئیه فاختصت بعامل الحقایق
ثم بعدها کان البعد اکرث بدرجه و انیه الظلمه فیها اقوی فصار لها حد و لکن علی
نهج املعنویه و الکلیه ثم بعدها کان البعد اکرث بدرجه و انیه الظلمه فیها اقوی و
املشاکله مع املشیه اقل فاختصت بصور رقیقه لطیفه ثم بعد ذلک کان البعد اکرث و
املشاکله اقل و الظلمه اقوی صارت فیها حدود غلیظه جزئیه اال انها غیبیه لطیفه
عالیه عن املواد خالیه عن القوه و االستعداد تجلی الله سبحانه لها فارشقت و طالعها
فتألألت فالقی فی هویتها مثاله فاظهر منها افعاله و کذلک من لدن الوسط الی
غایه البعد اربع مراتب فاعالها حقایق عامل الشهاده ثم بعدها معانی عامل الشهاده
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ثم بعدها الصور الرقیقه ثم بعدها الصور الغلیظه فسمیت املراتب الغیبیه بالفواد
و العقل و الروح و النفس علی الرتتیب و هی لغلبه نورانیتها صار منها الشعورات
و االدراکات الحقیقیه و املعنویه و الصوریه و سمیت املراتب الشهادیه بالطبع و
املاده و املثال و الجسم و صارت هذه االربع قوالب و مظاهر لالربع االول فعامل
الغیب بکلیته روح و عامل الشهاده بکلیته جسم لها اال ان الروح تنفصل الی اربع
مراتب و الجسم ایضا ینفصل الی اربع مراتب فالجسم تنزل الروح بل هو روح غلیظه
مجسمه ملا عرفت من اتحاد جوهرهام و کون االختالف فی الرقه و الغلظه و الروح
لطیفه الجسم بل هی جسم رقیق لطیف مروح ملا عرفت و الروح لغلبه النورانیه
فیها مقام الربوبیه للجسم النها التی تربیه و الجسم لغلبه الظلامنیه علیه مقام
العبودیه للروح النه مطیع لها متحرک بها فالعبودیه جوهره کنهها الربوبیه فام خفی
فی الربوبیه من الصفات للطافتها و غیبیتها اصیب فی العبودیه مرشوحا مفصال و
ما فقد فی العبودیه لغلبه الظلمه و قله النورانیه وجد فی الربوبیه  ،فتبین رس قول
الرضا علیه السالم قد علم اولوا االلباب ان االستدالل علی ما هنالک الیعلم اال مبا
هیهنا و رس قوله تعالی سرنیهم آیاتنا فی االفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه
الحق فظهر معنی قوله سبحانه و ان من شئ اال عندنا خزائنه و ماننزله اال بقدر
معلوم فجمیع ما فی عامل الشهاده نازل من عامل الغیب فلکل صفه و موصوف و
حاد و محدود و جوهر و عرض حقیقه فی عامل الشهاده و البصیر من تبرص ذلک و
الحکیم من عرف حقایق االشیاء و عرف ان کل شئ من این نزل و این مبدوه و
مقامه فنقول ان الهیئه االنسانیه التی فی هذا العامل قد حصلت و تلبست بها املاده
بعد ما صفت و لطفت و بلغ بها الفاعل جل شأنه منتهی ارادته منها و خلیت و
طبعها کام بینا فوقفت علی هیئه الفطره االلهیه و هذه الهیئه هی هیئه ذلک النور
بعد ما نزل فی عامل الشهاده و امتزج مع الظلمه ظلمه االنیه و تلک الظلمه کانت
علی الوضع االلهی النه من صنع الحکیم و قد بینا ان کل قبضه من ذلک النور اذا
خلی و طبعه الذی جبله الله علیه وقف علی هیئه االنسان و مهام رأیت من شئ
علی هیئه املعدن او النبات او الحیوان فهو مام ملیبلغ به فعل الفاعل غایته او کانت
املاده غیر قابله لالنفعال علی حسب اراده الفاعل و ان رأیت انسانا زایدا و ناقصا
او مشوها فامنا هو من جهه رداءه املاده و زیادتها و نقصانها علی ما سنبینه ان شاء
الله تعالی فی محله مجمال کل قطعه من ذلک الفیض اخذت و عمل فیها ید الفاعل
حتی بلغ بالفعل منتهاه و ال قارس ظهرت علی هیئه کینونته املشاکله الراده الفاعل
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و مشیته فان االثر یطابق صفه موثره و لذلک قال الله سبحانه و لقد خلقنا االنسان
فی احسن تقویم  ،و عن امیراملومنین علیه السالم الصوره االنسانیه هی اکرب حجه
الله علی خلقه و هی الکتاب الذی کتبه بیده و هی الهیکل الذی بناه بحکمته و
هی مجموع صور العاملین و هی املخترص من اللوح املحفوظ و هی الشاهد علی
کل غائب و هی الحجه علی کل جاحد و هی الرصاط املستقیم الی کل خیر و هی
الرصاط املمدود بین الجنه و النار انتهی  ،فالصوره االنسانیه هی هیئه املشیه و
صوره االراده ظهرت فی نورها و شعاعها اذ هناک لکرثه لطافتها و رقتها لیس یظهر
فیها الصوره و کذلک لیست تظهر فی اعالی ذلک الفیض و امنا تظهر بعد غلظته
فی الجمله بواسطه برد الظلمه و کثافتها حتی یصیر قابال للتصور االتری ان الدهن
الرقیق لیس یقبل التصور و لکن اذا طبخته حتی غلظ فی الجمله و صار ناضجا متینا
ثخینا کالشمع مثال قبل التصویر کیفام شئت و وقف علی ما صورته فکذلک مبادی
الفیض لرقتها و لطافتها لیست تقبل الصوره اال ان تنتضج و تستثخن بسبب کثافه
الظلمه و بردها و یظهر فیها التصویر و تلک الصوره کانت من طبیعه ذلک الفیض
من اوله الی آخره اال انه لیس تظهر فی مبادیه و تظهر فی منتهاه ففی غایه رقته
لیس یظهر فیه صوره ال کلیه و ال جزئیه کام فی الفواد فاذا غلظ قلیال بسبب برد
الظلمه املقتضی للتکاثف و الرتاکم قبل صوره معنویه کلیه کام فی العقل فاذا غلظ
بعد ذلک مره اخری قبل صوره رقیقه غیبیه برزخیه بین املعنویه و الصوریه و الکلیه
و الجزئیه کام فی الروح امللکوتیه و اذا غلظ مرتبه اخری ظهرت فیه صوره غلیظه
جزئیه لکن غیبیه فاذا غلظ مرتبه اخری ظهرت فیه صوره غلیظه شهادیه طبیعیه و
هی بالنسبه الی عامل الشهاده لیس یطلق علیها صوره بل هی بالنسبه الیها کالتجرد
عن املعنی و الصوره لکن بالنسبه الی الغیب صوره فاذا غلظ مره اخری ظهرت فیه
صوره کلیه معنویه مادیه فاذا غلظ مره اخری ظهرت فیه صوره برزخیه شهادیه
مثالیه فاذا غلظ مره اخری ظهرت فیه صوره غلیظه جسامنیه شهادیه و لکن فی
عامل االجسام له ایضا مراتب فانه فی عامل الجسم املطلق له صوره اطالقیه بالنسبه
الی ما دونه و فی عامل العرش له صوره کلیه معنویه بالنسبه و فی عامل االفالک له
صوره رقیقه بالنسبه و فی عامل العنارص له صوره غلیظه کام بینا و له ایضا فی عامل
االجسام صورتان صوره لجسمه االصلی الذی هو علی فطرته االولیه االلهیه
الهورقلیاویه و صوره عرضیه علی حسب اعراض هذا العامل املحسوس مجمال الصوره
التی فی هذا العامل هی ما کان فی مبدء الفیض الی منتهاه اال انها ظهرت فی هذا
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العامل لغلظه الفیض و تکاثفه و تراکمه حتی قبلت الصوره و بقیت علی ما صورت
بسبب جمودها و هذا قوله سبحانه و ان من شئ اال عندنا خزائنه و ماننزله اال بقدر
معلوم فافهم ما ذکرت لک فانه من عین حکمه آلمحمد علیهم السالم فاذا عرفت
ذلک نقول ان الفیض فی هذا العامل العرضی الذی هو النطفه و ان کانت فی املنظر
واحده اال انها مرکبه من جواهر ثلثه النها دم صاف لطیف انصب فی االنثیین و
اندفقت الی الرحم و قد عرفت ان الدم له ثلث جواهر کام یظهر فی اللنب ففی
النطفه اجزاء لطیفه مائیه و اجزاء غلیظه دهنیه و اجزاء کثیفه عکریه فاالجزاء
اللطیفه املائیه روحانیه کام ثبت فی العلم الهرمسی و حققنا ذلک فی کتابنا مرآه
الحکمه و حیزها اعلی لو خلیت و طبعها و االجزاء الدهنیه نفسانیه و حیزها اسفل
من الروح الن لها جهتین جهه العکریه و منها غلظتها و جهه روحانیه و منها سیالنها
و االجزاء العکریه جسدانیه و حیزها فی االسفل فاذا خلیت هذه االجزاء و طبعها
وقف کل واحد منها فی حیزها و ان شایع کل واحد کل واحد فاذا وقعت فی الرحم
و عمل فیها قویه میزها و وقف کل واحده منها فی حیزها البته لعدم القارس فی
االغلب فاذا عرفت ذلک فلنمثل لک مثاال فی االعلی و االوسط و االسفل فانها
تختلف من حیث الجهات و لنمثل ذلک فی ورق الشجر فالحظ املثال الذی فی
الهامش فنقول ان الورق ایضا مرکب من ثلث جواهر کام انک تری تتفصل فی القرع
و االنبیق الی ماء و دهن و ارضیه فاذا جری املدد فی جوف الساق و الغصن و وصل
الی القطرات و اندفع منها الی الخارج و فصله النفس النباتیه فمن جهه کان اعلی
الورق رأس الورق الحاد الدقیق و اسفله الجهه الغلیظه منه و وسطه بین ذلک
فصعدت االجزاء الروحانیه الی رأسه الدقیق و لذا دق و لطف و لذا یکون ارق و
انعم و الطف و مایال الی السامء اال ان یکرب فیثقل علی رجله فینزل و االرضیه منه
نزلت الی اسفل الورق الغلیظ و لذا غلظ و انبسط اکرث و صار اثخن و یکون نازال
الی االسفل و توسط الدهن فالجل ذلک صار فی االنبساط و الدقه بین الطرفین و
من جهه یکون السطح االعلی من الورق و بطنه اعلی و السطح االسفل منه الذی
هو ظهره اسفل و وسط ثخنه یکون بین بین فاالجزاء الروحانیه تصعد الی السطح
االعلی و لذا یکون انعم و اصفی و متوجها الی السامء لخفته و العکریه تنزل الی
الظهر فلذا یکون اخشن و اکثف و متوجها الی االرض لثقله و الدهنیه تکون بینهام
فی ثخنه و هذا ایضا اعتبار و من جهه یکون االعلی منه اطرافه و االسفل عند قطره
و الوسط بینهام فتصعد الروح الی االطراف و لذا تری عروقه مام یلی االطراف ارق
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و جسمه انعم و الطف و مایال الی السامء و العروق مام یلی القطر و نفس العرق
القطری منه اغلظ و جسمه ایضا مام یلی القطر اغلظ و لذا یکون مایال الی االرض
فیکون الورق ذا حنی و من جهه مطلق االعلی من جمیع االطراف اعاله فیصعد
الیه الروح و لذا یکون الطف و وسط ثخنه یکون اسفله و لذا یکون اغلظ و فیه
عروقه التی اغلظ اجزائه فینزل الیه العکر و بینهام محل الدهن فذلک اربعه انظار
طوال و عرضا و عمقا و ثخنا و فی کل نظر اعلی و اسفل و اوسط و ال بد و ان یصعد
الروح من کل جهه الی االعلی و ینزل العکر الی االسفل و یتوسط النفس البته فاذا
عرفت ذلک فنقول ان لالنسان ایضا اعلی و اسفل و اوسط من هذه االربع جهات
من الطول و العرض و العمق و الثخن فمن حیث الطول تصعد االجزاء الروحانیه
الی الرأس و العکریه الی الرجل و الدهنیه تقف فی الوسط و من حیث العرض
یکون ما یلی الجنبین اعلی و ما یلی الفقار اسفل فیصعد الروحانیه الی الجنبین و
ینزل العکریه الی االسفل مام یلی الفقار و یتوسط الدهن و لذا یکون الجنبان ارق
و انعم و روس االضالع ارق و ادق و یکون الفقار و ما یلیها اثخن و اغلظ و اکثف
و ما بینهام بین بین و من حیث العمق یکون وجهه اعاله و ظهره اسفل و بینهام
بین بین فتصعد االجزاء الروحانیه الی الوجه ای ما یتوجه به من مقادیم البدن و
تنزل العکریه الی الظهر و تتوسط الدهنیه و من حیث الثخن یکون سطح برشته
االعلی و عظامه االسفل و بینهام بین بین فالروحانیه تصعد الی سطح البرشه االعلی
و العکریه تنزل الی العظام و الدهنیه تتوسط و ما تری من غلظه الجلد فامنا هو
بالعرض من جهه حراره مقعر الرحم فجففه و من جهه مبارشه الهواء و الحر و الربد
فی الخارج و لوال ذلک لکان کام ذکرنا االتری ان العظم اغلظ االجزاء و هو عکری
و اللحم دهنی و السمین الذی علی اللحم مائی و لالنسان اعتباران آخران فاالول
ان یمین االنسان اعلی و یساره اسفل فیمینه روحانیه و یساره عکریه و لذا تکون
ابرد و اجف و کل جزء یساری یکون اصغر من مقابله الیمینی و بینهام بین بین و
الثانی ان االعضاء الرئیسه هی االعلی و الخادمه هی االسفل و املروسه هی االوسط
فمن ذلک اعترب امرک و افهم ما اقول فاذا وردت النطفه الرحم و خلیت و طبعها
وقفت اجزاوها علی ما ذکرت فالجل ذلک یکون دماغه و نخاعه مائیا و قلبه و
اجزاوه اللحامنیه و الوسطانیه دهنیه و یده و رجله عکریه فان الید ایضا من االطراف
الخادمه و حکمها حکم الرجل و هی ایضا اسفل اال انها الطف من الرجل و باقی
الجهات علی ما ذکرت فالنعیدها و ملا کان وقوف الفیض هکذا من جهه الطبع فال
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اختصاص له بعامل دون عامل کان صوره االنسان فی کل عامل علی نهج واحد نوعا اال
ان فی کل عامل بحسبه من الغلظه و الرقه فصوره االنسان فی عامل االجسام هی
صورته فی عامل العقول اال ان فی عامل العقول ارق و الطف و فی عامل االجسام اغلظ
و اکثف و فیام بین ذلک بین بین و ملا کان لالنسان رتبتان رتبه غیب و رتبه شهاده
و غیبه نوعا الطف من الشهاده و لکن باطن الغیب مام یلی املبدء و الطف و ظاهره
مام یلی الشهاده و اکثف و اما الشهاده فنوعا اکثف من الغیب اال انه مام یلی ظهر
الغیب انعم و ارق و مام یلی املنتهی اغلظ و کانت االرواح و املشاعر و القدره فی
النصف الغیبی ظهرت هذه املراتب فی بدن االنسان بعینه فنصفه االعلی غیبه و
مقادیمه اعلیه و انعم و ظهره اسفله و اغلظ و نصفه االسفل شهادته فباطن االسفل
مام یلی ظهر االعلی و ظاهره وراءه و جمیع مشاعره و ارواحه و قدرته فی النصف
االعلی و کام ان لالنسان قوابل و مقبوال و قوابله الجامدیه و النباتیه و الحیوانیه و
مقبوله االنسانیه و هی غایته و املقبول اعلی من القوابل ثم یلیه القوابل و الحیوان
اعلی من النبات و النبات اعلی من الجامد کذلک ظهر فی االنسان فجامدیته رجله
و نباتیته کبده و حیوانیته قلبه و انسانیته فی رأسه و کام ان مقبوله جهته الی ربه
فهو وجه ربه و یده املتحرکه املفیضه و القوابل جهه مفعولیته و هی ساکنه کذلک
کان مبدء حسه و حرکته من رأسه االعلی و جهه سکونه القابلی باقی بدنه فسبحان
من هو امره محکم و خلقه متقن کیف جعل االنسان امنوذج جمیع ما فی العامل و
ملا قلنا ان جمیع اجزاء هذا الفیض متشاکل و لذا یجب ان یکون کل شئ فیه معنی
کل شئ فجمیع ما فی هذا العامل الکبیر موجود فی هذا االنسان الصغیر کام هو فی
االبیات املنسوبه الی علی امیراملومنین علیه السالم :
دواوک فیک و ماتبرص
و انت الکتاب املبین الذی
اتزعم انک جرم صغیر

** * **
** * **
** * **

و داوک منک و ماتشعر
باحرفه یظهر املضمر
و فیک انطوی العامل االکرب

فنقول کام ان للعامل عرشا لالنسان عقل و العامل له کرسی و لالنسان نفس و للعامل
فلک زحل و لالنسان عاقله و للعامل فلک املشرتی و لالنسان عامله و للعامل فلک
املریخ و لالنسان واهمه و للعامل فلک الشمس و لالنسان ماده و للعامل فلک الزهره
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و لالنسان متخیله و للعامل فلک عطارد و لالنسان متفکره و للعامل فلک القمر و
لالنسان روح و للعامل نار و لالنسان الصفراء و للعامل هواء و لالنسان دم و للعامل ماء
و لالنسان بلغم و للعامل تراب و لالنسان السوداء و للعامل جامد و لالنسان جامد و
هو ظاهر بدنه و للعامل نبات و لالنسان النامیه و منبعثها من الکبد و للعامل حیوان
و لالنسان حیوانیه و منبعثها من القلب و للعامل انسان و لالنسان انسانیه و منبعثها
من باطن الدماغ و للعامل انبیاء و لالنسان مشاعره املثالیه و للعامل امئه و لالنسان
مشاعره النفسانیه العلیا و للعامل نبی فاتح خاتم و لالنسان عقل ملکوتی و العامل
یوجد فی سبعه اطوار جامدیه و برزخیه بینها و بین النباتیه و النباتیه و برزخیه
بینها و بین الحیوانیه و الحیوانیه و برزخیه بینها و بین االنسانیه و االنسانیه کذلک
االنسان یوجد فی سبعه اطوار نطفه و علقه و مضغه و عظام و اکساء اللحم و
انشاء خلق آخر و تولده و للعامل ربیع و لالنسان صبی و للعامل صیف و لالنسان
شباب و للعامل خریف و لالنسان کهوله و للعامل شتاء و لالنسان هرم و للعامل امطار
و لالنسان ما یسیل من انفه و عینه و فمه و للعامل ثلوج و لالنسان حین یجمد تلک
االمطار فی مجاریه من جهه برد یصیبه و برقه ما یلمع فی العین و رعوده الدوی و
القراقر و بره اعضاوه الیابسه و بحره اوعیته کاملثانه و املراره و الطحال و الکبد و
جباله عظامه و اشجاره شعوره و انهاره عروقه و آباره االذن و عیونه العین و الفم
و اودیته االحلیل و قبوله االریاح البلغمیه و جنوبه االریاح الدمویه و دبوره االریاح
الصفراویه و شامله االریاح السوداویه و زلزلته النوافض و القشعریره و خسوفه
ضعف الحراره الغریزیه و السکته و کسوفه ضعف الروح و الفالج و للعامل سخونه
فی غیر اوانه و لالنسان الحمی و للعامل بروده فی غیر محله و لالنسان النافضه و
للعامل جدب و قله االمطار یعرض لالنسان یبوسه شدیده و ضیق النفس و للعامل
خصب و کرثه االمطار و لالنسان االستسقاء و للعامل سواد و ظلمه و لالنسان سواد
بالسدر و الدوار و کذلک لالنسان اصناف الحیوان کام ان فی العامل اصناف الحیوان
فمن االنسان جری شجاع کاالسد و النمر و منه جبان کاالرنب و الضان و منه روف
کالدلفین حتی قیل انه ینقذ الغرقی و منه منافق یظهر الصداقه و یخفی العداوه
کالتمساح و منه من یظهر املحبه فی وقت الحاجه کالطیور املهاجره و منه سارق
کالفأر و منه شدید الحقد کالجمل و منه کثیر االکل کالغراب و منه املایل الی الزنا
کالقرد و منه نظیف کالحامم و منه رسیع الغضب کاللبوه و منه عام الغضب کثیر
الوفاء القنوع کالکلب و منه بارع فی املوسیقی کالبلبل و منه کثیر االوالد کاالرنب
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و منه قلیل النسل کالصقر و منه وسخ الهیئه رث کالخنزیر و منه بخیل کالکلب و
منه حریص کالنمل و منه قوی االدراک کالحیه و منه کثیر الشامه کالنمل و منه کثیر
النوم کالبوم و الصقر و منه غبی کالحامم و منه متعظم کالفرس و الطاوس و منه
حیال کالثعلب و منه بناء کالخطاف و الزنبور و منه املایل الی املاء کاالوز و منه
املایل الی االمکنه املظلمه کالخراطین و منه املاهر فی النقوب کالفأر و امثال ذلک
فی البحار من الخصال عن ابیعبدالله علیه السالم قال بنی الجسد علی اربعه اشیاء
الروح و العقل و الدم و النفس فاذا خرج الروح تبعه العقل فاذا رأی الروح شیئا
حفظه علیه العقل و بقی الدم و النفس و عن ابیجعفر علیه السالم ان الغلظه فی
الکبد و الحیاء فی الریح و العقل مسکنه القلب و عن ابیعبدالله علیه السالم الحزم
فی القلب و الرحمه و الغلظه فی الکبد و الحیاء فی الریه انتهی  ،و الظاهر ان
الریح فی الخرب االول تصحیف الریه و عنه علیه السالم العقل من القلب الحزن من
الکبد و النفس من الریه و الضحک من الطحال و یحتمل عندی االشتباه من الراوی
و کان الحدیث الحزن من الطحال و الضحک من الکبد و عن ابیالحسن علیه السالم
طبایع الجسم علی اربعه فمنها الهواء الذی التجیء النفس اال به و بنسمه و یخرج
ما فی الجسم من داء و عفونه و االرض التی قد تولد الیبس و الحراره و الطعام و
منه یتولد الدم االتری انه یصیر الی املعده فیغذیه حتی یلین ثم یصفو فیأخذ
الطبیعه صفوه دما ثم ینحدر الثفل و املاء و هو یولد البلغم و عن العلل ملحمد بن
علی بن ابرهیم رفعه قال سألته عن املوت مام هو و من ای شئ هو فقال هو من
الطبایع االربع التی هی مرکبه فی االنسان و هی املرتان و الدم و الریح فاذا کان
یوم القیمه نزعن هذه الطبایع من االنسان فیخلق منها املوت فیوتی به فی صوره
کبش املح ای اغرب فیذبح بین الجنه و النار فالیکون فی االنسان هذه الطبایع االربع
فالیموت ابدا و عن النبی صلی الله علیه و آله فی ابن آدم ثلثامئه و ستون عرقا
منها مائه و مثانون متحرکه و مائه و مثانون ساکنه فلو سکن املتحرک ملیبق االنسان
و لو تحرک الساکن لهلک االنسان و عن الصادق علیه السالم ان الله خلق االنسان
علی اثنیعرش فصال و علی مأتین و مثانیه و اربعین عظام و علی ثلثامئه و ستین
عرقا فالعروق هی التی تسقی الجسد کله و العظام متسکها و اللحم یمسک العظام
و العصب یمسک اللحم و جعل فی یدیه اثنین و مثانین عظام فی کل ید احد و
اربعون عظام منها فی کفه خمسه و ثالثون عظام و فی ساعده اثنان و فی عضده
واحد و فی کتفه ثلثه فذلک احد و اربعون و کذلک فی االخری و فی رجله ثلثه و
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اربعون عظام منها فی قدمه خمسه و ثلثون عظام و فی ساقه اثنان و فی رکبته
ثلثه و فی فخذه واحد و فی ورکه اثنان و کذلک فی االخری و فی صلبه مثانیعرشه
فقاره و فی کل واحد من جنبیه تسعه اضالع و فی وقصته مثانیه و فی رأسه سته و
ثلثون عظام و فی فیه مثانی و عرشون او اثنان و ثلثون عظام  ،منه ( اعلی الله
مقامه )
و جمیع هذه الطبایع موجود فی کل احد اال ان بعضه فی بعض خفی و فی غیره
ظاهر فطبایع جمیع الحیوانات فی االنسان موجوده اال ان کل طبع ظاهر من واحد
بل و کذلک خواص جمیع النباتات مجمال یکون االنسان امنوذج جمیع ما فی هذا
العامل بحیث ملیرتک فیه قلیل و ال کثیر مافرطنا فی الکتاب من شئ فقل ما لهذا
الکتاب الیغادر صغیره و ال کبیره اال احصیها ثم فی اعضائه ما هو علی طبع القمر
کدماغه و منها ما هو علی طبع زحل کطحاله و منها ما هو علی طبع املشرتی کالکبد
و منها ما هو علی طبع املریخ کاملراره و منها ما هو علی طبع الشمس کالقلب و
منها ما هو علی طبع الزهره کآالت التناسل و منها ما هو علی طبع عطارد کالریه
علی وجه و ملا کنا فی بیان خلقه االعضاء اردنا ان نتربک بذکر ما یتعلق من حدیث
مفضل بخلقه االنسان فان فیه عربه ملن اعترب و تذکره ملن تذکر قال علیه
السالم نبتدی یا مفضل بذکر خلق االنسان فاعترب به فاول ذلک ما یدبر به الجنین
فی الرحم و هو محجوب فی ظلامت ثلث ظلمه البطن و ظلمه الرحم و ظلمه
املشیمه حیث ال حیله عنده فی طلب غذاء و ال دفع اذی و ال استجالب منفعه و ال
دفع مرضه فانه یجری الیه من دم الحیض ما یغذوه کام یغذو املاء النبات فالیزال
ذلک غذاوه حتی اذا اکمل خلقه و استحکم بدنه و قوی ادیمه علی مبارشه الهواء و
برصه علی مالقات الضیاء هاج الطلق بامه فازعجه اشد ازعاج و اعنفه حتی یولد و
اذا ولد رصف ذلک الدم الذی کان یغذوه من دم امه الی ثدییها فانقلب الطعم و
اللون الی رضب آخر من الغذاء و هو اشد موافقه للمولود من الدم فیوافیه فی وقت
حاجته الیه فحین یولد قد تلمظ و حرک شفتیه طلبا للرضاع فهو یجد ثدیی امه
کاالداوتین املعلقتین لحاجته فالیزال یغتذی باللنب ما دام رطب البدن دقیق االمعاء
لین االعضاء حتی اذا تحرک و احتاج الی غذاء فیه صالبه لیشتد و یقوی بدنه طلعت
له الطواحن من االسنان و االرضاس لیمضغ به الطعام فیلین علیه و یسهل له اصاغته
فالیزال کذلک حتی یدرک فاذا ادرک و کان ذکرا طلع الشعر فی وجهه فکان ذلک
عالمه الذکر و عز الرجل الذی یخرج به من حد الصبی و شبه النساء و ان کانت
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انثی یبقی وجهها نقیا من الشعر لتبقی لها البهجه و النضاره التی تحرک الرجال ملا
فیه دوام النسل و بقاوه الی ان قال علیه السالم و لو کان املولود یولد فهام عاقال
النکر العامل عند والدته و لبقی حیران تایه العقل اذا رأی ما ملیعرف و ورد علیه ما
ملیر مثله من اختالف صور العامل من البهایم و الطیر الی غیر ذلک مام یشاهد ساعه
بعد ساعه و یوما بعد یوم الی ان قال علیه السالم ثم لو ولد عاقال کان یجد غضاضه
اذا رأی نفسه محموال مرضعا معصبا بالخرق مسجی فی املهد النه الیستغنی عن
هذا کله لرقه بدنه و رطوبته حین یولد ثم کان الیوجد له من الحالوه و الوقع من
القلوب ما یوجد للطفل فصار یخرج الی الدنیا غبیا غافال عام فیه اهله فیلقی االشیاء
بذهن ضعیف و معرفه ناقصه ثم الیزال یتزید فی املعرفه قلیال قلیال و شیئا بعد
شئ و حاال بعد حال حتی یألف االشیاء و یتمرن و یستمر الیها فیخرج من حد التأمل
لها و الحیره فیها الی الترصف و االضطراب الی املعاش بعقله و حیلته و الی االعتبار
و الطاعه و السهو و الغفله و املعصیه و فی هذا ایضا وجوه اخر فانه لو کان یولد
تام العقل مستقال بنفسه لذهب موضع حالوه تربیه االوالد و ما قدر ان یکون
للوالدین فی االشتغال بالولد من املصلحه و ما یوجب الرتبیه لالباء علی االبناء من
املکافاه بالرب و العطف علیهم عند حاجتهم الی ذلک منهم ثم کان االوالد الیألفون
آباءهم و الیألف االباء ابناءهم الی ان قال اعرف یا مفضل ما لالطفال فی البکاء من
املنفعه و اعلم ان فی ادمغه االطفال رطوبه ان بقیت فیها احدثت علیهم احداثا
جلیله و علال عظیمه من ذهاب البرص و غیره فالبکاء یسیل تلک الرطوبه من روسهم
فیعقبهم ذلک الصحه فی ابدانهم و السالمه فی ابصارهم افلیس قد جاز ان یکون
الطفل ینتفع بالبکاء و والداه الیعرفان ذلک الی ان قال فاما ما یسیل من افواه
االطفال من الریق ففی ذلک خروج الرطوبه التی لو بقیت فی ابدانهم الحدثت
علیهم االمور العظیمه کمن تراه قد غلبت علیه الرطوبه فاخرجته الی حد البله و
الجنون و التخلیط الی غیر ذلک من االمراض املتلفه کالفالج و اللقوه و ما اشبههام
فجعل الله تلک الرطوبه تسیل من افواههم فی صغرهم ملا لهم فی ذلک من الصحه
فی کربهم الی ان قال انظر االن یا مفضل کیف جعلت آالت الجامع فی الذکر و
االنثی جمیعا علی ما یشاکل ذلک فجعل للذکر آله نارشه متتد حتی تصل النطفه
الی الرحم اذ کان محتاجا الی ان یقذف ماءه فی غیره و خلق لالنثی وعاء قعرا
لیشتمل علی املائین جمیعا و یحتمل الولد و یتسع له و یصونه حتی یستحکم الی
ان قال فکر یا مفضل فی اعضاء البدن اجمع و تدبیر کل منها لالرب فالیدان للعالج
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و الرجالن للسعی و العینان لالهتداء و الفم لالغتذاء و املعده للهضم و الکبد
للتخلیص و املنافذ لتنفیذ الفضول و االوعیه لحملها و الفرج القامه النسل و کذلک
جمیع االعضاء اذا تأملتها و اعملت فکرک فیها و نظرت وجدت کل شئ منها قد
قدر لشئ علی صواب و حکمه الی ان قال فکر یا مفضل فی وصول الغذاء الی البدن
و ما فیه من التدبیر فان الطعام یصیر الی املعده فتطبخه و تبعث بصفوه الی الکبد
فی عروق رقاق واشجه بینهام ( بینها خل ) قد جعلت کاملصفا للغذاء لکیالیصل الی
الکبد منه شئ فینکاها و ذلک ان الکبد رقیقه التحتمل العنف ثم ان الکبد تقبله
فیستحیل بلطف التدبیر دما و ینفذ الی البدن کله فی مجاری مهیاه لذلک مبنزله
املجاری التی تهیأ للامء حتی یطرد فی االرض کلها و ینفذ ما یخرج منه من الخبث
و الفضول الی مفایض ( مغایض خل ) قد اعدت لذلک فام کان منه من جنس املره
الصفراء جری الی املراره و ما کان من جنس السوداء جری الی الطحال و ما کان من
البله و الرطوبه جری الی املثانه فتأمل حکمه التدبیر فی ترکیب البدن و وضع هذه
االعضاء منه مواضعها و اعداد هذه االوعیه فیه لتحمل تلک الفضول لئالتنترش فی
البدن فتسقمه و تنهکه فتبارک من احسن التقدیر و احکم التدبیر و له الحمد کام
هو اهله و مستحقه قال املفضل فقلت یا موالی صف لی نشو بدن االنسان و منوها
حاال بعد حال حتی یبلغ التامم و الکامل فقال علیه السالم اول ذلک تصویر الجنین
فی الرحم حیث التراه عین و التناله ید و یدبره حتی یخرج سویا مستوفیا جمیع ما
فیه قوامه و صالحه من االحشاء و الجوارح و العوامل الی ما فی ترکیب اعضائه من
العظام و اللحم و الشحم و املخ و العصب و العروق و الغضاریف فاذا خرج الی
العامل تراه کیف ینمی بجمیع اعضائه و هو ثابت علی شکل و هیئه و التتزاید و
التنقص الی ان یبلغ اشده ان مد فی عمره او یستوفی مدته قبل ذلک الی ان قال
انظر االن یا مفضل الی هذه الحواس التی خص بها االنسان فی خلقه و رشف بها
علی غیره کیف جعلت العینان فی الرأس کاملصابیح فوق املناره لیتمکن من مطالعه
االشیاء و ملتجعال فی االعضاء التی تحته کالیدین و الرجلین فتعرضها االفات و تصیبها
من مبارشه العمل و الحرکه ما یعللها و یوثر فیها و ینقص منها و ال فی االعضاء التی
وسط البدن کالبطن و الظهر فیعس تقلبها و اطالعها نحو االشیاء فلام ملیکن لها فی
شئ من هذه االعضاء موضع کان الرأس اسنی املواضع للحواس و هو مبنزله الصومعه
لها فجعل الحواس خمسا تلقی خمسا لکیال یفوتها شئ من املحسوسات فخلق البرص
لیدرک االلوان فلو کانت االلوان و ملیکن برص یدرکها ملیکن فیها منفعه و خلق
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السمع لیدرک االصوات فلو کانت االصوات و ملیکن سمع یدرکها ملیکن فیها ارب و
کذلک سایر الحواس ثم هذا یرجع متکافیا فلو کان برص و ملیکن الوان ملاکان للبرص
معنی و لو کان سمع و ملیکن اصوات ملیکن للسمع موضع فانظر کیف قدر بعضها
یلقی بعضا فجعل لکل حاسه محسوسا یعمل فیه و لکل محسوس حاسه تدرکه و
مع هذا فقد جعلت اشیاء متوسطه بین الحواس و املحسوسات الیتم الحواس اال بها
کمثل الضیاء و الهواء فانه لو ملیکن ضیاء یظهر اللون للبرص ملیکن املبرص یدرک
اللون و لو ملیکن هواء یودی الصوت الی السمع ملیکن السمع یدرک الصوت الی ان
قال اطل الفکر یا مفضل فی الصوت و الکالم و تهیئه آالته فی االنسان فالحنجره
کاالنبوبه لخروج الصوت و اللسان و الشفتان و االسنان لصیاغه الحروف و النغم
االتری ان من سقطت اسنانه ملیقه السین و من سقطت شفته ملیصحح الفاء و من
ثقل لسانه ملیفصح الراء الی ان قال و فیها مع الذی ذکرت لک مآرب اخری فالحنجره
لیسلک فیها هذا النسیم الی الریه فرتوح عن الفواد بالنفس الدائم املتتابع الذی لو
احبس شیئا یسیرا لهلک االنسان و باللسان تذاق الطعوم فیمیز بینها و یعرف کل
واحد منها حلوها من مرها و حامضها من مزها و مالحها من عذبها و طیبها من
خبیثها و فیه مع ذلک معونه علی اساغه الطعام و الرشاب و االسنان متضغ الطعام
حتی یلین و یسهل اساغته و هی مع ذلک کالسند للشفتین متسکهام و تدعمهام
من داخل الفم و اعترب ذلک بانک تری من سقطت اسنانه مسرتخی الشفه و
مضطربها و بالشفتین یرتشف الرشاب حتی یکون الذی یصل الی الجوف منه بقصد
و قدر الیثج ثجا فیغص به الشارب او ینکأ فی الجوف ثم هام بعد ذلک کالباب
املطبق علی الفم یفتحهام االنسان اذا شاء و یطبقهام اذا شاء الی ان قال لو رأیت
الدماغ اذا کشف عنه لرأیته قد لف بحجب بعضها فوق بعض لتصونه من االعراض
و متسکه فالیضطرب و لرأیت علیه الجمجمه مبنزله البیضه کیامیفته هد الصدمه و
الصکه التی رمبا وقعت فی الرأس ثم قد جللت الجمجمه بالشعر حتی صار مبنزله
الفرو للرأس یسرته من شده الحر و الربد الی ان قال تأمل یا مفضل الجفن علی
العین کیف جعل کالغشاء و االشفار کاالرشاج و اولجها فی هذا الغار و اظلها
بالحجاب و ما علیه من الشعر یا مفضل من غیب الفواد فی جوف الصدر و کساه
املدرعه التی هی غشاوه و حصنه بالجوانح و ما علیها من اللحم و العصب لئالیصل
الیه ما ینکاوه من جعل فی الحلق منفذین احدهام ملخرج الصوت و هو الحلقوم
املتصل بالریه و االخر منفذ للغذاء و هو املری املتصل باملعده املوصل الغذاء الیها و
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جعل علی الحلقوم طبقا یمنع الطعام ان یصل الی الریه فیقتل من جعل الریه
مروحه الفواد التفرتق و التخل لکیالتتحیز الحراره فی الفواد فتودی الی التلف من
جعل ملنافذ البول و الغائط ارشاجا تضبطهام لئالیجریا جریانا دامئا فیفسد علی
االنسان عیشه الی ان قال من جعل املعده عصبانیه شدیده و قدرها لهضم الطعام
الغلیظ و من جعل الکبد رقیقه ناعمه لقبول الصفو اللطیف من الغذاء و لتهضم و
تعمل ما هو الطف من عمل املعده اال الله القادر الی ان قال فکر یا مفضل مل صار
املخ الرقیق محصنا فی انابیب العظام هل ذلک اال لیحفظه و یصونه مل صار الدم
السایل محصورا فی العروق مبنزله املاء فی الظروف اال لتضبطه فالیفیض مل صارت
االظفار علی اطراف االصابع اال وقایه لها و معونه علی العمل مل صار داخل االذن
ملتویا کهیئه الکوکب اال لیطرد فیه الصوت حتی ینتهی الی السمع و لیتکس حمه
الریح فالینکأ فی السمع مل حمل االنسان علی فخذیه و الیتیه هذا اللحم اال لیقیه
من االرض فالیتأمل من الجلوس علیهام کام یأمل من نحل جسمه و قل لحمه اذا ملیکن
بینه و بین االرض حائل یقیه صالبتها من جعل االنسان ذکرا و انثی اال من خلقه
متناسال و من خلقه متناسال اال من خلقه مومال و من اعطاه آالت العمل اال من
خلقه عامال و من خلقه عامال اال من جعله محتاجا الی ان قال اصف لک االن یا
مفضل الفواد اعلم ان فیه ثقبا موجهه نحو الثقب التی فی الریه تروح عن الفواد
حتی لو اختلفت تلک الثقب و تزایل بعضها عن بعض ملاوصل الروح الی الفواد و
لهلک االنسان الی آخر الحدیث املبارک و لوال خوف الخروج عن وضع الکتاب لذکرته
بطوله لکرثه محصوله و عن الصادق علیه السالم فی احتجاجه علی الهندی کان فی
الرأس شون الن املجوف اذا کان بال فصل ارسع الیه الصداع فاذا جعل ذا فصول کان
الصداع منه ابعد و جعل الشعر من فوقه لتوصل بوصوله االدهان الی الدماغ و
یخرج باطرافه البخار منه و یرد الحر و الربد الواردین علیه و خلت الجبهه من الشعر
النها مصب النور الی العینین و جعل فیها التخطیط و االساریر لتحبس العرق الوارد
من الرأس علی العینین قدر ما یمیطه االنسان عن نفسه کاالنهار فی االرض التی
تحبس املیاه و جعل الحاجبان من فوق العینین لیردا علیهام من النور قدر الکفایه
االتری یا هندی ان من غلبه النور جعل یده علی عینیه لیرد علیهام قدر الکفایه و
جعل االنف فیام بینهام لیقسم النور قسمین الی کل عین سواء و کانت العین کاللوزه
لیجری فیها املیل بالدواء و یخرج منها الداء و لو کانت مربعه او مدوره ماجری فیها
املیل و ماوصل الیها دواء و الخرج منها داء و جعل ثقب االنف فی اسفله لتنزل منه
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االدواء املنحدره من الدماغ و یصعد فیها االراییح الی املشام و لو کان فی اعاله
ملاانزل داء و الوجد رایحه و جعل الشارب و الشفه فوق الفم لحبس ما ینزل من
الدماغ عن الفم لئالیتنغص علی االنسان طعامه و رشابه فیمیطه عن نفسه و جعلت
اللحیه للرجال لیستغنی بها عن الکشف فی املنظر و یعلم بها الذکر من االنثی و
جعل السن حادا الن به یقع العض و جعل الرضس عریضا الن به یقع الطحن و
املضغ و کان الناب طویال لیسند االرضاس و االسنان کاالسطوانه فی البناء و خال
الکفان من الشعر الن بهام یقع اللمس فلو کان فیهام شعر مادری االنسان ما یقابله
و یلمسه و خال الشعر و الظفر من الحیوه الن طولهام سمج و قصهام حسن فلو
کان فیهام حیوه المل االنسان لقصهام و کان القلب کحب الصنوبر النه منکس فجعل
رأسه دقیقا لیدخل فی الریه فرتوح عنه بربدها لئالیشیط الدماغ بحره و جعلت الریه
قطعتین لیدخل بین مضاعضها ( مضاغطها خل ) فیرتوح عنه بحرکتها و کانت الکبد
حدباء لتثقل املعده و یقع جمیعها علیها فیعرصها لیخرج ما فیها من البخار و جعلت
الکلیه کحب اللوبیا الن علیها مصب املنی نقطه بعد نقطه فلو کانت مربعه او
مدوره احتبست النقطه االولی الی الثانیه فالیلتذ بخروجها الحی اذ املنی ینزل من
فقار الظهر الی الکلیه فهی کالدوده تنقبض و تنبسط ترمیه اوال فاوال الی املثانه
کالبندقه من القوس و جعل طی الرکبه الی خلف الن االنسان یمشی الی ما بین
یدیه فتعتدل الحرکتان و لوال ذلک لسقط فی املشی و جعلت القدم مخرصه الن
الشئ اذا وقع علی االرض جمیعه ثقل ثقل حجر الرحا فاذا کان علی حرفه رفعه
الصبی و اذا وقع علی وجهه صعب نقله علی الرجل فقال الهندی من این لک هذا
العلم قال اخذته عن آبائی علیهم السالم عن رسول الله صلی الله علیه و آله عن
جربئیل علیه السالم عن رب العاملین جل جالله الذی خلق االجسام و االرواح فقال
الهندی صدقت و انا اشهد ان ال اله اال الله و ان محمدا رسول الله و عبده و انک
اعلم اهل زمانک  ،انتهی الخرب الرشیف و ارید ان اذکر هیهنا شیئا من ارسار الطبیعه
علی ما جبلها الله سبحانه ( یحتمل علی ما یظهر من النسخه االصلیه ان العباره
االخیره مکانها آخر هذا الفصل )
و عن ابیعبدالله علیه السالم ان الله جل و عز جعل االذنین مرتین لئالیدخلهام شئ
اال مات لوال ذلک لقتل ابنآدم الهوام و جعل الشفتین عذبتین لیجد ابنآدم طعم
الحلو و املر و جعل العینین مالحتین النهام شحمتان و لوال ملوحتهام لذابتا و جعل
االنف باردا سائال لئالیدع فی الرأس داء اال اخرجه و لوال ذلک لثقل الدماغ و تدود
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و سئل ابوعبدالله علیه السالم عن العله فی ان بطن الراحه الینبت فیها الشعر و
ینبت فی ظاهرها فقال لعلتین اما احدیهام فالن الناس یعلمون االرض التی تداس
و یکرث علیها املشی الینبت فیها شئ و العله االخری النها جعلت من االبواب التی
تالقی االشیاء فرتکت الینبت علیها الشعر لتجد مس اللین و الخشن و الیحجبها
الشعر عن وجود االشیاء و الیکون بقاء الخلق اال علی ذلک و عن امیراملومنین علیه
السالم فی حدیث طویل بعد ذکره ان الله جمد املاء العذب و املاء املالح قال ثم
القاهام قدام عرشه و هام سالله من طین ثم امر املالئکه االربعه الشامل و الدبور
و الصبا و الجنوب ان حولوا هذه السالله الطین فابروها و انسموها ثم جزوها و
فصلوها و اجروا فیها الطبایع االربعه الریح و املره و الدم و البلغم قال فجالت
املالئکه علیها و هی الشامل و الصبا و الجنوب و الدبور فاجروا فیها قال و الریح فی
الطبایع االربعه فی البدن من ناحیه الشامل قال و البلغم فی الطبایع االربعه فی
البدن من ناحیه الصبا قال و املره فی الطبایع االربعه فی البدن من ناحیه الدبور
قال و الدم فی الطبایع االربعه فی البدن من ناحیه الجنوب قال فاستقلت النسمه
و کمل البدن قال فلزمه من ناحیه الریح حب الحیوه و طول االمل و الحرص و لزمه
من ناحیه البلغم حب الطعام و الرشاب و اللین و الرفق و لزمه من ناحیه املره
الغضب و السفه و الشیطنه و التجرب و التمرد و العجله و لزمه من ناحیه الدم حب
النساء و اللذات و رکوب املحارم و الشهوات و عن ابیعبدالله علیه السالم امنا صار
االنسان یأکل و یرشب بالنار و یبرص و یعمل بالنور و یسمع و یشم بالریح و یجد
الطعام و الرشاب باملاء و یتحرک بالروح و لوال ان النار فی معدته ماهضمت او قال
حطمت الطعام و الرشاب فی جوفه و لوال الریح ماالتهب نار املعده و الخرج الثفل
من بطنه و لوال الروح ماتحرک و الجاء و الذهب و لوال برد املاء الحرقته نار املعده
و لوال النور ماابرص و العقل فالطین صورته و العظم فی جسده مبنزله الشجر فی
االرض و الدم فی جسده مبنزله املاء فی االرض و ال قوام لالرض اال باملاء و ال قوام
لجسد االنسان اال بالدم و املخ دسم الدم و زبده الخرب .
*« الباب الخامس  :فی جمله القول فی االعضاء  -فصل  :1فی شطر من ارسار
الطبیعه علی ما جبلها الله سبحانه »*
فصل اعلم ان الولد مرکب من ماده و صوره اما مادته فمن نطفه ابیه و اما صورته
الظاهره فمن نطفه امه و نطفه الرجل فی نطفه املرأه مبنزله االنفحه فی اللنب
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فتعقدها بالقوه العاقده التی جعلها الله فیها مبقتضی حرارتها و یبوستها و ذلک
الن نطفه الرجل حاره یابسه غلیظه بیضاء بسبب القوه املغیره التی فی انثییه و
وعاء املنی فیه و اما نطفه املرأه فبارده رطبه رقیقه صفراء بسبب ضعف املغیره
التی فی خصییها فلمتغیر لون الدم النازل الیها کل التغییر و بسبب قله نضجها تکون
رقیقه بالنسبه الی نطفه الرجل و قد روی عن النبی صلی الله علیه و آله ان ماء
الرجل ابیض و ماء املرأه اصفر  ،و ملا کان ماء املرأه باردا رطبا صار اصل صوره الولد
فان الرطوبه مطاوعه للتصویر دون الیبوسه فنطفه الرجل بحرارتها و یبوستها عاقده
ملاء املرأه فقط و شاهد ذلک ما تولد النسوه الالتی فی شهرزنان من غیر فحوله
باستعاملهن غصن شجره فی بالدهن رایحته کرایحه منی الرجل و من هذا الباب ما
تبیض الدجاج من غیر دیک بل و من هذا الباب تولد عیسی علی نبینا و آله و علیه
السالم من غیر اب فان جربئیل نفخ فیها بریح رایحتها کرایحه منی الرجل بعد ما
اجری نطفتها فی رحمها فعقدها بها و اما ما روی ان فی الولد اربعه اشیاء من ماء
ابیه و هی العظم و املخ و العصب و العروق و اربعه من ماء امه و هی اللحم و
الدم و الجلد و الشعر و سته من الله و هی الحواس الخمس و النفس الحیوانیه
فاملراد ان العظم و املخ و العصب و العروق حاکیه للامده التی کان ماء الرجل
حاملها اذ بناء البدن علیها و ما من االم حاکیه ملاء املرأه فان مقامها فی البدن مقام
الصوره کام تری ان صوره البدن منها و اما الروح و قویها من الله سبحانه فانها فلکیه
فافهم و قد فصلنا القول فی ذلک فی رسالتنا الی محمدعلی الرشتی التاجر فاذا
علمت ذلک فاعلم ان رحم االم بحرارتها و یبوستها و مشاکلتها للامء جذابه له
مشتاقه الیه بکل جزء منها فاذا اندفق املاء فیها بالقوه الدافعه من وعاء منی الرجل
و مبص الرحم و انصب ماء املرأه فیها بقوه دافعه وعاء منیها و جذابیه الرحم له
امتزجا کام قال الله سبحانه انا خلقنا االنسان من نطفه امشاج فعقد نطفه املرأه
ماء الرجل حتی اذا التطخ مبقعر الرحم بقی زمانا فاذا انبسط فی مقعر الرحم انتضج
بحراره الرحم فانعقدت کغشاء رقیق کام ینعقد سطح العجین علی الطاجن ثم
ینفصل عنه ککیس فیه ماء و هذا الکیس ملتزق باملواضع الخشنه منها الشدیده
الحراره و هی املواضع املعروفه بالنقر التی فیها افواه العروق التی یجری منها الدم
الی الرحم و رشایین یجری منها الروح الیه فینفذ الدم الوریدی و الرشیانی فی جرم
ذلک الغشاء و ینشعب فیه بسبب جذابیه املاء و ذلک قبل ان یصلب و ینفتح تلک
املجاری مبرور الدم شیئا بعد شئ و یدوم الجریان بسبب قوه الدافعه من طبع املرأه
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و جاذبه النطفه و الرحم فیثقب الدم موضعا من ذلک الغشاء فیجری الدم فی
جوف الکیس فی املاء الذی فی جوفه فیحدث فی الغشاء افواه عروق الی املنی من
االورده الحادثه و الرشائین الحادثه فتجری فی النطفه الدمان و هذا الغشاء هو
املسمی باملشیمه فیحدث فی املنی الذی فی جوف الکیس نفاخات من حرارته و
االبخره الساطعه من الدمین الواصلین الیه و یغلظ ظاهر املنی بواسطه حراره الرحم
فیحبس فیه تلک االبخره فیغوص فی اعامقه ثم القوه املمیزه التی فی ذلک الدم و
ذلک املنی متیز اجزاءها الثلثه علی ما ذکرنا سابقا من جمیع الجهات فیصعد املائیه
الروحانیه من جمیع جوانب الصعود کام بینا النها حیزها و ینزل العکریه الجسدانیه
من جمیع جوانب النزول کام بینا النها حیزها و یتوسط الدهنیه النفسانیه فی جمیع
االوساط النها حیزها فاذا خلی جمیع هذه االجزاء و طبعها وقفت علی حسب طبعها
الذی جبلها الله علیه و یحدث من کل واحد من الثلثه ای املاء ماء املرأه و الدم
الرشیانی و الدم الوریدی عضو یناسبه و نوع ماء املرأه روحانی و نوع الدم الرشیانی
نفسانی النها من القلب و نوع الدم الوریدی جسدی فمن هذه الجهه ایضا یحدث
من کل واحد ما یناسبه و الثلثه تنبسط فی جمیع االجزاء فام صعد من الثلثه الی
موضع الرأس و فیها النطفه اغلب یحدث منها الدماغ و ملا کانت االجزاء الصاعده
من الثلثه هنا فی غایه اللطافه وقفت علی الشکل الکری لرقتها بالنسبه و صارت
مظهرا للنفس الغیبیه باملشاکله و مص کل جزء من النطفه باملشاکله من الدماغ ما
یناسب الدماغ من عکریته فانبسط منه االعصاب فی البدن فی کل جزء جزء منه
علی حسبه و تلک االعصاب لتشبکها فی جمیع البدن اتصلت فی بعض املواضع و
افرتقت فظهرت کالشجره اصلها الدماغ و فروعها منبثه فی البدن و وقف الثلثه
متوسطاتها مع غلبه الدم الرشیانی فی الوسط علی هیئه مثره الصنوبر النها طبع
الرشیانی الغالب علیه الروحانیه فیکون اعالیه ادق من اسافله فیقف علی شکل مثره
الصنوبر الجل ذلک و صار باملشاکله قابال الن یکون محل النفس الحیوانیه و ملا کان
جانب الیسار اضعف و ابرد من جانب الیمین مال رأس القلب الذی هو جهه
روحانیته و شده حرارته الیه لیدفع عنه الربد و الضعف الن ذلک من شأن الروح ان
متیل الی موضع االذی لیدفعه عنه فالجل ذلک صار القلب مایل الرأس الی جانب
الیسار فجذب کل عضو من النطفه ما یشاکله من القلب الدم الرشیانی فانترش منه
الدم فی االطراف و حدث من تلک املنترشه الرشیانات فاتسعت شیئا بعد شئ و
جری فیها الدم فصار القلب ایضا کشجره لها غصن فی کل عضو کالدماغ و وقف
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الدم الوریدی فی الوسط اال انه اسفل من القلب النه عکری و تولد منه الکبد و ملا
کان هذا الدم الی العکریه امیل ظهر فی هیئات مختلفه و زوایا و زواید متعدده
مایال الی التقوس فی الجمله و جذب منه جمیع االعضاء ذلک الدم فانترش منه فی
جمیع االعضاء فی کل عضو علی حسب استعداده فصار ذلک ایضا کشجره اصلها
الکبد و فروعها فی جمیع االعضاء منترشه علی حسب استعداد کل عضو فتحقق
فی املنی هذه االعضاء الرئیسه االصلیه و امنا وجد الدماغ من روحانیه الکل و ما فی
الوسط من نفسانیه الکل و نزل العکریه من الکل الی االسفل فالجل کونها عکریه
بارده یابسه انشق االسفل بنصفین و ملا کان کل ما ینزل کان عکریته اکرث فانشق
اطراف القدم کام هو شأن کل یابس و انشق الیدان من الطرفین ایضا الن من جهه
یکون الدماغ اعلی و العنق اوسط و االیدی االسفل فاالیدی للدماغ مبنزله االرجل
للقلب فالدماغ و العنق و االیدی هو االنسان و هو راکب علی الحیوان الذی هو
القلب و البطن و االرجل و الجل ذلک صارت االیدی من ادوات االنسانیه و االرجل
من ادوات الحیوانیه و االیدی الطف من االرجل فاالیدی عکر ماده الدماغ کام ان
االرجل عکر ماده القلب فانشق و ملا کان عند االکف منها ایبس انشق اکرث کام
عرفت فی الرجل و ملا کان یجری دم الحیض من السه و کذا دم الرشیان دامئا رش ع
االورده و الرشیانات فی االتصال و االتساع و االعصاب فی الغلظه و قد ذکرنا ان
االعضاء الرئیسه کلیه باعتبار هی االعلی و الخادمه التی هی مودیه قویها الی سایر
االعضاء هی االسفل النها عکریه صلبه اال ان هذا العکر ایضا له ثلث مراتب فان
عکر الدماغ روحانی و عکر القلب نفسانی و عکر الکبد جسدی کام مر فالوسط فی
هذا االعتبار ایضا له ثلث مراتب اوسط روحانی و اوسط نفسانی و اوسط جسدی
فیحدث من االوسط الروحانی الریه و من االوسط النفسانی الکلیتان و الطحال و
من االوسط الجسدانی املراره و یحصل بین هذه املراتب برازخ فیها روحانیه و
نفسانیه و جسدانیه فیحدث منها االعضاء املرکبه کالحجاب و املعده و الرثب الرثب
 :الشحم الرقیق الذی علی الکرش و االمعاء خل .
و االمعاء و امثال ذلک الن فیها لحامنیه و اورده و رشیانات و ملا کان الدماغ و الرأس
من االجزاء الروحانیه و کانت الطف و اصفی حدثت الحواس فی الرأس النه احکی
لشون الروح النفسانیه ثم ملا جمد سطح اعلی املنی کام ذکرنا حدث منه العظام فی
جمیع االعضاء علی حسب کل محل فجمد حول الدماغ فکان منه الرأس و حول
النخاع و حدث منه الفقار و حول القلب و حدث منه اضالع الصدر و حول الکبد و
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حدث منه اضالع الخلف من الیمین و حول الطحال و حدث منه االضالع فی الیسار
و فی االیدی و االرجل و حدث منه عظامها و هو قوله سبحانه خلقنا املضغه عظاما
ثم ملا کان ذلک الغشاء ایضا عکره اسفل و لطیفه اعلی و متوسطه اوسط کسیت
العظام باالوسط و االعلی فکسیت باللحم و السمین علی ما تری ثم صلب جلده
فی الجمله لحراره ما فوقه و رطوبه ما تحته فخرج منجمدا لینا علی ما تری ثم ملا
کان ما یصل الیه من الغذاء علی ما بینا له طرطیریه خرج مائیه الطرطیر منه علی
نحو العرق و کذا خرج دهنیته علی سطح جسده و خرج عکره شعرا من املواضع
التی لیست برخوه کثیرا و ال بصلب کثیرا و لو تدبرت فیام ذکرنا تبین لک سایر
الجزئیات علی وجه کلی ان شاء الله و روی عن امیراملومنین علیه السالم تعتلج
النطفتان فی الرحم فایتهام کانت اکرث جاءت یشبهها فان کانت نطفه املرأه اکرث
جاءت یشبه اخواله و ان کانت نطفه الرجل اکرث جاءت یشبه اعاممه و قال تجول
النطفه فی الرحم اربعین یوما فمن اراد ان یدعو الله ففی تلک االربعین قبل ان
تخلق ثم یبعث الله عز و جل ملک االرحام فیأخذها فیصعد بها الی الله عز و جل
فیقف منه حیث یشاء الله فیقول یا الهی اذکر ام انثی فیوحی الله عز و جل ما
یشاء و یکتب امللک ثم یقول یا الهی اشقی ام سعید فیوحی الله عز و جل من ذلک
ما یشاء و یکتب امللک الخرب  ،و عن الحسن بن علی علیهام السالم ان الرجل اذا
اتی اهله بقلب ساکن و عروق هادیه و بدن غیر مضطرب اسکنت تلک النطفه فی
تلک الرحم فخرج الرجل یشبه اباه و امه و ان هو اتاها بقلب غیر ساکن و
عروق غیر هادیه و بدن مضطرب اضطربت تلک النطفه فی جوف تلک الرحم
فوقعت علی عرق من عروق االعامم اشبه الولد اعاممه و ان وقعت علی عرق من
عروق االخوال اشبه الولد اخواله و روی عن الصادق علیه السالم ان نطفه الرجل
بیضاء غلیظه و نطفه املرأه صفراء رقیقه فان غلبت نطفه الرجل نطفه املرأه اشبه
آبائه و عمومته و ان غلبت نطفه املرأه نطفه الرجل اشبه الرجل اخواله و روی هذا
الحکم فی ایهام سبق و روی اذا عال ماء الرجل ماء املرأه کان الولد ذکرا باذن الله
عز و جل و من قبل ذلک یکون الشبه و اذا عال ماء املرأه ماء الرجل خرج الولد انثی
باذن الله عز و جل و من قبل ذلک یکون الشبه و عن ابیعبدالله علیه السالم ان
الله تبارک و تعالی اذا اراد ان یخلق خلقا جمع کل صوره بینه و بین ابیه الی آدم
ثم خلقهم علی صوره احدهم فالیقولن احد هذا الیشبهنی و الیشبه شیئا من آبائی
و قیل له علیه السالم ما بالنا نجد باوالدنا و الیجدون بنا قال النهم منکم و لستم
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منهم و فیام ذکرنا من ارسار الخلقه کفایه و اعلم ان لکل عضو جهتین جهه من ربه
و هی ید الفاعل فی تصویره و جهه من نفسه و هی جهه تصوره یفعل الله ما یشاء
بقدرته و یحکم ما یرید بعزته و فیام ذکرنا من امر االعضاء من جهه قصدنا و ارادتنا
بالغ ان شاء الله و من اراد اعدادها و هیئاتها فقد تکفل بها کتب القوم و اما سایر
علل جزئیاتها فیعلمه من اشهده الله خلق السموات و االرض و لیس حظ کل احد
و السالم علی املسلمین .
*« الباب السادس  :فی جمله القول فی ذکر القوی و االفعال و االرواح – فصل :1
فی بیان القوه و فعلها »*
الباب السادس فی جمله القول فی ذکر القوی و االفعال و االرواح و تحقیقها یقتضی
ان نعنون فصلین :
فصل فی القوه و فعلها و معرفتها امر عسیر قد ضل فیها االحالم و زل فیها االقدام
و حارت االلباب ان القوه ما هی و ما حقیقتها نعم یدرک آثارها کل احد مثال القوه
الجاذبه یری منها الجذب و لکن الیعلم معناها و کنهها انها ای شئ هی و این تکون
و ما حدها و رتبتها و نرید بحول الله و قوته ان نرشح حقیقه ذلک و ال قوه اال
بالله ،
اعلم ان الله سبحانه احد لیس فیه جزء و جزء و ال حیث و حیث و ال اعتبار و اعتبار
و ملیکن فیه ذکر غیره ال بوجود و ال عدم و ال اثبات و ال نفی فخلق ما خلق ال من
شئ و ال بشئ و ال لشئ و ال فی شئ و ال علی شئ بل خلقه به و اقامه فی ظله
فالیخرج منه الی غیره و ملا کان ذلک الخلق کامله سبحانه کان کامال متحصال
للکامالت الغیر املتناهیه فالینتظر حدوث کامل و ال حصول جامل فجمیع الکامالت
حاصله له علی نحو الفعلیه فاذا ال قوه فیه سبحانه و جمیع ما له له بالفعل فانه
فوق الالنهایه بال نهایه و لیس بقابل للزیاده و النقصان فجمیع ما ینبغی له حارض
لدیه موجود عنده و کذلک یکون کامله بالنسبه الی کامالته و هکذا کان کل کامل
و صفه له سبحانه متحصال لجمیع ما له و به و منه و الیه من دون ترقب و ذاته
بالنسبه الیه احدیه الستیالئها علیها و استوائها علی عرشها اما ذاته فال معنی فیها
غیرها ال بنفی و ال باثبات و اما ما له من الکامالت فکل فی محالها مذکوره بتلک
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الذوات و تلک الذوات ایضا مذکوره بتلک الکامالت فکأنه کلها فی عامل السمد
رسمدیا علی ما ذکرنا علی نحو التفصیل السمدی الرجحانی و تفصلت فی عامل
الجربوت و امللکوت علی نحو التفصیل املعنوی الکلی و الصوری الجوهری ففیها
حقیقه الفعلیه و معناها و صورتها فانه ال باطن اال بالظاهر و ال ظاهر اال بالباطن
و ما ملیکن کلیات الحکمه تامه فی ظهورها کامله فی بطونها کانت الحکمه ناقصه
من الحکیم و تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا ثم بدا لله سبحانه اظهار ما فی الغیب
فی الشهاده و تنزیل االنوار الی منتهی االقدار فانزلها الی عامل الشهاده مبتدیا باول
مراتبها فانزلها الی عامل الطبایع ثم الهباء ثم املثال املطلق ثم الجسم املطلق ثم
العرش و الکرسی و االفالک و العنارص حتی الرتاب و ملا کانت هذه املراتب من عامل
الشهاده و کانت بسبب برد البعد عن املبدء کثیفه غلیظه استجن فیها تلک الکامالت
الفعلیه و کمنت حتی خفیت آثارها و بطنت انوارها فکانت هیهنا بالقوه یعنی
کانت تلک الکامالت و االنوار فیها بالقوه و امنا ذلک لربد البعد و یشیر علی
امیراملومنین علیه السالم الی هذین املقامین ملا سئل عن العامل العلوی ای عامل
الفعلیه فقال علیه السالم صور عاریه عن املواد ای املواد الشهادیه فهی صور نفسانیه
مجرده عن املواد عالیه عن القوه و االستعداد فانها بالفعل و امنا القوه و االستعداد
فی عامل الشهاده ذی املاده و املده تجلی لها ای لتلک الصور بها فارشقت بفضل
تجلیه سبحانه و امنا تجلیه لها فی عامل االفئده فارشقت بالعقول و طالعها فی عامل
الرقائق فتألألت بالنفوس و القی فی هویتها مثاله فانها کامله سبحانه و جامله فاظهر
منها افعاله الن لکامله کامال و لجامله جامال بالفعل الینتظر حدوث کامل و ال عروض
جامل فی حال الخرب  ،فلام تنزل الی الرتاب و ادبر الی غایه البعد عن رب االرباب
دعاه فاجاب فقام ملبیا للخطاب متوجها الی ذلک الجناب فرتقی الی عامل النطفه
ثم الی العلقه ثم الی املضغه ثم الی العظام ثم الی التخلق ثم الی الروح ثم الی
النفس ثم الی رتبه بعد رتبه قال الله سبحانه کام بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا
انا کنا فاعلین فقام یظهر منه شیئا بعد شئ تلک الفعلیات الکامنه فیه الصائره
بالقوه علی حسب ترقیقه تلک الحجب الغالظ الشهادیه بالسلوک الکونی النسبی
او الرشعی اال انه بالسلوک الکونی یطول الی منتهی التدبیر العام الی یوم القیام و
اما بالسلوک الرشعی یسهل له العسیر و یقرب له البعید بقدر رسعه سیره و هذا
الذی اشار الیه امیراملومنین علیه السالم فی آخر الحدیث املذکور فقال خلق االنسان
ذا نفس ناطقه ای ذا صوره عاریه عن املواد عالیه عن القوه و االستعداد ان زکاها
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بالعلم و العمل فقد شابهت جواهر اوایل عللها ای صار کامالته بالفعل فی قوس
الصعود و دوره الشهود و اذا اعتدل مزاجها و فارقت االضداد حتی یستوی علی
عرش االنداد فقد شارک االنسان بها السبع الشداد ( و هی االفالک السبعه و هذه
االفالک شون الکرسی و هو النفس خل ) شون الصور العاریه عن املواد العالیه عن
القوه و االستعداد بالجمله القوه صلوح املواد الن یظهر عنها الفعلیات النفسانیه
املستجنه فیها ثم یختلف ذلک الصلوح بالقرب و البعد فتلک املواد مستعدات الن
تربی و ترقق حتی یظهر منها تلک الفعلیات فکلام بولغ فی ترقیق حجبها ظهر منها
من تلک الفعلیات ما ملیظهر و ملا کان کل واحده من تلک النفوس من کامالت
القدوس و ال غایه لکامله و ال نهایه و نزلت فی الطبیعه املطلقه و منها الی الهباء
املطلق و منها الی املثال املطلق و منها الی الجسم املطلق و نزلت الی الرتاب صار
کل شئ فیه معنی کل شئ فکل فعل کامن فی ماده کل شئ اال ان منها ما قد ظهر
و منها ملایظهر اما الجامدات و النباتات و الحیوانات فعلی ما رباها ید التقدیر و
سلک بها مدبر التدبیر فهی واقفات حیث اوقفها لقله اختیارها و ضعف شعورها
و کرثه اعراضها فکل واحده منها یظهر منه من تلک االفعال بقدر ما رقق الله سبحانه
حجابه و فتح بابه علی حسب صالح امللک و التقدیر و کامل الخلق و التدبیر و اما
االنسان فقد جعله الله اشد اختیارا من اولئک فکلفه بتکالیف و خلی له السب و
اصحبه القدر فهو محفوظ مختار باختیار محفوظ قادر بقدره محفوظه علی الفعل
املحفوظ فیثاب علی احسانه فضال و علی اساءته عدال فیظهر منه تلک الکامالت
الفعلیه علی حسب سلوکه و عمله لرتقیق الحجاب و فتحه الباب فاذا عرفت ذلک
فاعلم ان الحجب اذا ترققت و االبواب اذا فتحت و تلک الفعلیات علی حسبها اذا
بدت و املواد بنارها اذا اشتعلت تکون فی کل شئ علی حسب الشمس الذات االنوار
و االشعه فلیست تظهر منها فی هذا العامل عامل االعراض آثار اال بقابل کام تری ان
الشمس مع کونها مضیئه فی الغایه و النهایه لیس یظهر منها نور اال بکثیف و
االشباح من الشواخص التظهر اال فی مرآه فکذلک تلک القوی لیس تظهر انوارها
فی عامل االعراض اال بالقوابل فاذا حصل القوابل و املظاهر و ملتکن موانع خارجیه
ظهرت و اال فهی مرشقه فی نفسها و ارشاقاتها موجوده اال انها غیر ظاهره بسبب
املوانع الخارجیه فالجل ذلک خلد الکفار باستعدادهم و املومنون باستعدادهم فان
الکفار مظللون بالسیئات و ان ملتظهر منهم بسبب منع االعراض الخارجه کالخصی
الذی نفسه نفس قادمه علی الزنا اال انه الیقدر علیه و املومنون مرشقون بانوار
صفحه | 55

جمیع الطاعات الظاهره فیهم و ان ملتظهر بسبب منع االعراض الخارجه فاملومن
دامئا مرابط متجهز للجهاد متشحط فی دمه فی سبیل الله و ان کان متقلبا فی فراشه
فافهم هذه الدقایق من اهل الحقایق فانها درر عزیزه و جواهر یتیمه ثم ان من
االشیاء ما یکون قویها قریبه الی ان تظهر و منها بعیده و امنا کامل االشیاء فی ظهور
القوی و اال فکل شئ فیه معنی کل شئ و امنا القرب الی الله و الفوز بثواب الله
سبحانه و جواره یحصل بتقریب القوی االلهیه و اظهارها و امنا العمل فی هذه
العرصه الجل االظهار و اما الجنه و النار فتظهران فی حقیقه هذه العرصه فان
الفعلیات النفسانیه لیست تستقر و تثبت الحد خاصه به اال بعد ضبطها فی
الفعلیات التکلیفیه التی هی مظاهرها املخصصه و لیس هیهنا موضع بیانها اکرث من
هذا و الغرض فی هذا الکتاب بیان قوی العقاقیر من حیث ظهورها فی بدن االنسان
فالعقاقیر اذا وردت بدن االنسان و عمل فیها الطبع فجعلها کیلوسا و حلها ظهر فیها
تلک القوی الکامنه فیها علی حسب استعدادها فان الحل لرتقیق الحجاب حتی
یظهر ما وراء الباب فالحجاب باق اال انه یرق فینصبغ ما وراءه فیه و ذلک قولی
علی حسب استعدادها فالجل ذلک یکون لکل عقار قوه خاصه به دون غیره فاذا
عمل فیه الطبع و حله و رققه طلع شمس القوه منه من افق الفعلیه و یحتاج ظهور
فعله الی کثیف قابل و هو بدن االنسان فیظهر فیه علی حسب استعداده و
استقامته و اعوجاجه و صفائه و کدورته فالجل ذلک ال کل عقار یعمل فی کل
انسان فلرب عقار مسهل لواحد عاقد الخر مفرغ فی رجل حاقن الخر و امنا ذلک
الجل ان ظهور الفعل یشرتط فیه الفاعل و القابل هذا و السیام اذا کان القابل من
حیث هو املکمل للفاعل من حیث آخر فان تکمیله یکون علی حسب قوته البته
فاذا عرفت ان الفعلیات لیست اال للنفوس و اما اجسادها فال فعل لها من حیث انها
اجساد اال مبا تشتعل من ارشاق نار النفوس الظاهر علیها کام ان الدخان لیس فیه
قوه االحراق اال مبا تشتعل فیه من ارشاق النار فاذا ارشق بنورها حصل له قوه االحراق
فان حصل قابل ظهر فعله و اال فهو فی قوته و ال فعل اال للنار اذ ال قوه اال لله
سبحانه و اال به فاهل الفعلیات ایدی الرب و مظاهر تجلیاته و هی النفوس و
النفوس عدیده و لکل واحده افعال و نتربک اوال بحدیث امیراملومنین علیه السالم
فروی عن کمیل انه قال سألت مولینا امیراملومنین علیه السالم فقلت یا امیراملومنین
ارید ان تعرفنی نفسی قال یا کمیل و ای النفس ترید ان اعرفک قلت یا موالی هل
هی اال نفس واحده قال یا کمیل امنا هی اربعه النامیه النباتیه و الحسیه الحیوانیه
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و الناطقه القدسیه و الکلیه االلهیه و لکل واحد من هذه خمس قوی و خاصیتان
فالنامیه النباتیه لها خمس قوی و خاصیتان ماسکه و جاذبه و هاضمه و دافعه و
مربیه و لها خاصیتان الزیاده و النقصان و انبعاثها من الکبد و الحسیه الحیوانیه لها
خمس قوی سمع و برص و شم و ذوق و ملس و لها خاصیتان الرضا و الغضب و
انبعاثها من القلب و الناطقه القدسیه لها خمس قوی فکر و ذکر و علم و حلم و
نباهه و لیس لها انبعاث و هی اشبه االشیاء بالنفوس امللکیه و لها خاصیتان النزاهه
و الحکمه و الکلیه االلهیه لها خمس قوی بقاء فی فناء و نعیم فی شقاء و عز فی
ذل و فقر فی غناء و صرب فی بالء و لها خاصیتان الرضا و التسلیم و هذه التی
مبدوها من الله و الیه تعود قال الله تعالی و نفخت فیه من روحی و قال تعالی یا
ایتها النفس املطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه و العقل وسط الکل انتهی ،
تدبر فی هذا الحدیث الرشیف تفز بحقیقه املطالب و قد سمینا هذه القوی
بالفعلیات و سامها االمام بالقوی نظرا الی ان هذه االثار التظهر منها قبل القابل
فقبل الظهور هی فی قوه الظهور ال فعلیته و ان کانت فی الوجود ذات فعلیه و
نحن اردنا الوجود و ذکر االمام علیه السالم الظهور فال خالف و الحمد لله فنحن
نبدو بذکر قوه قوه مام به مناط الطب و هو املقصود فی وضع الکتاب .
اما النفس النباتیه فقویها کام سمعت ماسکه و جاذبه و هاضمه و دافعه و مربیه
اعلم ان الله سبحانه خلق النبات من العنارص االربعه بعد ما رقیها الی مرتبه
الجامدات و املعادن ثم رقاها الی ارکان النبات الثلثه و هی املاء و الدهن و االرض
فرکبها کیف ما شاء بعد ما صفی ارکانه و لطفت و رقت فوقف املرکب من تلک
الجواهر بعد الحل و العقد و املزاج و االتحاد فی العامء مخلی بطبعه و استولی
علیه املزاج النور الوهاج کام ذکرنا فجذب کل جزء من املرکب نحوه و تحرک کره
املرکب علیه و ملا کان حیزه فی غیر الجهات صار یتحرک املرکب الیه من کل جهه
النه فی الجهه فظهر فیه النام فی جمیع االقطار باجامل اجزائه و اربی بروحانیته و
ولد بنفسانیته و حفظ الصوره بجسدانیته و غذا بطبایعه فجذب ذلک املزاج الغاذی
ما یشاکله بناریه اجزائه و امسک برتابیتها و هضم بهوائیتها و دفع الفضول مبائیتها
و املربی ای الزاید فی اقطار املرکب هو املزاج فاملربی اسمه و صفته و لذا صار من
قواه فافهم فاملزاج ای املربی آیه الرحمن املستوی علی العرش ذی االرکان فالجاذبه
من رکنه االحمر و الهاضمه من رکنه االصفر و الدافعه من رکنه االبیض و املاسکه
من رکنه االسود و رحمن املزاج مستوی علی تلک االرکان و هو املثال امللقی فی
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هویه عرش النبات من شعالت االفالک و فعله من حیث الصدور منه واحد و هو
الحرکه املطلقه فتظهر فی مرایا االرکان علی حسب استعدادها کام ان قوه الروح
هی االدراک الرصف و الشعور البحت و امنا یظهر من العین بالبرص و من االذن
بالسمع و هکذا فحرکه املزاج ایضا واحده و هی النقل فاذا ظهر من النار ظهر
بالنقل من البعید الی القریب و هو الجذب و اذا ظهر باملاء ظهر بالدفع و هو النقل
من القریب الی البعید و اذا ظهر بالرتاب ظهر بنقل االجزاء املتباینه الی التقارب و
اذا ظهر من الهواء ظهر بنقل االجزاء املتقاربه الی التباین و کلها نقل و حرکه ظهر
من کل ید علی حسبه و قد رشح الصادق علیه السالم هذه القوی فی حدیث فقال
اعلم ان فی االنسان قوی اربعا قوه جاذبه تقبل الغذاء و تورده علی املعده و قوه
ممسکه تحبس الطعام حتی تفعل فیه الطبیعه فعلها و قوه هاضمه و هی التی
تطحنه و تستخرج صفوه و تبثه فی البدن و قوه دافعه تدفعه و تحدر الثفل الفاضل
بعد اخذ الهاضمه حاجتها الخرب  ،فهذه القوی خدم للنامیه التی هی وجه الله و یده
فوقها یجری الله بها افعاله فی بدن االنسان فانه ابی ان یجری االشیاء اال باسبابها و
هذه اسباب هذه املرادات و قد ذکر االطباء قوی اخر فقالوا ان اصول القوی ثلثه
املولده و املربیه و الغاذیه ثم قالوا ان املولده مخدومه غیر خادمه یخدمها املغیره
و املصوره و اما املربیه فهی خادمه و مخدومه تخدم املولده و یخدمها الغاذیه و اما
الغاذیه فتخدم املربیه و یخدمها الجاذبه و املاسکه و الهاضمه و الدافعه و ما سوی
الهاضمه کالخادمه لها فذلک مجمل اقوالهم فی القوی و لیس بتقسیم صادر عن
الحکمه فان الغاذیه علی ما فسوا لیست بشئ غیر الجاذبه و املغیره مبدو فعل
املصوره و لو شاء الحکیم ان یعد القوی الربزخیه لعد کثیرا و نحن بحول الله و قوته
نقسم القوی تقسیام ینبئ عن الواقع فنقول قد بینا سابقا ان للحقایق االولیه کانت
صفات موجوده فعلیه حارضه بجمیع ما منها ( فیها خل ) و لها و بها و منها و عامل
الفعلیه من عامل النفوس الجزئیه فام فوقها فلام نزلت الی عامل الطبایع کمنت تلک
الفعلیات فصارت قوی و کانت کامنه الی الرتاب فلام ترکبت االسطقسات االولیه
بسبب دوران االفالک علیها فی الدوره الثانیه ترکب منها ثلثه ارکان اوال ماء و دهن
و ارضیه فصارت فعلیات العنارص فی االرکان قوی و کل رکن فیه من الطبایع االربع
جمیعها علی حسبه من اللطافه و التوسط و الغلظه فصار یظهر من کل رکن فعل
علی حسب طبایعه و علی حسب هیئته الرتکیبیه ثم من املجموع املرکب من االرکان
فعل آخر علی حسب هیئته فالکامنه فی املجموع املرکب النفس النباتیه و هی
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آیه الرحمن املستوی علی عرش االرکان و العنارص اذا لوحظ جهه اجاملها و اذا
لوحظ تفصیلها و اقرتانها باالفعال الصادره عنها فاالرکان و الطبایع مقامها مقام
الکرسی فاذا لوحظ الطبایع فی االرکان حصل منها الربوج االثنیعرش فاالجامل مقام
العرش و التفصیل مقام الکرسی و النفس املهیمنه علی االجامل آیه الرحمن صاحبه
الصفات الکلیه الفعلیه فی مقام کاملها فتلک النفس فی مقامها صاحبه جمیع
االفعال و کل الیها راجعه ثم یظهر من عرش اجامل قویها القوه النامیه و هی القوه
الکلیه التی لیس فوقها قوه اخری و لذا خصها علی علیه السالم بالذکر فی املقام
الخامس فلو کان لها قوه اعظم منها لذکرها هذا مع ما نری من کلیه فعلها و هذه
النامیه اول ما تتفصل تتفصل فی االرکان الثلثه و هی فی مقام النبات روح و نفس
و جسد خاصه به ففعل النامیه بالروح الحرکه و بالنفس االنبساط و االنقباض و
بالجسد حفظ الصوره فبالروح یتحرک النبات الی الطول و العرض و العمق و لوال
روحانیته ملاقدر علی الحرکه الی النفس النباتیه الخارجه عن الجهات و ملاربی و زاد
و لوال النفس ملاانبسط و امتد الی حیث متیل الروح و ملاانقبض حیث ما متیل الی
االنقباض و لوال الجسد ملابقیت الصوره علی ما صورت و ماع و سال و تغیر عام کون
علیه فالنامیه لها ثلثه خدام روساء املحرکه و هی املربیه بتخفیف الباء و الباسطه و
هی املولده و الحافظه ثم تتفصل االرکان فی االربعه و هی الجاذبه و املاسکه و
الهاضمه و الدافعه علی ما بینا و هذه االربع اتباع الولئک الروساء فالنامیه بالروح
تحرک املاده علی نفسها من جمیع االقطار تحریکا بسیطا ال تعین فیه و النفس
تنبسط و تتحرک و متتد للینتها الربزخیه و النها جهه انفعال الجسد فهی الختالف
اجزائها تنفعل علی حسب االختالف فمن هنا یأتی اختالف الصور فالروح مقام االب
و النفس مقام االم و النامیه آیه الرحمن املتسمع قول النبی صلی الله علیه و آله
لیس االختالف فی الله و ال فی و امنا االختالف فیک یا علی و قال انا و علی ابوا
هذه االمه  ،و علی نفس الرسول و الشقی من شقی فی بطن امه و السعید من سعد
فی بطن امه فالروح تحرک تحریکا بسیطا و النفس تتحرک تحرکا مختلفا فتحدث
هیهنا صورا مختلفه بحسب انبساطها و انقباضها و مطاوعه اجزائها فمن هنا تحدث
اختالف الصوره و من هنا یحدث اسم املغیره و املصوره للنفس النباتیه و للنفس
اعلی و اسفل فمن اعلیها تحدث الصور املطلقه کصوره اللحم و الشحم و العظم و
امثالها لسیالنها بالنسبه و من اسفلها تحدث الصور العضویه کالرأس و القلب و
الکبد و امثالها لجمودها و ملا کان فی النفس طبایع اربع فتتصور من حیث الربوده
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و الرطوبه الدماغ مثال و من حیث الرطوبه و الیبوسه مثال العظم و من حیث الحراره
و الرطوبه اللحم مثال و من حیث الحراره و الیبوسه لحم القلب مثال فمن اعالها
یحدث اسم املغیره للنفس النباتیه و من اسفلها اسم املصوره و منهام اسم املولده
فان التولید من صفه االم التی هی النفس ال غیر و اما الجسد فمنه بقاء الصوره علی
ما صور فمنه یحدث اسم الحافظه للنفس النباتیه و ملیعدوها من القوی مع کونها
اصال عظیام کلیا فالحافظه فرع املولده و املولده فرع املربیه و القوی االربع الجاذبه
و املاسکه و الهاضمه و الدافعه خدامها و تفاصیلها فهذه صفه القوی الکلیه علی ما
یوافق الحکمه و الرتتیب االلهی فالنفس النباتیه هی آیه الرحمن املستوی علی عرش
االکوان و یحدث له فی العرش اسم النامیه و فی الروح اسم املربیه و فی النفس
اسم املولده و فی الجسد اسم الحافظه و فی النار اسم الجاذبه و فی الهواء اسم
الهاضمه و فی املاء اسم الدافعه و فی الرتاب اسم املاسکه و من املجموع اسم
الغاذیه و بها یقوم النبات فان کانت القوی فی نهایه القوه بحسب استعداد املاده
فیزید یوما فیوما و اال فینقص و هام خاصیتاها علی ما تقدم خذها تقسیام الهیا
نبویا علویا حکمیا و اعرف الرجال باملقال ال املقال بالرجال ثم ما فضل من غذاء
بدن االنسان و دفعه الطبع الی وعاء املنی و امنی یکون فی املنی ایضا هذه القوی
فیتحرک فی الرحم فیربو و ینبسط فیتولد و یحفظ الصوره و یجذب و یمسک و
یهضم و یدفع فیغذی الی ان یکون جنینا و یتولد کام رأیت فهذه قوی النفس النباتیه
و مستقرها الکبد و مبدو وجودها ترکیب االخالط و االرکان و یسقط و یضعف شئ
منها بعد شئ الی ان یموت االنسان .
و اما النفس الحیوانیه فقویها کام سمعت سمع و برص و ذوق و شم و ملس و لها
خاصیتان الرضا و الغضب فهذه القوی هی فعلیات الحیوانیه الفلکیه الکلیه الکامنه
فی عامل املاده بالنسبه الیها فصارت قوی فیها فلام لطفت و رقت و صفت ظهرت
منها آثارها و عادت القوه الی الفعلیه کام قال سبحانه کام بدأنا اول خلق نعیده و
جمیع الفعلیات فی الکلیات ال نهایه لها علی حسب رتبتها و تختص الجزئیات
ببعضها علی حسب استعدادها فال فوز بشئ من تلک الکامالت اال بحسب العمل
فی عامل العمل فکان االعامل امثانا یشرتی بها من سوق الکلی الغیر املتخصص باحد
علی حسب مقدار الثمن فیتخصص حینئذ بصاحب الثمن و لکل درجات مام عملوا
و ماتجزون اال ما کنتم تعملون فالنفس الحیوانیه الفلکیه الکلیه الناشئه من جوزهر
فلک القمر لها فعلیات بحسب رتبتها فکمنت فی عامل طبایع العنارص و موادها و
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صورها الی ان صارت قوی کامنه فلام ترکب منها املرکب و لطف و رق الی ان صار
بلطافه فلک القمر ظهر فعلیته فیها علی حسب استعداد املرکب و کیفیته الخاصه
به و هو ایضا له طبایع اربع و ارکان ثلثه و عرش اجامل و رحمن ذو الجالل فآیه
الرحمن فیه النفس الحیوانیه الفلکیه و یشتق لها فی عرش االجامل من القدره
املطلقه االضافیه الظاهره فیه اسم القدیره و فی مقام الروح اسم الحساسه و فی
مقام النفس اسم املریده و فی مقام الجسد اسم املتحرکه فتفصلت فی الطبایع
االربع املخصوص بها بصیره سمیعه شامه ذائقه و من املرکب منها المسه فبذلک
بدت الحیوه قادره مریده متحرکه حساسه و تفصلت قویها فی الخمس کام سمعت
و لیس یشرتک فیها االنسان و امنا هی من خواص الحیوانیه املحضه و ملا ظهر االنسان
بلباس الحیوان کام ظهر بلباس النبات ظهر فی بدنه قویهام و قوی االنسان فوق
ذلک و اعظم و اعظم کام ستسمع ان شاء الله تعالی و ان قلت انکم خصصتم الکبد
بالنفس النباتیه و القلب بالحیوانیه و هذه القوی التی عددتها من الدماغ و هو فیه
الروح االنسانی و الحیوان یحس بدماغه ال بقلبه قلنا ان فلک القمر الذی فیه کلیه
الروح الحیوانیه له ثلث مراتب جسدانیه و نفسانیه و روحانیه و الحیوان ایضا من
حیث الحیوانیه یجب ان یکون فیه هذه املراتب الثلث و دماغ الحیوان من مراتب
حیوانیته و من متمامتها و لیس فیه من االنسانیه من شئ فکرسی دماغ الحیوان له
ثلث مراتب اسفل و اوسط و اعلی فباسفله یتحرک و باوسطه یرید و باعاله یحس
و لذا یحس مبقدم دماغه و یرید باوسطه و یتحرک مبوخر دماغه کام هو املعروف
و دماغه خالصه حیوانیته فلو کان للنبات ایضا دماغ لکان اصول قویه فی دماغه
البته فانا قلنا ان الفعلیات الکامنه لیست تظهر اال بعد التصفیه التامه و التصفیه
للروح الحیوانیه یکون فی دماغه البته و اما قلبه فهو موضع نفسانیه دماغه کام ان
کبده موضع طبیعه دماغه فتتم حیوانیته و تکمل و تظهر فی دماغه و لو کانت
مادته قابله للتصفیه اکرث من ذلک لظهر فیه قوی سایر االفالک ایضا و مع ذلک کان
حیوانا فان القوی الفلکیه التزید علی الحیوانیه کام ستسمع ان شاء الله و ما قالته
االطباء ان النفس الحیوانیه قویها االنبساط و االنقباض فی القلب و الرشائین فالجل
انهم یعلمون ظاهرا من الحیوه الدنیا فان االرواح الفلکیه حساسه متحرکه باالراده
النها وجه الله فی هذا العامل کام برهنا علیه فی محله بل النفس الحیوانیه قویها ما
ذکرنا و بعد ما اوردنا حدیث امیراملومنین علیه السالم فالتکاد تشک فیها ففی
الحیوان النفس الحیوانیه کامنه فی اول تکونه و التظهر اال بالتصفیه فمبدء تصفیه
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ارکانه فی املعده و هی تصفیه جامدیه ثم فی الکبد و هی تصفیه طبیعیه و یظهر
فیه حرکه طبیعیه و هی شعاع الحرکه الحیوانیه ثم اذا صفی فی الکبد و دخل القلب
یظهر فیه الحرکه التی هی ادنی مراتب الحیوان فاذا صفی فی الدماغ ظهر فیه
فعلیات الحیوان بکلیتها فیکون حیوانا فالکبد و القلب کانا مقدمات وجوده و وجد
فی الدماغ و کان خصایصه فی الکبد و القلب بالقوه و ظهر فی الدماغ بالفعل
بالنسبه الیهام و لیست هذه القوی من القوی االنسانیه بل من شعاعها کام ان
الحرکه الطبیعیه کانت من شعاع الحیوانیه فالدماغ فی الحیوان محل الروح النفسانی
لکن نفسانی الحیوان و ملا کان جمیع االفالک کامنه فی هذه العنارص کام رشحنا
فرمبا اعتدل فی الجمله ماده الحیوان و صفت و رقت حتی ظهر فیها خواص سایر
االفالک ایضا و لیس ذلک مبخصوص باالنسان فیکون فیه قویها موجوده لکن ضعیفه
لعدم صفاء مادتها کل التصفیه فانها لو کانت صافیه فی الغایه لکانت تتصور
کاالنسان و اذ لیس فلیس فاعدلها اقربها شبها باالنسان و لذلک یوجد فی بعض
الحیوانات آثار قوی االنسانیه کالفکر و الذکر و التدبیر و امثالها بقدر ما یحتاج الیه
فی وجوده و لکنه ضعیف جدا کام یشاهد فی بعض الحیوانات من التدبیرات
العجیبات و ان کانت قریبه من الطبعیات و لو شئنا ان نرشح تدابیرهم لطال بنا
املقال و فی حدیث املفضل مذکور کثیر منها فان شئت فراجع ثم للنفس الحیوانیه
خاصیتان الرضا و الغضب و ذلک انها حساسه متحرکه فان احست ما یالیمها تحرکت
نحوها و مالت و ان احست مبا ینافرها تحرکت و نفرت و انزوت عنها فلها بعد
احساسها اربع حرکات حرکه الی الخارج و حرکه الی الداخل و کل منهام تدریجی و
دفعی فالسور و الغضب یحدثان من حرکته الی الخارج و الهم و الخوف یحدثان
من حرکته الی الداخل فان کان اسبابها متدرجه تحدث متدرجه و اال فدفعیه فاملراد
بالرضا فی الخرب مطلق املحبه و بالغضب مطلق الکراهه فیجمعان صفاتها و
خصائصها و جمیع الصفات التی نهی عنها فی الرشع فامنا هی من خصائص النفس
و فروع هاتین الصفتین و هذه الحیوانیه فی الحیوانات املحضه قریبه من الطبیعیه
قلیله االختیار فالیقدر الحیوان علی العدول عام جبل علیه و فی کل حیوان صفته
الخاصه به و اختالف صفاتها بسبب انصباغ الحس و الحرکه فی الطبایع و االرکان و
غلبتها علی الحیوه مثال اذا غلب علیها الصفراء و انصبغت فیها صارت غضوبه عقوره
و اذا غلب علیها الدم صارت روفه نبیهه و اذا غلب علیها البلغم صارت بلیده کسله
و اذا غلب علیها الرتاب صارت جبانه خائفه فالحس و الحرکه الکلیه تحصصت
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بالطبایع فجمدت و اما الحیوانیه التی فی االنسان فهی اضل و ادهی فان التدبیر
الکلی االنسانی یتحصص فی الحیوانیه املتحصصه فی الطبیعه فیحصل له تدبیر فی
تحصیلها و لذلک قال الله سبحانه ان هم اال کاالنعام بل هم اضل فتدبر .
و اما النفس الناطقه القدسیه فقویها العلم و الحلم و الذکر و الفکر و النباهه و لها
خاصیتان النزاهه و الحکمه و لیس لها انبعاث و هی اشبه االشیاء بالنفوس امللکیه
اعلم ان العله الغائیه من حرکه الفاعل فی ترکیب هذه املرکبات ظهور النفس
الناطقه القدسیه الکامله و فعلیاتها امللکوتیه فی امللک اال ان املواد امللکیه منها قابله
صالحه یبلغ بها تدبیر املدبر غایته و منها ناقصه فیها فضول و عوائق متنعها عن
وصول الغایه فالیبلغ فعل الفاعل الغنی بها منتهاها و اشبه شئ بذلک ان مراد
الفاعل من خلق الرحم و املنی و الدم ظهور الولد و حصوله فمنها ما یعرضه السقط
قبل کامله و منها ما یبقی الی ان یصیر جنینا و ولدا فمنها ما یخرج معتدال تام
الخلقه کامل القوی و منها ما یکون ناقصها علی حسب استعداد املاده فاذا صارت
املاده صالحه قابله کامله فالفاعل الجواد الکریم یدبرها حاال بعد حال الی ان یبلغها
منتهی الغایه املراده من الخلق و نحن قد ذکرنا ان اسطقسات هذا العامل الکلیه
االولیه االفالک و العنارص و ملا کان نظر االطباء فی عامل الطبایع زعموها منحرصه
فی العنارص و لیس االمر کذلک بل جمیع هذه الجواهر الثلثهعرش اسطقسات
املرکبات کام ارشنا الیه هنا و فصلنا فی کتابنا مرآهالحکمه و قد ذکرنا ان کل عال
هو اقرب الی املبدء فعلیه بالنسبه الی ما دونه ففعلیه االفالک قد کمنت فی العنارص
و صارت قوی فیها بحیث اذا لطفت العنارص و رقت ظهرت الفلکیات الکامنه فیها
و صارت فعلیه بعد ما کانت بالقوه کام تری ان الغذاء اذا ورد املعده و صفی و
دخل فی الکبد و تصفی ثانیا و دخل القلب و بخر ساوی لطافه ذلک البخار اسفل
فلک القمر و ظهر فیه رس الحیوه کالفلک و تحرک و احس مثله کذلک اذا صفی
ثانیا و رق و لطف حتی ساوی سایر االفالک ظهر فیه قویها البته و صار مبنزلتها البته
و کذلک اذا صفی و رق ثالثا حتی ساوی الکرسی و العرش ظهر فیه النفس الناطقه
القدسیه و لکن تصفیه ذلک فی هذه املره لیست من شأن الطبیعه املوضوعه فی
االبدان اذ التصفیه الطبیعیه التزید علی الحیوانیه بل تصفیته و ترقیقه ثالثا تکون
بحراره الرشایع و النوامیس االلهیه و امتثال اوامره و نواهیه و الیمکن ذلک باالمور
الطبیعیه ابدا فقد خبط االطباء و الفالسفه فی ذلک خبط عشواء حیث زعموا ان
منبعث هذه النفس من الدماغ و ذلک النهم یعلمون ظاهرا من الحیوه الدنیا و
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زعموا االنسان هذا االنسان الظاهری و امنا هو رصف اشتباه و لیس للدماغ فی
النفس القدسیه مدخل املتسمعنا نقول ان الدماغ من متمامت الحیوانیه و من
اسباب التصفیه و امنا هو مقام الروح من باب ان لکل شئ روحا و نفسا و جسدا
فمحل روح کل شئ دماغه و محل نفسه قلبه و محل جسده و مبدوه کبده فامسمت
االطباء الروح التی فی الدماغ بالنفسانیه اال من جهه انهم زعموها محل روح االنسان
و النفس الناطقه و زعموا الناطقه النطق باللسان و لذا جعلوه فصل االنسان و زعموا
اشرتاک االنسان مع الحامر فی جنس الحیوان و امنا ذلک کله الجل انهم نظرهم من
االسفل و زعموا االنسان هذه الجثه فرأوها مشرتکه مع الحیوان و قد اصابوا فی
مقامهم بالجمله یأتی تحقیق االرواح فی محله ان شاء الله فنقول ان جثه االنسان
هی جثه حیوانیه اال ان العتدال مادتها و صفائها بلغ بها فعل الحکیم الی احسن
تقویم فظهرت فی هذه الصوره و هی حیوان من الحیوانات قد ظهر فیه فعلیه
جمیع االفالک من املشاعر و القوی النه ملا لطف مادته و صفی مزاجه ساوی لطافه
االفالک فظهر فیها ما ظهر فی االفالک من املشاعر فانها ملا لطفت حتی ساوت فلک
القمر ظهر فیها الحیوه ثم ملا لطفت ثانیا ظهر فیها نفس فلک عطارد املتفکره و اذا
لطفت مره اخری ظهر فیها نفس فلک الزهره املتخیله ثم اذا لطفت اخری ظهر فیها
نفس املریخ املتوهمه ثم اذا لطفت اخری ظهر فیها نفس املشرتی العامله فاذا لطفت
اخری ظهر فیها نفس زحل العاقله فبهذه القوی الخمس وقع علیه التکلیف فانه بها
صار شاعرا ملا یقال له و یومر به و ینهی عنه و هذه املشاعر من اشعه مشاعر النفس
القدسیه االنسانیه ال نفسها فانها بنفسها دهریه ال زمانیه فهذه الجثه حیوان کسایر
الحیوانات تشارکها فی الحیوانیه و تشارکها الحیوانات فی بعض تلک املشاعر بل رمبا
یصدر عنها تدبیرات و صنایع یعجز عنها االنسان لصلوح ادواتها لها دون ادوات
االنسان و لذلک قلنا ان من االنسان ای هذه الجثه املسمی باالنسان من یکون علی
طبع االسد او النمر او الدفلی او الهر او الفأر او غیرها و لذلک یصدر عنه ما یصدر
عنها و رمبا یشاکلها فی بعض الشباهات الصوریه و لذا قال الصادق علیه السالم
الناس کلهم بهائم اال املومن  ،فاملومن هو الذی له نفس قدسیه ناطقه علیینیه و له
عالمات کام سنذکره ان شاء الله فهذه الجثه تشارک الحیوان فی القوی و للحیوان
کلیه ثلثه ارکان و طبایع اربع فمن کونه الروحانی یحس و من کونه النفسانی یرید
و من کونه الجسدانی یتحرک ثم فی الظاهر له اربع قوی و خامسه کام مر و فی
الباطن ای روحانیته ایضا اربع قوی و خامسه فمن نار طبایعه بحسبه له الواهمه و
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من هواء طبایعه له العامله و من ماء طبایعه له املتخیله و من تراب طبایعه له
املتفکره و الخامسه عاقلته املهیمنه علی الکل و بین الظاهر و الباطن برزخ و هو
البنطاسیا فاسفله جسدانی و اعاله روحانی فهو مشعره النفسانی و له ایضا اربع
طبایع و خامسه فانه یدرک ما یدرکه العین و االذن و االنف و اللسان و البرشه
فیأخذ عنها و یودی الی املشاعر الباطنیه کام هو املعروف و فی جمیع ذلک جمیع
الحیوانات مشارکه و االختالف بالقوه و الضعف و التدرج اال ان الحیوان املستقیم
لکرثه نضجه و اعتداله صالح الن یرکبه النفس الناطقه القدسیه االنسانیه و هی من
عامل الغیب ای من الدهر و هی فی عاملها ایضا جسم له طول و عرض و عمق کام
روی عن الصادق علیه السالم ان الروح جسم لطیف البس قالبا کثیفا فهی ایضا جسم
له ماده و صوره و مکانه فوق عامل الطبایع و هو االنسان االصلی و قد لحقه اعراض
فی الربزخ و الدنیا و ستزول عنها بالدفن فی تراب الدنیا و بالدفن فی ارض الطبایع
بین النفختین فی مده اربعامئه سنه فیخرج یوم القیمه طاهرا لیس فیه عرض متخلل
یمنع تلززه و یورث تفککه فیبقی مخلدا و لسنا االن بصدد بیان ذلک و ملا کان مناط
نظر االطباء هذا البدن العرضی و هو موضوع طبهم و ان کان موضوع طب الرشع
ذلک البدن االصلی االخروی و ان الله سبحانه ملا خلق الرتبتین و جعل فی کل واحد
منهام ادواء فجعل لکل داء من ادوائهام دواء خاصا به و العلم بتلک االدواء و االدویه
هو علم الطب فان کان موضوعه البدن العرضی فهو علم الطب االصطالحی و ان
کان موضوعه البدن االصلی فهو علم الطب الرشعی االلهی فالعلم علامن علم االبدان
و علم االدیان فلسنا فی هذا الکتاب بصدد رشح قوی االنسان االصلی فلنکتف مبا
ذکرنا من ذکر قوی النبات و الحیوان و االنسان املعروف و هو الحیوان الناطق
بالنطق املعروف و ملا بلغ الکالم الی هذا املقام رأینا ان نبین احوال کل واحد من
القوی و مدرکاتها و لو علی سبیل االجامل لکن علی وجه یکشف عن حقیقه الحال
فیبتغی ذلک رسم ختام لهذا الفصل .
ختام اعلم ان کل شئ فی حد ذاته هو هو و لیس معه شئ غیره مأخوذ فی معنی
هویته فهو من هذا الحیث هو نفسه و نفسه هو لیس یحتاج الی معلمه لعدم
الخالف فالیقال انه یدرک نفسه اذ ال فعل هناک و ال اختالف حیوث اذ هو آیه
االحد و الفرد الصمد فی رتبته ثم ما دون ذلک تجلیاته و صفاته و انواره و کامالته
و دونیتها بالنسبه الیه دونیه افتقار ال دونیه مکانیه اذ تلک الذات محیطه بها نافذه
فی اقطارها و امکنتها حتی اذا نظرت الی الذات فذات و ال صفات لعدم التعینات
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و امتناع ذکرها هناک مبا یلیق بها و اذا نظرت الی الصفات فال ذات لوجود التعینات
و تراکم الصفات و ذلک من املعمیات فالذات الظاهره بالصفات مدرکه للصفات و
التجلیات بعین تلک الصفات ال بعین الذات الحدیتها و امتناع ذکر ما سویها هناک
و ملا کانت الصفات ذوات جهات قلنا انها مدرکه لها بها و الحدیه الذات قلنا انه ال
ادراک هناک و ال مدرک بوجه فالذات تدرک الصفات بعین تلک الصفات فهی عینها
فی ادراکها و هی مدرکاتها کام قال علی علیه السالم امنا تحد االدوات انفسها و تشیر
االالت الی نظائرها و تذکرت هنا ان هذا الحدیث طال ما یستدل به و ملیکشف عنه
لثامه و ملیفض ختامه فلو بسطنا القول هنا فیه قلیال ملاکان بعیدا من الصواب فتدبر
و ترقب انا نشیر الیه فی خالل البیان فالذات تدرک الصفات بنفس تلک الصفات
فهی عین الذات فی ادراکها و اداتها لتحدیدها و لذلک قلنا باتحاد املعلوم و آله
العلم و العلم ایضا و اما العامل فهو اسم للذات مشتق من العلم الذی هو املعلوم
فان املصدر هو املفعول املطلق الحقیقی فتصاقع الجمیع و تقاطر و هذا صفه ادراک
الشئ لتجلیاته و انواره و هذا االدراک یسمی عندنا باالدراک االحاطی و اما ادراک
الشئ لغیره مام هو فی رتبته فاعلم ان قول االمام علیه السالم اصل کلی الیتخصص
مبقام دون مقام فالتحد االدوات اال انفسها و التشیر اال الی نظائرها فاالشیاء التی
تدرکها باحد حواسک فامنا تدرک تلک االشیاء من حیث ظهورها لک ال من حیث
خفائها عنک و حیث ظهورها لک صفاتها و تجلیاتها فالیعلم منها اال تجلیاتها البته
و لصفاتها مقامان اتصال و انفصال اما صفاتها املتصله فهی متصله بها التتحد انت
معها و التنفصل عنها و التدخل فیک و التدخل فیها فهی هی و انت انت و اما
صفاتها املنفصله التی هی اشباحها املنفصله فتنطبع فی مدارکک انطباع الشبح فی
املرآه فینصبغ مدرکک بتلک االصباغ انصباغ املرآه باالشباح فتدرکها باالدراک الحسی
الظاهری فان حواسک الظاهره قد ارشقت بتجلی النفس و تألألت مبطالعتها فالقت
فی هویتها مثالها و اظهرت عنها افعالها فهی دراکه بفضل ادراکها فتدرکها و یسی
الصبغ منها الی البنطاسیا فیدرکه کام عرفت فینصبغ علی شکلها فیسی منه الی
حاستک الباطنه التی هی الخیال فینصبغ خیالک ایضا بصبغها و یتشکل بشکلها
فیتکمل مدارکک بتکمیل ذلک الشبح املنفصل حتی تصیر صفه مشاعرک و هیئاتها
علی صفه ذلک و هیئته فتدرکها و تدرک النفس صورتها العلمیه امللکوتیه حینئذ
بها علی حذو ما بینا فصح امنا تحد االدوات انفسها ای متیز االدوات انفسها عند
تهیئتها بالهیئات الخاصه بتلک الهیئات الخاصه فان متیزها بها و تحدیدها بهیئاتها
صفحه | 66

فاالدوات قد حدت انفسها اال ان االدوات ملا کانت لطیفه منطبقه بعضها علی بعض
کانت اشباحها منطبقه و کل اداه منها حاکیه ملا ورائها للطافتها و االشیاء الخارجه
هی الکثیفه الخارجه تحتها الحافظه لالشباح املنطبعه فیها فاذا کانت النفس ملتفته
الی الخارج و ملتحجبها املدارک لصفائها کالهواء رأت هیئه الشئ الخارجی فی تلک
االدوات و التراها البته اال فیها و بها و لکن لعدم کثافه لها و توجه النفس الی رصف
الشبح تغفل عنها و التریها من حیث امکنتها و تری نفس الشبح و الفاصله معا
فتحسب انها رأت الشئ الخارجی و رویه الشئ رویه شبحه کام یستفاد من کالم
مولینا امیراملومنین علیه السالم فی حدیث معرفه الخنثی و ذلک کام انک تنظر من
املنظره الی الکتاب و تری الکتاب و انت التری اال ما فی املنظره و فی املنظره شبح
الکتاب و الفاصله و هو منطبق علی ذی الشبح حاد له و املنظره للطافتها غائبه عن
العین فتزعم انک رأیت الکتاب و هو رویه الکتاب و رویه الکتاب هکذا و اال لست
تصیر بکتاب و الیصیر الکتاب انت انت انت و هو هو فکذلک املدارک منطبق
بعضها علی البعض الی الحاسه االخره و هی منطبقه علی الشبح الخارجی املنفصل
املنبث فی الهواء و هو منطبق علی الشبح املتصل بالشئ و کل هذه الوسائط لطیفه
شفافه حاکیه و بنفسها غائبه عن درک النفس ایاها بالصوره و النفس قاعده من
ورائها ناظره منها بها مدرکه ملا فی تجلیاتها من التکمل بها و لعدم رویتها ایاها علی
نحو تلک الصوره و ادراکها للصوره املحفوظه بالشئ الخارجی املنطبقه علیه القابله
للرویه النطباقها علیه و هو کثیف تری النفس تلک الصوره املحفوظه و هی من
تکمالت مشاعرها و تکمالتها من کامالتها و صفاتها فهی تدرک صفاتها بها فافهم
فانه عجیب غریب و اما اذا قطعت االلتفات عن الشئ الخارجی الحارض و التفت
الی امثلته فی عامل املثال انطبع الشبح املنفصل من مثاله فی خیالک علی حذو ما
ذکرنا و یکمله فتدرک نفسک کاملها الحاصل لها من تکمیل ذلک املثال فالتحد
االدوات اال انفسها و التشیر اال الی نظائرها الجسامنی الی الجسامنی و النفسانی
الی النفسانی و العقالنی الی العقالنی فان االشاره تخصیص املشیر املشار بتوجهه
الیه و الیتوجه الشئ اال الی ما یصاقعه و یکون نظیره فی حده و قطره و صقعه
فهذه الکلیه فی نوع االدراک  ،اما البرص فهو مدرک لاللوان بواسطه الهواء و الضیاء
اذ االلوان الناقصه ال اشباح لها منفصله اال بضیاء کامل فالضیاء ینصبغ بصبغ االلوان
الکثیفه و ینفصل الشبح عنه و یقع فی الهواء فینصبغ بصبغه و یودی الهواء الی
الرطوبه الجلیدیه التی هی قطب العین فتنصبغ بصبغه و تدرک ذلک الشبح القوه
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البارصه التی من ورائها فی وسط العصب الصلیبی مبا فیه من فعل النفس املتجسد
فتودیه البارصه بالرتجمه الربزخیه الی البنطاسیا فیدرک ما ترجم له مبا فیه من فعل
النفس الربزخی فیرتجمه للخیال باللغه امللکوتیه فیدرکه و هی الصوره العلمیه لها
ای للنفس فتسعد بها ان کانت طاعه و اال شقیت بها و النفس حین توجهها الی
الظاهر غافله عام انطبع فی حسها املشرتک و خیالها فتدرک الظاهر بفعلها فاذا
اعرضت عن الظاهر و توجهت الی البنطاسیا تدرکها بفعلها الربزخی و هی غافله
عن الظاهر و الباطن فاذا اعرضت عنهام ادرکت الصوره امللکوتیه العلمیه التی هی
صورتها و فعلیتها و هکذا االمر فی تأدیه جمیع املحسوسات الی البنطاسیا و الی
الخیال و الحواس الظاهره متعدده علی ما تری و البنطاسیا من حیث االسفل
جسامنیه و من حیث االعلی ملکوتیه و الخیال هو ادراک النفس للصور امللکوتیه
الذی هو نفس حضور تلک الصور عندها فافهم  ،و اما السمع فهو مدرک لالصوات
علی حذو ما سبق و الصوت علی ما حده الصادق علیه السالم اثر یوثره اصطکاک
االجسام فی الهواء و الهواء یودیه الی املسامع الخرب  ،فاالجسام اذا تصاکت اثرت
فی الهواء کام یوثر الید فی املاء فینضغط الهواء بینها و یخرج بدفع متهیئا بهیئه
ذلک االثر فیدفع الذی یلیه علی هیئه ما اندفع و هکذا یفعل کل جزء منه بالذی
یلیه الی ان یقرع العصبه املفروشه تحت االذن کالطبل فتدرک ذلک االثر الواصل
السامعه و هی فعل النفس املشتعل فی دهن تلک العصبه فتودیه الی البنطاسیا
کام عرفت و تودی البنطاسیا ما وصل الیه بالرتجمه الی الخیال کام عرفت و قد
حققنا ذلک فی رسالتنا فی املوسیقی و لیس هیهنا موضع بیانه اکرث من ذلک  ،و
اما الشم فهو مدرک للروایح و الرایحه کیفیه تحدثها ذو الرایحه فی الهواء بکامله
فیها فیتکیف الهواء فیحملها و یکیف ما یلیها و هکذا الی ان تصل تلک الکیفیه الی
الشامه و هی قوه من فعل النفس املجسم فی زایدتین کحلمتی الثدی فی موخر
االنف تنقبضان و تنبسطان و هام متخلخلتان فیدخلهام الهواء بکیفیته املستفاده
فتکیف الشامه بکیفیه مثلها فتدرکها ثم یقع شبحها فی بنطاسیا فیدرک مثاله امللقی
فیه فیرتجمه للخیال فیدرکها بصورتها العلمیه امللکوتیه و قد یستحیل ذو الرایحه
الی الهواء فیامزج الهواء فیدخل الشامه فتدرکها  ،و اما الذوق فهو ادراک للطعوم و
ذلک ان الرطوبه التی فی الفم تخالل الجسم فینحل الجسم فیها فیکیف الرطوبه
بکیفیتها او متازجه و یسیل فیها و یرق فتدخل فی مسامات اللسان فتدرکه الذائقه
و هی فعل النفس املجسم فی اللسان فتتکیف بکیفیه الطعم فتدرکه بفضل ادراک
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النفس فترتجمه للبنطاسیا و یدرکه فیرتجمه للخیال فیدرکه کام مر  ،و اما اللمس
فهو ادراک الکرث حاالت الطبایع و کیفیاتها و امنا ذلک مبقارنه االجسام للبدن و تکیف
ظاهر الجلد بکیفیاتها فتدرکها الالمسه التی فی الروح البخاری الساری فی کل البدن
و هی فعل النفس املتجسد فیها فتدرکها بفضل ادراک النفس و ترتجمها للبنطاسیا
فیدرکها و یرتجمها للنفس فتدرکها علی ما مر فتبین و ظهر ان کیفیه االدراک فی
الجمیع واحده ماتری فی خلق الرحمن من تفاوت و ان فی جمیعها انطباع اشباح
املدرکات فی الحوامل الوسائط و تکیفها حتی تصیر ذوی اشباح لتکملها فتلقیها الی
الحواس من ابوابها فتصیر الحواس ذوات کیفیات و اشباح فتدرکها بفضل ادراک
النفس الذی فیها و بارشاقها املشتعل فی زیتها فان الحواس مبنزله الساج املرکب من
زیت قابلیه االجسام و ارشاق النار الغیبیه املشتعله فیه و کذلک الحواس مشتعله
بادراک النفس فاالدراک و ان کان من النفس اال انه بتعلقه بها تجسم کام ان الحرکه
اصلها للنفس و لکن حرکه البدن جسامنیه و کذا البنطاسیا زیت شبحی مثالی برزخی
قد اشتعل فیه ادراک النفس فصار دراکا و اما الخیال فهو ادراک النفس و فعلها فی
عامل امللکوت و هو نفس تلک الصور امللکوتیه التی تتلبسها النفس و کذلک سایر
مدارکها من الفکر و الوهم و العلم و التعقل فان جمیع ذلک فی امللکوت شئون
صور النفس و فعلها و هی جوهر دراک لجمیع تلک املدرکات اال ان لتلک املدرکات
من نفسها تعینات فهی شئون صور النفس و صفاتها تحکیها قوابل السموات ففلک
زحل یحکی تعقلها و فلک املشرتی یحکی علمها و فلک املریخ یحکی وهمها و فلک
زهره یحکی خیالها و فلک عطارد یحکی فکرها فتشتعل افاعیلها فی زیت قابلیه کل
فلک فتلک االفاعیل املقرتنه هی املدارک املثالیه الثابته فی افالک البنطاسیا اسفلها
مرتبط بالجسامنیات و اعالها بامللکوت و هذه االفالک مشتعله بافالک بنطاسیا فهی
الواسطه االخذه من الحواس الظاهره املودیه الی البنطاسیا و اکتفینا باالجامل فی
تحقیق القوی الباطنه النه خارج عن موضوع الکتاب و قد ذکرنا قوی الحیوان الناطق
و بقی هنا شئ ناسب املقام ذکره و هو انا قد نشاهد بعض القوی یوجد فی بعض
افراد االنسان الظاهری و الیوجد فی بعض مع تساویهام فی الشکل و االالت و
االعضاء مثال نری معاینه ان بعض الناس لهم قوه وزن الشعر و لیس لبعضهم تلک
القوه حتی انه رمبا الیقدر ان ینشد شعر غیره موزونا و یعوره ال محاله و رمبا یوجد
بعض افراد الناس لیس لهم قوه درک العلوم الذهنیه و لهم قوه الصنایع الیدیه و
بالعکس و رمبا یوجد من الیقدر علی جوده الخط و لو مشق فیه اربعین سنه و رمبا
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یوجد من الیقدر علی فهم العباره و لو تأدب خمسین سنه و لعله اعلم الناس فی
القواعد االدبیه و الیقدر علی فهم العباره و لو جهد جهده و هکذا سایر الصنایع و
العلوم بل و کذلک نری اناسا لهم قوه الجود و الیکادون یطیقون العیش مع البخل
و بالعکس و نری اناسا لهم قوه الغضب و الیکادون یدرکون حسن الحلم و الیقدرون
علیه و هکذا و لرمبا یوجد من لیس له قوه املحبه و ادراکها فالیدرک رس املحبه و
الیتحابب مع الناس و االخوان بل و مثل ذلک الیدرک لذه والیه آلمحمد علیهم
السالم و اولیائهم و لیس لهم ذوق ذلک و منهم من له ذلک و لذلک امر الله
سبحانه نبیه ان یقول لقوم لهم هذه القوه الاسألکم علیه اجرا اال املوده فی القربی
و قال قل ما سألتکم من اجر فهو لکم و قال لقوم لیس لهم تلک القوه الاسئلکم
علیه من اجر و ما انا من املتکلفین النه لیس فیکم تلک القوه و ماحصلتموه
باختیارکم الی غیر ذلک من القوی النفسانیه االخالقیه فالناس معادن کمعادن
الذهب و الفضه و النحاس و الحدید و االنک و القصدیر لکل واحد منهم قوه خاصه
حتی انا وجدنا کثیرا من الناس لیس لهم قوه ان یدرکوا ان الفراش القی مستقیام او
منحرفا و لو نبهته علیه الی غیر ذلک و امنا ذلک کله قوی فی الناس و ما لیست
فیهم الیکادون یقدرون علیها فالیمکن حمل کل شئ علی کل احد و قد تکلف من
حمل الناس علی ما لیس فیهم و بیان رس ذلک علی سبیل االشاره و االختصار انا
ذکرنا ان جمیع الکامالت التی ال نهایه لها موجوده بالفعل للحقایق الکلیه االلهیه
صلوات الله علیهم و ان سایر الناس قوابل و مرایا تحت شموس تلک الحقایق و
انوار تلک الحقایق قد کمنت فی الطبایع الکلیه و املواد الکلیه و االمثله الکلیه و
االجسام الکلیه الی الرتاب فکام انه ال اختصاص لتلک الحقایق الکلیه باحد دون احد
و کامالتها الفعلیه ایضا مخصوصه بها علی سبیل الکلیه کذلک ملا کمنت تلک
الکامالت التی ال نهایه لها فی الطبع الکلی و املاده الکلیه و املثال الکلی و الجسم
الکلی و العرش و الکرسی و االفالک و العنارص الی الرتاب و صارت بالقوه ملیکن
لتلک القوی ایضا اختصاص باحد دون احد ال فی الدنیا و ال فی االخره الی ان ترکب
املرکب و ولد املولود فی هذه الدنیا فلام ولد املولود الجزئی و بدا فی الصعود و
الرتقی فی قوس الظهور یختص بکل مولود من تلک القوی الکلیه بقدر ما جاهد و
سعی فلیس لالنسان اال ما سعی و ان سعیه سوف یری و بقدر ما یجاهد و یحصل
فی هذه الدنیا یختص به و یکتب له و لوال مجاهدته فی هذه الدنیا ملیکتب له شئ
و بقدر ما سعی و حصل له فعلیه نفسانیه یکتب له من تلک الکامالت و تلک
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الکامالت هی نفسه و بها تذکر عند الله سبحانه و مع ذلک نفسه و ما به مذکوره
عند ربه فی عامل الذر فام ملیسع هیهنا ملیکتب له هناک فاذا سعی و کتب فقد کتب
له ذلک و قدر فی اربعهآالف سنه قبل هذا العامل و علم من ذلک من فهم ان سحره
آل فرعون اصبحوا عند الله فی عامل الذر اربعهآالف سنه قبل ذلک کافرین و امسوا
عند الله فی عامل الذر اربعهآالف سنه قبل ذلک مومنین و ذلک رمز مبهم و رس
منمنم فافهم ان کنت تفهم و اال فاسلم تسلم فهذه الدنیا دار اختبار و استقرار فام
ملیعمل االنسان هیهنا عمال ماکان له فی عامل الذر ذلک العمل و الیکون له فی عامل
املحرش الذی هو عامل الذر بعینه فالجل ذلک حرضنا علی العمل هیهنا حتی نکون
من السعداء اللهم ان کتبت اسمی فی دیوان االشقیاء فامح اسمی بحق محمد و
آلمحمد من ذلک الدیوان و اثبتنی فی دیوان السعداء انک باالجابه جدیر آمین یا
رب العاملین فالتقنطوا من فضل الله سبحانه و بادروا العمل فان باب التوبه مفتوح
و العمل مقبول و النجاه مأمول و اعملوا امنا یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن
السیئات و یعلم ما تفعلون قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا مبا
قالوا بل یداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء بالجمله فلام بدا املرکب فی الصعود الی
املدارج و صار یتلطف شیئا فشیئا و یلطف شیئا فشیئا طفق یظهر فیه من تلک
القوی شیئا بعد شئ بحسب طبایع مرآه قوابله و الوانه و صفائه و کدورته و سایر
کیفیاته و ینصبغ تلک القوه الکلیه علی حسب انصباغ القوابل و صار یظهر منها
علی حسبها و من البین ان اصول االسطقسات و سنخ املقتضیات العنارص و
الکینونات و جمیع ما فی هذه الدار من الکمیات و الکیفیات و االفعال و الصفات
کلها من مقتضیات االصول السبعه و لذلک تری ان اصل اشکال الرمل اربع نقاط
الربع طبایع و امنا یرتکب اشکالها الستهعرش من تلک النقاط االربعه ثم من تکسیر
تلک االشکال علی النهج املعروف یحصل رمالت کثیره و العامل به یحکم من الرمل
علی الرجل و لونه و شکله و اخالقه و صفاته و اعامره و احواله و جمیع ما له و به
و منه و فیه و لیس اصول علمه اال النقاط االربع املوضوعه بازاء العنارص االربعه
لکن من تکررها و ترکیبها و نتایجها و قراناتها و شواهدها و نواظرها و طوالبها و
مطلوباتها یحکم علی جمیع ذلک بحسب مقتضی کل شئ فکذلک اذا ترکبت
العنارص فی نطفه االنسان مثال فکان کالطریق مثال فی علم الرمل لکن من حیث
وقوعه فی بیت الرحم الخاص مثال یکتسب طبعا و من حیث اغتذائه مثال بغذاء
خاص و وقوعه فی ارض خاصه و قرانه مع اقران خاصه و عاداته و اخالقه و مربیه
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و امثال ذلک من کل واحد یحصل له طبع خاص و له مقتضی خاص یقتضی صفه
خاصه و یظهر فیه تلک القوی الکلیه ظهورا خاصا فصار یظهر من کل احد صفات
خاصه و لیس لهذا العلم نهایه و ال غایه حتی اقول لک کیف هو و کم هو و امنا
یجب التدبر فی کل فرد فرد و الحکم علیه مبا هو علیه و هذا هو العلم و ان فی
ذلک الیات للمتوسمین و هذا هو علم التوسم به یعرف کل احد کام یعرف العارف
بعلم الرمل حال کل شکل مام له و ما علیه و ما به و ما فیه بعد ما علم غریزیاته
و اکتسابیاته و االکتسابیات غرایز ثانیه و رمبا تظهر علی الغریزه االولیه و تقهرها و
االنسان من بدو کونه نطفه فی االکتساب الی ان یموت و لذلک یدل کل هیئه علی
صفه و فعل و خلق و حال و لرمبا یخلی و طبعه و یکون کذا او یقهره االکتساب
فیتخلف عن ذلک و ان الله سبحانه جعل دعاه الحق و اسبابها و دعاه الرش و
اسبابها الن یکتسب من کل واحد من شاء االکتساب و ان الله سبحانه یخلق کل
احد من العنارص و هی اذا کانت علی ما هی علیه تکون هی الفطره و التذهب
علی غیر االستقامه کام انک کلام رکبت شکال من اربع نقاط تولد الطریق ال غیر
ذلک و حکمه حکم واحد و هو فطره الله التی فطر الناس علیها و لکن االکتسابات
تغیر الحقایق عن کیانها و دعاه الحق دعاه الی الفطره االصلیه اذ فیها االتحاد و
عدم التعاد و التوجه الی رب العباد فکل مولود یولد علی الفطره و ان ابواه یهودانه
و یمجسانه و ینرصانه من باب االکتساب بالجمله هذه القوی تختلف فی الناس
بحسب اختالف قوابلها االکتسابیه و الغریزیه فیتغیر االکوان فی الطبایع و االرواح
فی االکوان و ان الله الیغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم و قد بینا فی الجمله
کیفیه تغیر االخالق و االحوال فی بعض کتبنا و ال بأس باالشاره الی نوعه هنا اال ان
تفصیل ذلک یذکر فی علم القیافه النه الیق به .
فاعلم ان لالنسان طبایع اربعه کام عرفت و کیانا ثلثه و یتغیر احوال الکیان بحسب
اختالف الطبایع فنقول علی سبیل االختصار و االشاره ان بغلبه السوداء علی رجل
فی کونه الجسدی یمیل االنسان الی الصنایع و الی اربابها و لکن یطلب الصنایع
الدقیقه و الخفیه و ارسارها و فی کونه النفسانی یورث له الفکر الطویل و الهم و
الغم و الحیره و العزله و الفسق و الحیله و الغربه الطویله و البخل و الخیانه و
املنکرات و الحقد و خبث النفس و طلب الرش و امثال ذلک و فی کونه الروحانی
یورث له املحبه علی العلوم الریاضیه و العلوم الخفیه و االذکار و االوراد القلبیه
الباطنیه و التسخیرات و العزایم و الهیمیا و اللیمیا و السیمیا و الریمیا و الکیمیا و
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الجفر و الطب و الیهودیه و امثال ذلک و اذا غلب البلغم علی االنسان فی کونه
الجسدی یورث له حب املالحه و السفانه و الزراعه و البطو فی الحرکات و الکساله
و فی کونه النفسانی اللینه و الحلم و املداراه و املداهنه و االغضاء و الصرب و املکر
و الحسد و الشهوه و املیل الی املعاصی و املالهی و الذمایم و الرحم و الصلح و
العطف و حب النساء و االوالد و النکاح و امثال ذلک و فی کونه الروحانی یورث
له االستعداد للعلوم الظاهره و الفقه و املجادله و العلوم االدبیه من النحو و الرصف
و اللغه و الفصاحه و البالغه و امثال ذلک و اذا غلب الدم علی االنسان فی کونه
الجسدانی یورث له کرثه املیل و الشهوه و حب النساء و النکاح و الطبخ و الصباغه
و امثال ذلک و فی کونه النفسانی یورث له حب امللک و الوزاره و حسن الخلق و
السخاوه و علو الهمه و املعونه للناس و اصالح ذات البین و تعزز النفس و امثال
ذلک و فی کونه الروحانی یورث له صدق الفهم و علم املحبه و علوم الروحانیات
و علم سیاسه املدن و تدبیر املنازل و علم االخالق و االحوال و یحب ما یورث الیقین
و علم املوعظه الحسنه و یحب النرصانیه و امثال ذلک و اذا غلب الصفراء علی
الرجل فی کونه الجسدی یورث له حب الجالده و سفک الدماء و ایذاء الناس و
یکون عقورا و یحب من الصنایع القیانه و الصیاغه و الصفاره و تدبیر املعادن و
امثال ذلک و فی کونه النفسانی یورث له کرثه الغضب و الحرص علی القتل و حب
االباق و الیمین الغموص و الغربه و السفر و الخصومه و اعامل الرش و االفساد و
اضطراب الرأی و قله الثبات و العجله فی جمیع االمور و قله الحیاء و افراط الجهل
و الجفا و الحامقه و اللجاج و امثال ذلک و فی کونه الروحانی یحب علوم عبده
االصنام و املجوسیه و علم السیاسه و الحدود و التعزیرات و العلوم الدقیقه الخفیه
و الشبهات و التأویالت البعیده و تسخیر االجنه و لعله یحب السحر و الکهانه و
امثال ذلک ثم رمبا یرتکب هذه االخالط و تعتدل و تنحرف و تتزاید و تتناقص و
تختلف بحسب الکمیه و الکیفیه و الصفاء و الکدوره و التجرد و االعراض و االسنان
و الغریزیه و الغریبیه فالجل ذلک تنتسب الی الکواکب و الربوج و املنازل و البالد
و الجهات و یحصل لکل واحد مناسبات و مقتضیات ال نهایه لها و ال غایه و الیدرک
جزئیات ذلک اال شخص کلی یحیط بالکل و اما کلیاتها فیمکن ان یدرک فتبین من
نوع ما ذکرنا ان لکل احد قوه یتیس منه ظهور فعلیتها و یعس عنه حصول ضدها
و تبین نوع مناسبه کل شخص بکل فعل و هذه الطبایع بهذا االختالف الذی سمعت
مرایا یظهر من ورائها الحس املطلق و الحرکه املطلقه فینصبغ فیها و ینفصل عنها
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اشعه علی حسبها فام ظهر منه من الفعلیات النفسانیه تکون هی نفسه التی بها
ذکرت فی عامل الذر و بها تذکر فی عامل املحرش فعامل الذر حب و هذه الدنیا مزرعه
و عامل االخره حصاد و الله ولی التوفیق و قیل البیعبدالله علیه السالم الرجل آتیه
اکلمه ببعض کالمی فیعرف کله و منهم من آتیه فاکلمه بالکالم فیستوفی کالمی کله
ثم یرده علی کام کلمته و منهم من آتیه فاکلمه فیقول اعد علی فقال یا اسحق
اوماتدری مل ذاک قال ال قال الذی تکلمه ببعض کالمک فیعرف کله فذاک من عجنت
نطفته بعقله و اما الذی تکلمه فیستوفی کالمک ثم یجیبک علی کالمک فذاک الذی
رکب عقله فی بطن امه و اما الذی تکلمه بالکالم فیقول اعد علی فذاک الذی رکب
عقله فیه بعد ما کرب فهو یقول اعد علی و عنه علیه السالم عرفان املرء نفسه ان
یعرفها باربع طبایع و اربع دعائم و اربعه ارکان و طبایعه الدم و املره و الریح و
البلغم و دعامئه العقل و من العقل الفطنه و الفهم و الحفظ و العلم و ارکانه النور
و النار و الروح و املاء فابرص و سمع و عقل بالنور و اکل و رشب بالنار و جامع و
تحرک بالروح و وجد طعم الذوق و الطعم باملاء فهذا تأسیس صورته فاذا کان عاملا
حافظا ذکیا فطنا فهام عرف فیام هو و من این تأتیه االشیاء و الی شئ هو هیهنا و
ملا صایر باخالص الوحدانیه و االقرار بالطاعه و قد جری فیه النفس و هی حاره و
تجری فیه و هی بارده فاذا حلت به الحراره ارش و بطر و ارتاج و قتل و رسق و بهج
و استبرش و فجر و زنا و اهتز و بدح و اذا کانت بارده اهتم و حزن و استکان و
ذبل و نسی و آیس فهی العوارض التی تکون منها االسقام فانه سبیلها و الیکون اول
ذلک اال الخطیئه عملها فیوافق ذلک مأکل و مرشب فی حد ساعات التکون تلک
الساعه موافقه لذلک املأکل و املرشب لحال الخطیئه فیستوجب االمل من الوان
االسقام و قال جوارح االنسان و عروقه و اعضاوه جنود لله مجنده علیه فاذا اراد
الله به سقام سلطها علیه فاسقمه من حیث یرید ذلک السقم .
*« الباب السادس  :فی جمله القول فی ذکر القوی و االفعال و االرواح – فصل :2
فی بیان االرواح »*
فصل فی االرواح و قد اختلف افهام الحکامء فی ذلک ان االرواح الثلثه ای الروح
الطبیعیه و الحیوانیه و النفسانیه باصطالحهم هل هی روح واحده تختلف صفاتها
و قویها بالنسبه الی املحل او هی ثلثه ارواح مختلفه بالذات و هل التی فی الدماغ
هی لطائف الروح الحیوانیه او هی النفس امللکوتیه و ملیحققوا هذه املعانی حق
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تحقیقها کسایر املعانی النهم یعلمون ظاهرا من الحیوه الدنیا و هم عن االخره هم
غافلون ،
اعلم ان حقیقه هذه االرواح واحده فان هذه االرواح التی هی محل نظر االطباء
هی االرواح املتعلقه بهذه االبدان املربیه لها الفعاله فیها املقرتنه بها و قد اثبتنا فی
الحکمه ان العلل ال بد و ان تکون فی عرض املعلوالت و االسباب فی عرض املسببات
و ان کانت اعالها و الطف منها اال انه تجمعهام ماده واحده بها تکونان مصاقعتین
یمکن اقرتانهام و فعل العله فی املعلول و انفعال املعلول من العله کام تری من ان
املحرک ما ملیکن فی عرض املتحرک ملیطلع املتحرک علی اراده املحرک و ملتقرتن به
مشیته و ملینفعل عنها ابدا و ذلک محقق فی محله فهذه االرواح املربیه لالبدان ال
بد و ان تکون فی صقع االبدان فانا نری فعل الروح الطبیعیه فی االبدان من الجذب
و االمساک و الهضم و الدفع و غیرها و فعل الروح الحیوانیه من االنبساط و االنقباض
و املیوالت و الشهوات و الغضب و امثالها و فعل الروح النفسانیه فی االبدان من
الحس و الحرکه بفروعها فاذا رأینا انها تفعل فی االبدان افعالها و تنفعل االبدان
منها عرفنا انها فی صقع االبدان و اال ملتنفعل عنها و ملتتطلع علی ارادتها فاذا عرفنا
و رأینا مشاهده انها فی صقع االبدان عرفنا انها جسامنیه اال انها الطفها و اصفاها
و ارقها فعرفنا ان مادتها واحده و امنا اختالفها فی الرقه و الغلظه کاختالف مراتب
الجسم من االفالک و العنارص حرفا بحرف فکام ان جمیع هذا العامل جسم مرکب
من ماده و صوره و امنا االختالف فی الرقه و الغلظه و الصفاء و الکدوره فهی ایضا
واحده مادتها النور الغلیظ الجسامنی و صورتها تختلف فی الرقه و الغلظه و یختلف
بروز القوی الکامنه فیها بحسب لطافتها و کثافتها فیحجب الکثافه من تلک القوی
ما الیحجبه اللطافه و تظهر اللطافه من تلک القوی ما الیظهره الکثافه بل حقیقتها
مع حقیقه سایر اجزاء البدن متحده و قد ارشنا سابقا الی کیفیه تکون البدن و
ارواحها ان الغذاء اذا ورد البدن و دخل املعده و عملت فیه جعلته کیلوسا ثم یجذب
الکبد لطائفه الیها و فصلت اجزاءه و میزت بین صافیه و عکره بعد ان عملت فیه
و جعلته کیموسا و اخرجت طراطیره الثلثه من طریق الکلیه و املثانه و املراره و
الطحال علی ما رشحنا و یبقی لطائفه و صوافیه جسام یاقوتیا سیاال فی قوام الیق
به و اعتدال مناسب فیظهر فیه الحرکات الطبیعیه من الجذب و االمساک و الهضم
و الدفع و هذه االفعال هی ادنی مرتبه افعال النفس امللکوتیه فان فعلها الحس و
الحرکه و االفعال الطبیعیه هی احساسات طبیعیه و حرکات طبیعیه ال غیر االتری
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ان الطبع یجذب املشاکل فلو ملیحس باملشاکل کیف یجذبه و یختاره دون غیره و
جذبه حرکته فلو ملیتحرک الیجذب البته فتبین ان له حسا و حرکه اال انهام فی غایه
الضعف و قله االختیار و کذلک االمساک و الهضم و الدفع فلو ملیکن للطبع حس
ملامیز بین فعل و فعل و شئ و شئ و اصالح و افساد اال انهام فیه فی غایه الضعف
لغلظه املاده فی اول االمر و وجود االعراض و الغرایب فاذا جذب القلب صوافی
ذلک الغذاء الصالح الکیموسی الیه و بخره صعد منه ابخره لطیفه ساوت فی لطافتها
جسم فلک القمر و هذا البخار بعینه هی لطایف الکیموس الذی هو لطایف
الکیلوس فاذا صار بخارا لطیفا معتدال ظهر فیه آثار النفس امللکوتیه الکامنه فی
الجسم الصائره بالقوه اکرث فظهر فیه حسها و حرکتها اکرث و اشتد فیه اختیارها و
ارادتها فصار حساسا متحرکا باالراده علی ما تری و لکنه الیدرک اال املحسوسات
الظاهره فاذا صعد ذلک البخار بعینه من العرقین الی الدماغ و تخلل شعب العروق
الشبیهه بالشبکه و اشتد نضجه هناک و وضع عنه اوساخه و اعراضه کالدخان
الصاعد فی قصبه الغرشه یتلطف فی کل منزل الی ان یصیر فی غایه اللطافه و صعد
منها الی بطون الدماغ و صار بلطافه االفالک ظهر فیها ( فیه خل ) الحس و الحرکه
اکرث حتی یصیر دراکا لالمثله الرقیقه الربزخیه املکتسبه مام انطبع فی الحواس
الظاهره متحرکا بالحرکات االرادیه التدبیریه و البخار هو هو اال انه الطف و ارق و
امنا مثل هذه االثار فی هذه املنازل مثل نور الساج فانه کلام قرب من الساج یکون
انور و احر و کلام یکون ابعد یکون اظلم و ابرد الی ان یصیر کأنه ال نور فیه و ال
حراره فکذلک النفس هنا مبنزله الساج و آثارها و افعالها تختلف فی املنازل فتکون
فی الدماغ فی غایه القرب من النفس و فی غایه القوه و االختیار و تکون فی القلب
متوسطه بین بین و فی الکبد فی غایه البعد و الضعف الی ان شابهت عدم االحساس
و عدم الحرکه و لکنها حساسه متحرکه فی الحقیقه کام سمعت و حقیقه ذلک
البخار مرکب من ماده و صوره نعرب عنهام بالزیبق و الکربیت فی العلم الفلسفی و
مثل ذلک الصخره و القلی فانه لیس فیهام شفافیه و صفاء کالکیلوس فاذا اذیبا و
صفیا صارا زجاجا و هو مبنزله الکیموس فاذا صفی مره اخری صار بلورا صافیا شفافا
یجمع اشعه الشمس فی نفسه و یحرق ما وراءه فاذا صفی مره اخری صار املاسا
صافیا اذا وضع علی العاله و رضب باملطرقه غاص فیهام و ملینکس و لکن اذا رضب
باالنک انکس مثلثا مکعبا و ذلک عالمه صحته و هذا االملاس مرکب من زیبق و
کربیت و لیس اال صافی الصخر املرکب من الزیبق و الکربیت فاالملاس هو الصوافی
صفحه | 76

التی کانت منترشه ساریه فی الصخر و کان علیه اعراض خارجیه فاذا ازلتها عنه ظهر
منها ما کان کامنا و االملاس هو الصخر ال غیر فبهذا تبرص امرک فالروح النفسانیه
التی هی محط نظر االطباء فی طبهم هی بعینها ذلک الغذاء الذی اکلته اال ان فی
الغذاء کانت اعراض فدفعها الطبع مره فی املعده و مره فی الکبد و مره فی القلب
و مره فی الدماغ حتی صار دخانا اصفی ما یکون ثم استوی نفسک علی السامء و
هی دخان ثم قال لها و الرض سایر بدنک بها ائتیا طوعا او کرها و انفعال بفعلی و
تحرکا بتحریکی قالتا اتینا طائعین فذلک الدخان هو خالصه جمیع عامل االجسام فاذا
رق و لطف الی ان یصیر بلطافه العرش یکون هو القلب الحقیقی لبدن االنسان و
هو اول ما خلق منه وجودا و آخر ما یظهر منه ظهورا و لیس ذلک القلب فی جوف
کل احد اال اولی االلباب و ان فی ذلک لذکری ملن کان له قلب او القی السمع و
هو شهید فالیصل صفاء البدن ذلک املقام اال ان یکون البدن بدن نقیب کام انه
الیصل بخار بدنه لطافه الکرسی اال اذا کان بدن نجیب  ،و ال کل من حاز الجامل
بیوسف  ،و ال کل من له صوره االنسان الظاهره یصل الی ذلک املکان فتبین و ظهر
ملن نظر و ابرص ان هذه االرواح اجسام و مرادنا مام نکرره ان االنسان مرکب مخلوق
من عرش قبضات تسع من االفالک و واحده من االرض هذا الذی سمعت ان فی
االنسان تسع قبضات بخاریه لطافتها لطافه االفالک التسعه و قبضه کثیفه ارضیه و
الیبقی فی ذلک اشکال بعد ذلک البیان املشهود الواضح و لکن هذا البخار من
مبدئه الی منتهاه هو النفس النباتیه و حیوتها الحیوانیه عرضیه االتری انه اذا مات
الیکون حیا و اذا تفرق ذلک البخار الینمو و الیزید فذلک البخار هو النفس النباتیه
و یظهر افعالها فی الکبد و ما فی الکبد جامد و مناوه عرضی کام ان البخار نبات و
حیوته عرضیه و اما حقیقه النفس الحیوانیه فمن عامل الربزخ و ارشاقها و فعلها الذی
هو الحراره الغریزیه فی البخار فالبخار کالدخان املشتعل بحراره النار مشتعل
بارشاق النفس الحیوانیه الربزخیه کام ان الجوهر الکیموسی مشتعل بارشاق البخار
الذی هو النفس النباتیه فالنفس النباتیه کام قال امیراملومنین علیه السالم لالعرابی
قوه اصلها الطبایع االربع بدو ایجادها عند مسقط النطفه مقرها الکبد مادتها من
لطایف االغذیه فعلها النمو و الزیاده و سبب فراقها اختالف املتولدات و النفس
الحیوانیه قوه فلکیه و حراره غریزیه اصلها االفالک بدو ایجادها عند الوالده
الجسامنیه الخرب  ،فلام کان ظهور الحیوانیه فی العامل فی االفالک قال اصلها االفالک
و ملا کان النباتی فی العامل ظهوره فی الطبایع قال اصلها الطبایع االتری ان البخار
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هو صوافی االغذیه و لطایفها و قال هی مادتها فهذا الحیوان املعروف حیوان عرضی
و الحقیقی برزخی و هذا النبات املعروف عرضی و الحقیقی هو البخار و اما الروح
النفسانی الظاهر فهو ایضا جسامنی بخاری و قد ظهر فیه ارشاق افالک عامل الربزخ
بواسطه فلک الحیوه ای ارشقت تلک االفالک فی فلک حیوه الربزخ ثم ارشق فلک
الحیوه فی البخار و ذلک قوله و جعل القمر فیهن نورا فالروح النفسانی الذی فی
الدماغ هو ایضا من مراتب النباتیه اال انه صفی و لطف و رق فان قیل الذی فی
الدماغ نفس النباتی و الذی فی القلب حیوته و الذی فی الکبد نباته او باصطالح
الفالسفه الذی فی الدماغ روح النفس النباتیه و الذی فی القلب نفسه و الذی فی
الکبد جسده لکان صوابا فان البخار هو صوافی الغذاء کام اشار الیه امیراملومنین
علیه السالم فالبدن الظاهر انسان جامدی و البخار انسان نباتی و اما االنسان
الحیوانی فهو برزخی فی هورقلیا و اما االنسان االنسانی فهو فی عامل النفوس
القدسیه و کل عال منها مرشق علی الدانی و الدانی مشتعل بحراره اثر العالی فلذا
اجتمعت املراتب فی هذا االنسان النباتی فاالنسان النباتی یامزج طبایع هذا العامل
و االنسان الحیوانی یامزج افالک الربزخ و االنسان االنسانی یجاور النفوس امللکوتیه
و لکل من النبات و الحیوان حقایق فی امللکوت هام دورات االنسان فیه و
للنبات ایضا حقیقه برزخیه فی هورقلیا و هی طبایعه فطبایعه حقیقه النبات و
افالکه حقیقه الحیوان فافهم و تبرص کام ان افالک النفوس امللکوتیه حقیقه حقیقه
الحیوانیه فاالنسانیه فی کرسی النفوس فاذا عرفت ذلک فال بأس بان نشیر فی غایه
االختصار الی البدن االصلی من االنسان فان مقدمات معرفته قد ذکرت و یسهل
االمر هیهنا اذا ذکر فنقول کام شاهدت ان الغذاء یلقی الطبع اعراضه فی املعده و
یخرجه من طریق االمعاء و ال حاجه للطبع الیها فانها فاسده ثم یلقی مره اخری
اعراضه فی الکبد و هی اعراضه التی ترکبت معه و یخرجها الطبع من طریق الکلیه
و املثانه و املراره و الطحال ثم یلقی اعراضه مره اخری فی القلب فیخرجها الطبع
من طریق الریه و التنفس فان هذه الدخانیه التی تخرج من طریق الریه هی عکر
بخار الروح فاذا کانت الروح بخارا کان طرطیرها ایضا بخارا فیخرجه الطبع بطور
التنفس و لذا قد یکون شدید الدخانیه کثیره الحراره و الیبوسه و هو عکره الجسدی
و قد یکون بخاریا کثیر الرطوبه و هو عکره الروحانی و قد یکون بینهام ذو رایحه
اما نتنه کریهه او طیبه و هو عکره النفسانی و یزداد و یقل بحسب اختالف الحاالت
بالجمله ثم یلقی اعراضه فی الشبکه التی تحت الدماغ و فی البطون الی ان یصیر
صفحه | 78

فلکیا و االفالک ایضا ادخنه جسامنیه ال غیر و ملا وصل ذلک البخار الی الدماغ خلص
من اعراضه و قل رطوباته و غلب فیه الحراره و الیبوسه فصار دخانا کام قال سبحانه
ثم استوی الی السامء و هی دخان فخلق الله سبحانه الدماغ مائیا الن الیحرتق
بدوام صعود شعالت تلک االدخنه التی هی احر من النار سبعین مره فانها صارت
فلکیه و االفالک فوق کره النار و احر منها فخلق الدماغ مائیا الن ینطفی فیه نارها
فی الجمله و الن الیحرتق نفس العضو من شده الحر بالجمله فکام سمعت من امر
لطافه هذه الروح و هی جوهر واحد فکذلک اقول ان جوهر جسم االنسان االصلی
ایضا واحد اال انه لحقه اعراض فی هذه الدنیا فیلقی اعراضه فی هذه الدنیا اول مره
حتی یصیر انسانا ثم یلقی اعراضه للدنیا کالکبد و یصعد الی الربزخ و الربزخ له
کالقلب ثم ینفخ فی الصور و یموت فی الربزخ و یدفن فی الطبع فیلقی اعراضه
للربزخ و یصعد الی عامل املحرش بجسمه االصلی الینکر من نفسه شیئا و ذلک الجسم
االصلی هو من الزیبق و الکربیت کام سمعت فهذا الجسم الدنیاوی هو بعینه
الجسم الربزخی و ذلک الجسم الربزخی هو بعینه الجسم االصلی االخروی و ال فرق
بینهام اال بالتصفیه و مخالطه االعراض و کام ان انسانیتک الدنیویه بالروح الدماغیه
و الحیوانیه القلبیه و الطبیعیه الکبدیه و الجامدیه املعدیه اعراضک کذلک انسانیتک
االصلیه بجسمک االخروی و هو الطف من جسمک هذا باربعهآالف و تسعامئه مره
و الجسم الربزخی و الدنیاوی اعراضک تزول و تفنی لیس لها مدخلیه فیک و التحس
باالنسانیه و التعمل عملها و التدرک مدرکاتها و التشارکها فی افعالها و ال صفاتها
فالتثاب و التعاقب مبا هو فوقها و التحرش معها فی رتبتها فافهم ذلک فانه دقیق
دقیق الیومن به اال الخصیصون و الیدرکه اال االقلون و لیس هیهنا موضع بیانه اکرث
من ذلک فهذه الطبیعیه الکبدیه و الحیوانیه القلبیه و النفسانیه الدماغیه کلها من
االعراض الدنیاویه و مام یلقی للدنیا و یصعد االنسان ببدنه الربزخی الی الربزخ
فطبیعی ذلک العامل و برزخیه و نفسانیه ایضا من اعراض ذلک العامل فیلقیها فیها و
یصعد لطائف جسده الربزخی الی االخره و هی جسد بعینه النه مرکب من ماده و
صوره و له طول و عرض و عمق و صبغ و هو مرکب من عقل و روح و نفس و طبع
و ماده و مثال و هو جسم اال انه فی غایه اللطافه و الرقه کام سمعت و هذا الجسد
هو الذی قلنا ان قویه علم و حلم و ذکر و فکر و نباهه و هو فوق هذا العامل فان
شئت ازید من ذلک فراجع غیر هذا الکتاب من کتبنا و نکتفی بهذا املقدار من
البیان عن بیان االرواح و التجد تحقیقها بهذا التنقیح فی کتاب و اما السته الرضوریه
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فقد ذکرها القوم و حققوها و فصلوها و لسنا نحن بصدد بیان االمور الجزئیه فی
هذا الکتاب و امنا غرضنا بیان االمور الکلیه التی تورث معرفتها معرفه الله سبحانه
و یحتاج الیها فی کلیات الحکمه و اما الجزئیات فکتب القوم متکفله بها و ال خفاء
علیها و لکن نذکر بعض االخبار الوارده فیها تیمنا بعد ذلک .
*« الباب السابع  :فی معنی الصحه و املرض و اسبابهام و عللهام
»*
الباب السابع فی معنی الصحه و املرض و اسبابهام و عللهام ،
اعلم ان الصحه هی کون البدن علی الوضع االلهی الذی یجری معه افعاله علی ما
خلق له و املرض انحرافه عن ذلک الوضع و قد خفی عن القوم حقایق اسباب
انحرافه فانهم یعلمون ظاهرا من الحیوه الدنیا و هم عن االخره هم غافلون و نحن
ملا کان غرضنا من وضع هذا الکتاب بیان حقایق الطب اردنا ان نبین فی هذا الباب
االسباب الحقیقیه لالمراض علی ما عرفنا الله سبحانه فی کتابه و سنه نبیه لکی ینفع
الله به ابناء الحکمه ان شاء اعلم ان الله سبحانه کامل ال نقص فیه و حکیم ال لغو
فی امره و ال عبث فی صنایعه و قاهر ال راد عن قضائه و ال مانع من حکمه و جمیل
لیس فی صفاته وشمه عیب و خلق خلقه علی احسن النظام و اکمل القوام بحیث
الیمکن احسن منه و ال اتم و ال اکمل و لو کان لفعل فانه جمیل کامل الیرتک االولی
و هو اولی فخلق ما خلق علی اکمل وجه فکل شئ صحته و قوامه و حسنه و بهاوه
و کامله ان یکون علی ذلک الوضع االلهی الذی هو تابع ملشیته التابعه لصفاته
الکامله بل جمیع ما خلق تجلیاته و صفاته و اساموه و لذا قیل لیس اال الله و صفاته
و اساموه و ملا کان من کامل خلقه سبحانه ان یکونوا مختارین فان العجز و االضطرار
نقص فی حقه و عیب  ،خلق خلقه علی احسن وجه فی فطرته ثم جعله مختارا
قادرا به سبحانه و هداه الی ما به بقاوه علی ذلک الوضع االلهی و ما به عنه انحرافه
و انحرافه عن ذلک الوضع نسبی بالنسبه الی حالته االولی و اما بالنسبه الی ملکه
سبحانه فی کلیه االمر فال انحراف فان خلقه سبحانه الذی هو صفاته و اساموه
الینقلب عن الکامل الی النقصان و عن االعتدال الی االنحراف فکل ما یقع اعتدال
فی امللک و عدمه انحراف عن نهج االستقامه فانحراف کل شئ نسبی بالنسبه الی
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حاله االولی فالله سبحانه ملا خلقه مختارا یقدر ان یبقی علی ذلک الوضع االلهی و
یقدر ان ینقلب و هداه الی اسبابهام تفضال قال سبحانه هدیناه السبیل اما شاکرا و
اما کفورا و قال و هدیناه النجدین و قال الذی احسن کل شئ خلقه ثم هدی فاحسن
خلق کل شئ حیث خلقه علی الوضع املحبوب له سبحانه و هداه الی اسباب بقاء
ذلک الوضع و اسباب انحرافه عنه و تلک االسباب ما ارسل به الرسل و انزل به
الکتب فامر مبا فیه بقاء ذلک الوضع و نهی عام به بواره و هو قوله سبحانه فطره
الله التی فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم و قال حکایه عن
قول الشیطان المرنهم فلیغیرن خلق الله فتغییر ذلک الخلق الذی هو الفطره هو
خالف الوضع االلهی الذی هو املرض و البقاء علی ذلک الوضع هو الصحه النه کامل
تام یأتی منه ما اراد الله منه فاسباب جمیع االمراض هی ارتکاب مناهی الله سبحانه
و اسباب حفظ الصحه هی امتثال اوامر الله سبحانه النه سبحانه ملیأمر اال مبا یقرب
االنسان منه و ملینه اال عام یبعده عنه فان الطاعات هی صور مشیه الله سبحانه و
املعاصی هی صور النفس االماره فمن اقرب الی الله سبحانه من الصاعد الیه فی
مدارج الطاعات و من ابعد عنه سبحانه من الهابط فی درکات املعاصی فکلام یقرب
االنسان من الله سبحانه یتقوی فیه نور الواحد الفرد و یقل فیه االعراض املتخلله
فی وجوده و یشتد تراکمه و ائتالفه و یقل فیه اختالف االجزاء فیشتد ترکیبه و تضام
اجزائه فیقوی بنیته و الیتأثر من االغیار و کلام یبعد عن الله سبحانه یضعف فیه
نور الواحد الفرد و یکرث اعراضه املتخلله فی وجوده بسبب املیل الی غیر الله سبحانه
فیتخلخل ترکیبه و یضعف بنیته و یتأثر من کل وارد رضب الله مثال رجال فیه رشکاء
متشاکسون و رجال سلام لرجل هل یستویان مثال فاذا کان االنسان بکله متوجها الی
الواحد الیذهب به املذاهب و الیتبع کل ناعق یأتی رزقه من عند الواحد الذی لیس
فیه اختالف فیصیر متشاکل االجزاء مرتاکمها متعانقها متضامها و یبعد علیه التفکک
فیطول دوامه و بقاوه و عمره و یوتی اکله کل حین باذن ربه و اکله افعاله املراده
منه فاذا توجه الی االغیار و مال الی کل شئ و استمد من کل شئ خذله الله سبحانه
و امده من الجهات التی یستمد منها فتختلف االمداد الواصله الیه من کل جانب
فتختلف اجزاوه و تتضاد فالتکاد تتألف و تصیر متخلخله غیر مرتاکمه فیسع الیه
التفرق بل هو التفرق و الفناء فیقرص عمره و یتوارد علیه االعراض االتری انک لو
اقترصت علی غذاء صالح واحد و عودت نفسک به تشاکل االمداد الواصله الی
اعضائک و بقی بدنک علی حال واحده و اذا خلطت اغذیه مختلفه الکیلوس و
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الکیموس و املزاج فسد کیلوسها و کیموسها و فسد الغذاء و کرث الطراطیر فی بدنک
فاورث فیک امراضا مختلفه و لذا قال الصادق علیه السالم فی حفظ الصحه و اعود
البدن ما اعتاد و امنا ذلک الن الجری علی النمط الواحد یورث اتحاد االحوال و اتحاد
االحوال فی الصحه هو الصحه الدامئه فامر الله سبحانه الخلق بالتوجه الدائم الیه و
االنقطاع عن الخلق فانه واحد و الخلق متکرث و االستمداد من الواحد یجذب املدد
الواحد الدائم و هو الصحه و نظام الخلق و قوامه و الخلق متکرث و االستمداد من
املتکرث یجذب امدادا متکرثه مختلفه و فیه تخلخل الخلق و فساده و بوار ترکیبه
الذی فیه فناوه و کأنی مبن الیعرف لحنی یزعم ان ما اذکره خارج عن الطب و هو
علم الله و شهد انه عین الطب و حقیقته و ان کان القوم عنه غافلین فالیدوم الحال
علی دوام الکون و الرتکیب اال بالتوجه الدائم الی الله سبحانه و هو الطاعه و الیفسد
الکون و الرتکیب اال بالتوجه الی االغیار املورث للتخلخل و هو املعصیه و لذلک قال
الله سبحانه ما اصابکم من مصیبه فبام کسبت ایدیکم فالیصیب االنسان مصیبه فی
بدنه اال مبا کسبت ایدیه من املعاصی و الله سبحانه اصدق القائلین فاذا ارتکب
االنسان املعاصی بعد عن املبدء و تخلخل اجزاء وجوده و ضعف حرارته الغریزیه
التی هی من فوق الطبایع عند محققی االطباء ایضا و الحراره الغریزیه من االمداد
السامویه االلهیه فتزداد بالتوجه الیه سبحانه و القرب نار مشیته کام قال سبحانه
یکاد زیتها یضیء و لو ملمتسسه نار و الن مشیته حرکته فی االیجاد و الحرکه توجد
الحراره فالحراره الغریزیه تتقوی بالطاعات و رفع االیدی و االنظار الی السموات و
تضعف باملعاصی املوجبه للتوجه الی غیره سبحانه و کل مرض یحدث فی البدن
فمن ضعف الحراره الغریزیه االلهیه و کل صحه بقوته االتری ان البنیه اذا کانت
قویه التکاد تتأثر من حر و برد و رطوبه و جفاف و فساد فی الغذاء و االخالط و
غیرها و تدفع عن نفسها آثار جمیع ما یرد الیها و اذا کانت ضعیفه تنفعل عن جمیع
ما یرد الیها حتی انا نری رجاال اقویاء یدخلون املاء البارد تحت الجمد فی الشتاء لیال
فی غایه الربد و الیکاد ابدانهم ترتعش و نری رجاال ضعفاء یرعد ابدانهم النسیم و
یحدث فیهم املرض و هل ذلک اال من جهه قوه الحراره الغریزیه التی علیها اساس
البدن و قد عرف االطباء املحققون ان الحراره الغریزیه فوق الطبایع و انها حراره
فلکیه و ورد تصدیقه عن علی علیه السالم فالحراره الفلکیه التزداد فی بدن االنسان
اال بالعمل مبقتضی االفالک و مقتضاها خالف مقتضی الطبایع العنرصیه و املیل الیها
و العمل بطبایعها و مقتضی االفالک االصلی هو مقتضی الروحانیات فان االفالک
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روحانیه و مقتضی الروحانیات االصلی هی االحکام الرشعیه کام روی تخلقوا
باخالق الروحانیین و ان قلت انا نری رجاال اقویاء فی الحراره الغریزیه کفارا فکیف
تقول انها تتقوی بالطاعات و تضعف باملعاصی قلت ان االفالک هی منبع الحراره
الغریزیه و ان العمل مبقتضی االفالک یقوی الحراره الغریزیه لکن العمل عمالن
عمل علی مقتضی محبه الله فهو یقوی الحراره تقویه الهیه تکون سبب دوامها و
طیبها و ان عمل مبقتضی سخط الله فهو و ان قوی الحراره الحیوانیه لکنها حراره
مسخوطه التدوم و یعقبها الهالک و البوار عن قریب فلذا قلنا ان الحراره تتقوی
بالطاعات قال الله سبحانه مام خطیئاتهم اغرقوا فافهم ان کنت تفهم و ذلک الن
مقتضی الروحانیات و الفلکیات االصلی هو الرب و العطف و السامحه و الکرم و
العلم و الحلم و الذکر و الفکر و النباهه و االحسان و العدل و سایر الخیرات  ،و
جمیع الرشور من الطبایع فانها ال شعور لها قویا فتعمل بطبعها فی کل مکان سواء
کان مستحقا لذلک ام ال و هو الظلم و الروحانیات فوق الطبایع و لها شعور و تضع
کل شئ فی محله و هو العدل و ان الله یأمر بالعدل و االحسان و ایتاء ذی القربی
و ینهی عن الفحشاء و املنکر و البغی االتری ان املغلوب للصفراء یسیء العرشه مع
کل بر و فاجر النه یعامل مبقتضی طبع الصفراء العدیم الشعور بالنسبه التی التحسن
بولی و ال عدو و هو الظلم و لو کان روحانیا و احسن بالولی و العدو و ملیکن
الغالب علیه الطبع الحسن الی الولی و اساء الی العدو و هو العدل فمن عدل فی
افعاله غلب روحانیته علی طبایعه و تقوی حرارته الغریزیه و من ظلم فی افعاله
غلب جسدانیته و ضعفت روحانیته فضعفت حرارته الغریزیه و تقوی حرارته
الغریبیه و هی املرض بعینه فتبین لذی عینین ان العمل بالعدل الذی تفصیل جزئیاته
اوامر الرشع یقوی الحراره الغریزیه و تقوی البنیه و تدفع عن نفسها کل مرض
طبعانی و ان العمل بالظلم الذی تفصیل جزئیاته املناهی الرشعیه یضعف الحراره
الغریزیه و یضعف البنیه و یستولی علیه االمراض و قد غفل االطباء عن ذلک و
ملینظروا اال الی الطبایع التی هی بنفسها و بکلها امراض فکیف یتأتی منها الصحه
فلذلک اقترص الشارع الحکیم علی بیان اسباب الصحه و االمر بها و اسباب املرض و
النهی عنها و هو سبحانه غنی التنفعه طاعه من اطاعه و الترضه معصیه من عصاه
فامر و نهی لقوام الخلق و نظام معاشهم و صالح معادهم فهذه عمده اسباب
الصحه و املرض و اصلها و منشأها عرفها من عرفها و انکرها من انکرها .
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*« الباب السابع  :فی معنی الصحه و املرض و اسبابهام و عللهام – فصل :1فی بیان
اقرب الطرق الی حفظ الصحه و دفع املرض»*
فصل اذا عرفت ان اسباب الصحه االولیه هی االمتثال باالوامر الرشعیه فاحفظ
الصحه باملثل ای باملداومه علی العدل املقوی للحراره الغریزیه املقویه للبنیه
الحافظه لها کل خیر الدافعه عنها کل رش الجاذبه لها کل مدد خیر الهاضمه لتلک
االمداد املوصله الی االعضاء و اذا عرفت ان اسباب املرض ارتکاب املناهی فادفع
املرض بالضد فتوجه الی الله سبحانه بالتوبه و االنابه و الصدقات و افعال الرب و
الدعاء و االستغفار حتی یتوجه قلبک الی الواحد الفرد و یتقوی فیه الحراره الغریزیه
و تدفع عنک االمراض و لذلک ورد فی الرشع ادعیه لکل مرض و االن عرفت ان
االنبیاء سلکوا الناس فی الطریق االقرب فی حفظ الصحه و دفع املرض و لکن الناس
ال خیر فیهم و ازیدک بیانا ان دفع االمراض بسبب تقویه الحراره الغریزیه اقرب
الطرق حتی التشک فی ذلک اعلم انا نشاهد عیانا ان االدمان الکل الطین مرض و
یسمونه القطا و ذکروا له معالجات فاذا اردنا ان نعالج القطا باالدویه فلرمبا نحتاج
الی املعالجه شهورا فاذا نصحته بنصیحه بالغه و وعظته وعظا بالغا و حذرته عنه
بانه حرام ینزعج عنه فی طرفه عین و الیکاد یقربه ابدا و کذلک املدمن للخمر فانه
یمکن معالجته بادویه یشمئز طبعه من الخمر و لکن فی شهور و سنین و اذا وعظته
وعظا بالغا و خوفته یرتکه من وقته و الیعود الیها ابدا و رمبا عالجنا الفواق بالتخویف
فتتهیج حرارته الغریزیه فیذهب عنه و لرب فالج مقعد صح و قام من دهشه عظیمه
عرضت علیه و لرب من لیس فی طبعه خلط فاسد ابدا و لکن بسبب الخوف من
االمراض العامه تضعف حرارته الغریزیه فیمرض و لرب مریض بسبب ظنه الربء یربء
فورا و کذلک ذکروا ان رجال عضه الکلب فکان یری فی املاء جروا و الیقدر ان یرشبه
و یدخل فیه و کان بصیرا بالطب فتفکر فی نفسه ان املاء یرشبه کل احد و یدخله
کل احد و انا قد عضنی الکلب و قد رأیت فی الکتب انه رویه الجرو فی املاء من
اثره فعزم علی دخول املاء فدخل و ذهب عنه املرض و کذا رمبا یعالج النافضه
بدهشه دفعیه فورا و کثیرا یدفع املرض بسبب حسن ظن املریض باملعزم او املعالج
او الراقی فیربء و من ذکر له الطبیب ان مرضک قتال الیکاد یربء و من ذکر له انک
لست مبریض و لیس فیک سوء مزاج کثیرا یربء و هکذا نشاهد ان کثیرا من االمراض
تحدث بسبب ضعف الحراره و العزیمه و یندفع کثیر منها بسبب قوه العزیمه و
لذا روی عن امیراملومنین علیه السالم ماضعف البدن عام قویت علیه العزیمه ،
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فتبین ان تدبیر النفس فی البدن اقوی من تدبیر الطبایع مبا الیحصی فتقویه النفس
و العزیامت اقرب الطرق الی حفظ الصحه و دفع املرض و الطریق االقرب فی ذلک
امتثال االوامر و اجتناب النواهی و التوکل علی الله و تفویض االمر الیه و التسلیم
المره و التوجه الیه و مهام رأیت ان بعض ذلک مشکل فامنا هو برتک مقدماته و
عزم الناس علی مخالفه الرشع و عدم املواظبه علیه فلو اتوا البیوت من ابوابها لرأوا
العجب و ان لو استقاموا علی الطریقه السقیناهم ماءا غدقا و لو ان اهل القری
آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السامء و قال و لو انهم اقاموا التوریه و االنجیل
و ما انزل الیهم من ربهم الکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم منهم امه مقتصده
و کثیر منهم ساء ما یعملون الی غیر ذلک من االیات فاحفظوا الصحه مهام قدرتم
بالطاعات فان الله سبحانه الیغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم و ادفعوا االمراض
بالتوجه الی الله سبحانه و الصدقات و الدعوات و العبادات فان ذلک اقرب الطرق
الی الله سبحانه و الی ما تریدون .
*« الباب السابع  :فی معنی الصحه و املرض و اسبابهام و عللهام – فصل :2فی اقسام
االمراض املورثه عن اعراض االنسان عن ربه »*
فصل اذا اعرض االنسان عن ربه فی عامل الذر او هنا و بعد عن دار قربه فضعفت
حرارته الغریزیه و توجه الی غیره سبحانه و استمد منه فاختلف امداد بدنه فتخلخل
و ضعفت بنیته ملتقدر علی دفع االمراض و االعراض عن نفسه فاورث فی بدنه
امراضا و هی علی اقسام نعد هنا کلیاتها فاعلم ان املرض اوال قسامن خلقی و حادث
فالخلقی ما حدث له من اول تولده من النطفه فی بطن امه و اسبابه الظاهره
خمسه فذلک اما یحصل من قبل الساعات و االوضاع الفلکیه التی یقتضی کل وضع
منها حدوث انحراف او اعتدال فی الولد و اما یحصل من قبل الحاالت فی الوالدین
فان منها اسبابا توجب تغیر الولد کام یأتی و اما یحصل من قبل النطفه نفسها فانها
رمبا تکون منحرفه عن الوضع االلهی بخروجها کلیه عن االعتدال او زیاده اجزاء
صالحه لعضو او نقصانها او فسادها و اما یحصل بانحراف الدم الجاری الیها کلیه او
بفساد اجزاء صالحه لعضو او زیادتها او نقیصتها فان فی الغذاء ایضا اجزاء خاصه
بکل عضو کام مر و اما یحصل بانحراف فی مزاج الرحم فیتغیر صوره الولد عن
الوضع االلهی الی ما شاء الله کیف ما شاء الله و اما الحادث فاما موروث او مستفاد
اما املوروث فهو من قبل الطراطیر الکامنه فی النطفه من جهه دوام تولده فی بدن
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الوالدین لوجود الخمیره الدامئه فیبقی ذلک الطرطیر فان کان روحانیا یحدث فی
ایام الصبی و ان کان نفسانیا ففی ایام الشباب و هو یبقی فی البدن و یمنع عن
بروزه رطوبه الشباب الی ان تجف رطوبته فی سن الشباب فیظهر کالحب الذی
یبقی فی االرض و الینبت فی الشتاء لغلبه الربد فاذا جاء الربیع نبت فکذلک یبقی
الطرطیر الی ان یزول املانع و ان کان جسدانیا فیبقی الی سن الکهوله و الشیخوخیه
فیظهر لزوال رطوبه الصبی و الشباب و حرارتهام فیحدث هنالک و هذا النوع من
املرض بعد القسم الخلقی اصعبها برءا و اما املستفاد فهو ما یحدث فی البدن
باالستفاده فهو اما باالستفاده من الخارج او من الداخل اما ما یستفاد من الخارج
فاما یستفاد من االمور النائبه او من املتمامت اما الذی یحدث من النائبات
فکالسقطه و الرضبه و القطع و امثال ذلک و اما الذی من قبل املتمامت فکاالمراض
التی تأتی من قبل الهواء املحیط باالبدان و من قبل االکل و الرشب و النوم و الیقظه
و الحرکه و السکون و االستفراغ و االحتباس و االعراض الواصله و ذلک الن هذه
االمور السته من متمامت قابلیه بقاء االنسان فی هذا العامل و ان کان قوامه و بقاوه
بفعله سبحانه اال ان هذه االمور متمامت بقاء االنسان و دوامه فی الدنیا التقوم
عاده اال بها و اما ما یستفاد من الداخل فمن قبل الطراطیر التی تتولد فی البدن و
الیقدر الطبع ان یدفعها عن نفسه فهی اما تتولد فی املعده فیحدث منها امراض
املعده و االمعاء و ما یتصل بها و یتفرع علیها و اما تحدث فی الکبد فتحدث امراضا
فی الکبد و تجری فی العروق و تنبث فی سایر البدن و اما تحدث فی القلب
فتحدث امراضا فی القلب و تجری فی الرشائین و تنبث فی البدن و اما تحدث فی
الدماغ فتحدث امراضا فی الدماغ و تجری فی االعصاب و تنبث فی البدن و اما
تحدث فی عضو خاص فتحدث امراضا فی ذلک العضو بعینه فذلک خمسه اقسام
و قد ذکرنا ان بسائط الطراطیر ثلثه فبسایط االمراض خمسهعرش و قد یرتکب فیکون
اصول تراکیبها اربعه فانه قد یرتکب الروح مع النفس و قد یرتکب مع الجسد و قد
یرتکب الجسد مع النفس و قد یرتکب من الثلثه فیکون اصول املرکبات عرشین قسام
و لکل واحد من الطراطیر خواص فانا قد بینا ان الطرطیر ثلثه روحانیه و نفسانیه و
جسدانیه و هی التی قد نسمیها بالزیبق و الکربیت و امللح فالزیبق الطرطیری الذی
فی البدن من شأنه ان یصعد اذا اصابه حراره فانه روح و قد تسفلت بسبب الربد
العارض فاذا اصابها الحراره املفنیه لرطوباتها او املبخره لها صعدت و لذا یکون الزیبق
املصعد حارا و لیس انه من جهه مائیته یفر من النار بل النار تفرق مائیته العارضه
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علی سبیل التبخیر و تتقوی حرارته الکامنه فیصعد الی حیزه فالزیبق الذی فی البدن
اذا اصابه الحراره یصعد علی حسب مقتضی طبعه فان کان تولده فی املعده صعد
الی اللهوات و سال منها و الی فم املعده و احدث امراضا فیها و رمبا کانت الحراره
ضعیفه و الزیبق غلیظا لزجا فنزل و احدث امراضا فی اسفل املعده و االمعاء کالزحیر
و املغص و القولنج و الغثی و امثالها او کان مع الحراره الضعیفه لطیفه رقیقه
فاحدث ریاحا و قراقر و امثال ذلک و ان کان الزیبق فی الکبد و صعد بالحراره الی
االورده و انترش فی البدن احدث اللثغه و ان کان فی القلب احدث الخفقان و ان
کان فی الدماغ احدث له الصداع و املالیخولیا و الرصع و السکته و رمبا نزل منعکسا
فاحدث الفالج و اللقوه و الرعشه و الزکام و الرمد و سایر امراض العین و االذن و
االنف و الخوانیق و غیر ذلک و ان کان فی االعضاء اورث فیها اوراما و املواظبه و
امثال ذلک مام یلیق بکل عضو و اما الکربیت الطرطیری اذا کان فی املعده و استولی
علیه حراره و بخر و انترش حدث منه الهیضه و الزحیر و ان کان فی الکبد و انترش
فی العروق احدث منه املطبقه و ان کان شدید الحراره احدث املحرقه و ان کان فی
القلب احدث الخفقان و ان کان فی الدماغ احدث الصداع و السسام و املالیخولیا
و الزکام و امراض العین و االنف و الحلق ما کان منها حارا و ان کان فی االعضاء
احدث الغب و الیرقان و االورام الحاره و سایر امراض االعضاء الحاره و اما امللح فان
کان فی املعده فیحدث منه سوء مزاج املعده و سوء الهضم و الزحیر و امثال ذلک
و ان کان فی الکبد و انترش فی العروق احدث الربع و ان کان فی القلب احدث
الهم و الغم و الکرب و ان کان فی الدماغ احدث الجنون و املالیخولیا و التشنج و
امثال ذلک و یورث امراض العین و االنف و الحلق و امثال ذلک و ان کان فی سایر
االعضاء فیحدث الربع و االمراض السوداویه فی االعضاء من االورام و الحکه و
الجرب و امثال ذلک فتبین و ظهر ملن انصف و اعترب ان اصول جمیع االمراض من
هذه الطراطیر الثلثه و رمبا ترتکب کام مر و ما ملیعرف الطبیب معنی هذه الطراطیر
و موضع تولدها و کیفیه اخراجها ملیقدر علی العالج البته و مام ذکرنا یعرف النبیه
وجه العالج فان العاقل ما کان له طریق اقرب الیسلک الطریق االبعد و الطبیب
یجب ان یکون خادما للطبیعه فکام ان الطبیعه التسلک الطریق االبعد فی دفع
الطراطیر یجب ان الیسلکه الطبیب فالطریق االقرب فی دفع طراطیر املعده القی
و االسهال ال غیر و الطریق االقرب فی دفع طراطیر الکبد املدرات و الفصد و
الحجامه ال غیر و الطریق االقرب فی دفع طراطیر القلب االستنشاقات بالروایح و
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املشمومات و اللخالخ ال غیر و الطریق االقرب فی دفع طراطیر الدماغ السعوطات
و العطوسات و الغراغر ال غیر و الطریق االقرب فی دفع الطراطیر املنصبه تحت
الجلد و خللها التعریق و الضامدات و التکمیدات و بعض املعالجات الیدیه ال غیر
فمن رام غیر ذلک فقد حمل الطبیعه علی ما التقتضی و سلک الطرق الخارجه عن
الطبیعه و هو الی اهالک البدن و افساده اقرب منه الی اصالحه البته کام روی عن
الباقر علیه السالم خیر ما تداویتم به الحقنه و السعوط و الحجامه و الحامم انتهی
 ،فالحقنه لطراطیر املعده و االمعاء و السعوط لطراطیر الدماغ و الحجامه لطراطیر
الکبد و الحامم للتعریق و طراطیر االعضاء و سیأتی باب فی کلیات معالجات االمئه
علیهم السالم و لکن العمده فی االمراض التی اسبابها داخل البدن املعده فانه اذا
اتخمت املعده و حصل فیها ضعف اساءت الکیلوس و ملمتیز بین الصافی و الطرطیر
فیدخل العروق املسامه مباساریقا و دخل الکبد و فیه اجزاء غیر صالحه للکیموس
فیضعف الکبد به الن االجزاء الغیر الصالحه تنکأها و الیقدر علی الکیموس الصالح
فیتولد فیه طراطیر فینفذ الی القلب و الدماغ و االعضاء فیتولد فیها االمراض کام
روی عن ابیعبدالله علیه السالم کل داء من التخمه اال الحمی فانها ترد ورودا انتهی
 ،و هذا هو الغالب و قد یکون املرض لضعف العضو الخاص و اعلم ان اعس
الطراطیر دفعا بعد الطرطیر امللحی الطراطیر التی تتولد فی االعضاء الداخله
کالطحال و الکلیه و املثانه و الریه و امثال ذلک فان طرق وصول الدواء الیها بعیده
و اخراجها عسیر جدا ثم اعلم ان العالج عالجان دفع مرض و دفع سبب فام ملیدفع
السبب الینقطع املرض انقطاعا فان یربء یخلفه مکانه فال بد اوال من قطع السبب
حتی الیخلف املرض مکانه فان عولج املرض و اال فیدفعه الطبع بنفسه بسبب قطع
املرض و انتشاط الطبع و دفعه ایاه و قوته علیه و اعلم ان املرض املربم القوی یحتاج
الی دواء قوی و املرض الضعیف یندفع بعالج ضعیف و العالج متی ما امکن بدواء
مفرد اولی ان یکون باملرکب فان لکل دواء طبعا و نفعا من عضو و رضرا لعضو
فالدواء املفرد اولی مهام امکن و الدواء القلیل القوی اولی من الکثیر الضعیف فان
الکثیر الضعیف کثیر الفضول قلیل املحصول و یکون کال علی الطبع الضعیف و یزید
فی الفضول التی فی البدن فان الطبع لو کان قویا علی دفع الفضول لدفع عن نفسه
الفضول املمرضه و اذا کان ضعیفا یضعف عن دفع فضول الدواء ایضا فیکون له کال
علی کل البته و الدواء القلیل القوی یستولی علیه الطبع و یتفاعالن و الیکون کال
علی الطبع البته و یخف مونته علیه و ینشط به علی دفع الفضول املمرضه فهذه
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کلیات اسباب االمراض الظاهره و جمیع ذلک یحدث من ضعف الحراره الغریزیه و
ضعفها من ارتکاب املحارم الرشعیه ال غیرها ثم نرید ان نذکر هیهنا بعض ما ورد
عن الرشع فی باب املتمامت الخارجیه و ما یتعلق بها و ما یستنبط من الکتاب و
السنه فان الحق احق ان یتبع .
*« الباب السابع  :فی معنی الصحه و املرض و اسبابهام و عللهام – فصل :3فی الهواء
»*
فصل فی الهواء ففی طبالرضا علیه السالم اعلم یا امیر املومنین ان قوه النفس
تابعه المزجه االبدان و ان امزجه االبدان تابعه للهواء و تتغیر بحسب تغیر الهواء
فی االمکنه فاذا برد الهواء مره و سخن اخری تغیرت بسببه امزجه االبدان و اثر
ذلک تغییرا فی الصوت فاذا کان الهواء معتدال اعتدل امزجه االبدان و صلحت
ترصفات االمزجه فی الحرکات الطبیعیه کالهضم و الجامع و النوم و الحرکه و سایر
الحرکات الخرب  ،و تأثیر الهواء فی االبدان ظاهر بین النه اقرب االشیاء وصوال الی
الروح بواسطه التنفس و موثر فی االبدان بالتجمید و التلیین و التربید و التسخین
و غیر ذلک و ینبغی مالحظه ذلک فی صحه االبدان حتی الینتقل من هواء الی
هواء ضده دفعه و لیحرتز من شده الحر فانه من فوح جهنم و من شده الربد فانه
من زمهریر جهنم کام روی و هام مرضان باالبدان غایه الرضر فلیدفعهام باضدادهام
حتی یعتدال و عن امیراملومنین علیه السالم توقوا الربد فی اوله و تلقوه فی آخره
فانه یفعل باالبدان کام یفعل باالشجار اوله یحرق و آخره یورق و عن الرضا علیه
السالم من اراد ان الیصیبه الیرقان فالیدخل بیتا فی الصیف اول ما یفتح بابه و
الیخرج منه اول ما یفتح بابه فی الشتاء غدوه  ،و اما تدبیر االبدان فی الفصول فعنه
علیه السالم اما فصل الربیع فانه روح الزمان و اوله آذار ان فی سنتنا هذه و هی
سنه اربع و ستین بعد املأتین و االلف یکون النیروز فی عارش آذار .
و عده ایامه احد و ثلثون یوما و فیه یطیب اللیل و النهار و تلین االرض و یذهب
سلطان البلغم و یهیج الدم و یستعمل فیه من الغذاء اللطیف و اللحوم و البیض
النیمربشت و یرشب الرشاب بعد تعدیله باملاء و یتقی فیه اکل البصل و الثوم و
الحامض و یحمد فیه رشب املسهل و یستعمل فیه الفصد و الحجامه نیسان ثلثون
یوما فیه یطول النهار و یقوی مزاج الفصل و یتحرک الدم و تهب فیه الریاح املرشقیه
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و یستعمل فیه من املأکول املشویه و ما یعمل بالخل و لحوم الصید و یعالج الجامع
و التمریخ بالدهن فی الحامم و الیرشب املاء علی الریق و یشم الریاحین و الطیب
ایار احد و ثلثون یوما تصفو فیه الریاح و هو آخر فصل الربیع و قد نهی فیه اکل
اململوحات و اللحوم الغلیظه کالروس و لحوم البقر و اللنب و ینفع فیه دخول الحامم
اول النهار و تکره فیه الریاضه قبل الغذاء حزیران ثلثون یوما یذهب فیه سلطان
الدم و یقبل زمان املره الصفراویه و ینهی فیه من التعب و اکل اللحوم دسام و
االکثار منه و شم املسک و العنرب و ینفع فیه اکل البقول البارده کالهندبا و بقله
الحمقاء و اکل الخرض کالخیار و القثاء و الشیرخسک و الفاکهه الرطبه و استعامل
املحمضات و من اللحوم لحم املعز الثنی و الجداء و من الطیور الدجاج و الطیهوج
و الدراج و االلبان و السمک الطری متوز احد و ثلثون یوما فیه شده الحراره و تغور
املیاه و یستعمل فیه رشب املاء البارد علی الریق و توکل فیه االشیاء البارده الرطبه
و یکس فیه مزاج الرشاب و توکل فیه االغذیه اللطیفه السیعه الهضم کام ذکر فی
حزیران و یستعمل فیه من الشموم النور و الریاحین البارده و الرطبه الطیبه الرایحه
آب احد و ثلثون یوما فیه یشتمل السموم و یهیج الزکام باللیل و یهب الشامل و
یصلح املزاج بالتربید و الرتطیب و ینفع فیه رشب اللنب الرائب و یجتنب فیه الجامع
و املسهل و یقل من الریاضه و تشم الریاحین البارده ایلول ثلثون یوما فیه یطیب
الهواء و یقوی سلطان املره السوداء و یصلح رشب املسهل و ینفع فیه اکل الحلوات
و اصناف اللحوم املعتدله کالجدی و الحولی من الضان و یجتنب لحم البقر و االکثار
من الشواء و دخول الحامم و یستعمل فیه الطیب املعتدل املزاج و یجتنب فیه اکل
البطیخ و القثاء ترشیناالول احد و ثلثون یوما تهب فیه الریاح املختلفه و تتنفس
فیه ریح الصبا و یجتنب فیه الفصد و رشب الدواء و یحمد فیه الجامع و ینفع فیه
اکل اللحم السمین و الرمان املز و الفاکهه بعد الطعام و یستعمل فیه اکل اللحوم
بالتوابل و یقلل فیه من رشب املاء و تحمد فیه الریاضه ترشیناالخر ثلثون یوما فیه
یقع املطر و ینهی فیه من رشب املاء باللیل و یقلل من دخول الحامم و الجامع و
یرشب بکره کل یوم جرعه ماء حار و یجتنب اکل البقول کالکرفس و النعنع و
الجرجیر کانوناالول احد و ثلثون یوما تقوی فیه العواصف و یشتد فیه الربد و ینفع
فیه کل ما ذکرناه فی ترشینالثانی و یحذر فیه من اکل الطعام البارد و یتقی فیه
الحجامه و الفصد و یستعمل فیه االغذیه الحاره بالقوه و الفعل کانونالثانی احد و
ثلثون یوما یقوی فیه غلبه البلغم و ینبغی ان یتجرع فیه املاء الحار علی الریق و
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یحمد فیه الجامع و تنفع االحساء و البقول الحاره کالکرفس و الجرجیر و الکراث و
ینفع دخول الحامم اول النهار و التمریخ بدهن الخیری و ما ناسبه و یحذر الحلق و
اکل السمک الطری و اللنب شباط مثانیه و عرشون یوما تختلف فیه الریاح و تکرث
االمطار و یظهر العشبه و یجری فیه املاء فی العین و ینفع فیه اکل الثوم و لحم
الطیر و الصیود و الفاکهه الیابسه و یقلل من اکل الحلوات و یحمد فیه کرثه الحرکه
و الریاضه و عنه علیه السالم فیه کل البارد فی الصیف و الحار فی الشتاء و املعتدل
فی الفصلین انتهی  ،فهذا جمل ما اردنا ایراده مام یتعلق بامر الهواء و الفصول من
االخبار ثم اعلم ان للهواء فی االبدان تأثیرا بینا من جهتین من جهه تأثیره فی ظاهر
االبدان من الرتخیه و التقشیف و التسخین و التربید فان بتسخینه ایاها یرخی البدن
اوال و یفتح مساماته فیعرق و یخرج االبخره من داخله فیربد الجوف و لذا یجد
االنسان راحه عند العرق فاذا اشتد السخونه اخصفته و یبسته و اذا برد الهواء سد
املسامات و حبس الحراره فی الجوف و جفف ظاهره و ذلک بین و من جهه دخوله
فی االبدان و مخالطته مع الروح البخاری فانه ان کان طیبا طیب الروح و االخالط و
ان کان نتنا اننت الروح و االخالط و ان کان فیه سمیه اثر فی الروح و االخالط و منه
االمراض العامه و قد ذکر القوم تفاصیل حاالته بحسب االمکنه و االوقات و االحوال
فان شئت فراجع کتبهم و امنا غرضنا فی هذا الکتاب بیان ما قد خفی علیهم و بیان
ارسار االثار .
*« الباب السابع  :فی معنی الصحه و املرض و اسبابهام و عللهام – فصل :4فی االکل
و الرشب »*
فصل فی االکل و الرشب فعن الرضا علیه السالم فی طبه اعلم یا امیر املومنین ان
الجسد مبنزله االرض الطیبه متی تعومدت بالعامره و السقی من حیث الیزاد فی
املاء فتغرق و الینقص منه فتعطش دامت عامرتها و کرث ریعها و زکی زرعها و ان
تغوفل عنها فسدت و ملینبت فیه العشب فالجسد بهذه املنزله و بالتدبیر فی االغذیه
یصلح و یصح و تزکو العافیه فیه فانظر یا امیر املومنین ما یوافقک و یوافق معدتک
و یقوی علیه بدنک و یستمریه من الطعام فقدره لنفسک و اجعله غذاءک و اعلم
یا امیر املومنین ان کل واحد من هذه الطبایع تحب ما یشاکله فاغتذ ما یشاکل
جسدک و من اخذ من الطعام زیاده ملیغذه و من اخذ بقدر ال زیاده علیه و ال نقص
فی غذائه نفعه و کذلک سبیلک ان تأخذ من الطعام کفایتک فی ابانه و ارفع یدیک
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عنه و عندک الیه میل فانه اصلح ملعدتک و لبدنک و ازکی لعقلک و اخف علی
جسمک یا امیر املومنین الی ان قال و ابدء فی اول الطعام باخف االغذیه التی
یغتذی بها بدنک بقدر عادتک و بحسب طاقتک و نشاطک و زمانک الذی یجب
ان یکون اکلک فی کل یوم عند ما یمضی من النهار مثان ساعات اکله واحده او ثلث
اکالت فی یومین تتغذی باکرا فی اول یوم ثم تتعشی فاذا کان الیوم الثانی فعند
مضی مثان ساعات من النهار اکلت اکله واحده و ملتحتج الی العشاء و کذا امر جدی
محمد صلی الله علیه و آله علیا علیه السالم فی کل یوم وجبه و فی غده وجبتین
و لیکن ذلک بقدر الیزید و الینقص و ارفع یدیک من الطعام و انت تشتهیه انتهی
 ،و عن ابیعبدالله علیه السالم لیس بد البنآدم من اکله تقیم بها صلبه فاذا اکل
طعاما فلیجعل ثلث بطنه للرشاب و ثلث بطنه للنفس و التسمنوا تسمن الخنازیر
للذبح و عن ابیالحسن علیه السالم لو ان الناس قصدوا فی الطعم العتدلت ابدانهم
و عن ابیعبدالله علیه السالم االکل علی الشبع یورث الربص و عن علی علیه السالم
انه قال للحسن االاعلمک اربع خصال تستغنی بها عن الطب قال بلی قال التجلس
علی الطعام اال و انت جایع و التقم عن الطعام اال و انت تشتهیه و جود املضغ و
اذا منت فاعرض نفسک علی الخالء فاذا استعملت هذا استغنیت عن الطب شکی
رجل الی ابیعبدالله علیه السالم ما یلقی من االوجاع و التخم فقال له تغد و تعش
و التأکل بینهام شیئا فان فیه فساد البدن اماسمعت الله تبارک و تعالی یقول یأتیهم
رزقهم فیها بکره و عشیا و عنه علیه السالم اول خراب البدن ترک العشاء و عنه ترک
العشاء مهرمه و کان ابوالحسن علیه السالم الیدع العشاء و لو بکعکه و قال علیه
السالم من ترک العشاء لیله السبت و یوم االحد متوالیین ذهب منه قوه الیرجع الیه
اربعین یوما و قال صلی الله علیه و آله التدعوا العشاء و لو علی حشفه انی اخشی
علی امتی من ترک العشاء الهرم فان العشاء قوه الشیخ و الشاب و قال علیه السالم
الیدعن احدکم العشاء و لو لقمه من خبز و لو رشبه من ماء و قال من ترک العشاء
نقصت منه قوه التعود الیه و قال طعام اللیل انفع من طعام النهار و قال عشاء
النبیین بعد العتمه و قال اذا اکتهل الرجل فالیدع ان یأکل باللیل شیئا فانه اهدء
للنوم و اطیب للنکهه و قال ال خیر ملن دخل فی السن ان یبیت خفیفا یبیت ممتلیا
خیر له و قال یستحب للرجل اذا اکتهل ان الیبیت اال و فی جوفه طعام حدیث
اقول الوجه فی ذلک ان الحراره فی اللیل تدخل الجوف فان ملتجد غذاء تترصف
فیه تعمد علی الرطوبه الغریزیه او تجذب الرطوبات الی املعده فتنهک البدن و
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قال اذا زاد الرجل علی الثلثین فهو کهل و اذا زاد علی االربعین فهو شیخ و روی فی
منافع غسل الید قبل الطعام و بعده یذیبان الفقر و یزیدان فی الرزق و یکرث خیر
البیت اوله ینفی الفقر و آخره ینفی الهم و بهام عاش فی سعه و عوفی من بلوی
فی جسده و زیاده فی العمر و یجلو البرص و شفاء فی الجسد و یمن فی الرزق
اقول و ذلک الن بعدم غسله یبقی االوساخ فی الید و یتعلق بها الشیاطین و یبعد
عنها املالئکه کام سنذکره ان شاء الله فیبعد عنه الخیر و بغسله ایاها یکون عکس
ذلک و الدلیل علیه عاجال قول رسول الله صلی الله علیه و آله التووا مندیل الغمر
فی البیت فانه مربض الشیطان و قال اغسلوا صبیانکم من الغمر فان الشیطان لیشم
الغمر فیفزع الصبی فی رقاده و یتأذی به امللکان و روی مسح الوجه بعد الوضوء
یذهب بالکلف و یزید فی الرزق و روی فی عالج الرمد اذا اغتسلت یدک بعد
الطعام فامسح حاجبیک و قل ثلث مرات الحمد لله املحسن املجمل املنعم املفضل
ففعل السامع فلمترمد عینه بعده و روی مسح الرأس و الوجه بالید بعد الغسل و
قبل املسح باملندیل و یستحب التسمیه قبل الطعام لئالیقرب طعامه الشیطان و
التحمید فی آخره و قال علیه السالم اذا اکلت فاستلق علی قفاک و ضع رجلک
الیمنی علی الیسی اقول و ذلک الن یستقر الغذاء فی قعر املعده و هو فی جانب
الیسی و روی اکل ما یسقط من الخوان لوجع الخارصه و انه شفاء من کل داء ملن
یستشفی به و انه ینفی الفقر و یکرث الولد و انه ینفی الفقر عنه و عن ولده و ولد
ولده الی السابع و قال اذا اتیتم بالخبز و اللحم فابدوا بالخبز فسدوا خالل الجوع
ثم کلوا اللحم و قال اللحم ینبت اللحم و من ترکه اربعین یوما ساء خلقه و من ساء
خلقه فاذنوا فی اذنه و نهی عن اکل اللحم النی و روی فی الغذاء الحار انه غیر ذی
برکه و للشیطان فیه نصیب و روی من افتتح طعامه بامللح و ختم به عوفی عن
اثنین و سبعین نوعا من انواع البالء منه الجنون و الجذام و الربص و روی من ذر
علی اول لقمه من طعامه امللح ذهب عنه بنمش الوجه و فی روایه استقبل الغنی
و روی انه یدفع وجع الحلق و االرضاس و وجع البطن و روی الختم بالخل و روی
ایضا االفتتاح بالخل و روی االفتتاح به بعد امللح و روی انه یشد الذهن و یزید فی
العقل اقول و الس فیه ان االفتتاح بامللح یدغدغ املعده و ینبهها للغذاء و یقلل
رطوباتها و هو غاسول لها و ینقیها فتقبل الغذاء قبوال حسنا و کذا الختم به فانه
مهری هاضم و کذا االمر فی الخل و لذا روی هذا مثله ای الخل مثل امللح و روی
اذا اکلت فاستلق علی قفاک و ضع رجلک الیمنی علی الیسی و روی ان الخالل
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منقی الفم مصلحه للثه مجلبه للرزق و اذا بقی الطعام فی الفم و تغیر آذی امللک
ریحه و یکره التخلل بالقصب و الریحان و الخوص و التخلل بالرمان و االس و القصب
یحرک عرق االکله و التخلل بالریحان و الرمان یهیجان عرق الجذام و التخلل بالطرفا
یورث الفقر هذا جمل ما روی فی االکل مام یتعلق بالطب و اما ما یتعلق بالرشب
فعن رسول الله صلی الله علیه و آله مصوا املاء مصا و التعبوه عبا و عنه صلی الله
علیه و آله ال بأس بکرثه رشب املاء علی الطعام و التکرثه منه علی غیره و روی انه
نهی طبیب اباالحسن املاضی علیه السالم عن رشب املاء فقال و ما بأس املاء و هو
یدبر الطعام فی املعده و یسکن الغضب و یزید فی اللب و یطفی املرار و عنه علیه
السالم اقل رشب املاء فانه یمد کل داء و اجتنب الدواء ما احتمل بدنک الداء و عنه
علیه السالم لو ان الناس اقلوا رشب املاء الستقامت ابدانهم و عنه علیه السالم من
اقل رشب املاء صح بدنه و روی انه کان علیه السالم اذا اکل الدسم اقل من رشب
املاء و روی رشب املاء من قیام بالنهار اقوی و اصح للبدن و یمری الطعام و رشب
املاء باللیل من قیام یورث املاء االصفر و روی النهی عن العبه الواحده و فضل الثلث
و االثنتین  ،و الوجه فیه ان العبه الواحده تطفی حراره الجوف و مع ذلک یخاف
منها الغصه و الیحس االنسان بالکفایه حتی یمتلی و یستحب التسمیه فی االبتداء
و التحمید فی االنتهاء و روی ان جمیع غذاء االنسان اکله و رشبه یبقی فی مشاشه
اربعین یوما هذه جمله کافیه فیام یتعلق بامر االکل و الرشب من االخبار من باب
الطب و ملا کان االخبار الوارده عنهم سالم الله علیهم فی باب االدویه املفرده اکرثها
مجمالت لعدم کون الحمله من اهل الفن و عدم تفطنهم مواضع فتاویهم فی
املعالجات ملینقلوها حق النقل بحدودها و مواضعها و امنا ذلک لعدم علم الروات
بالطب ال من جهه نقص فی علمهم سالم الله علیهم االتری ان العامی لو لقی
الطبیب الحاذق فقال ان بی صداعا فنظر الطبیب الی لونه و عیونه و عروقه و فمه
عرف انه من الصفراء فعالجه بالبارد الرطب کالقثاء مثال ثم یذهب ذلک العامی
فیروی ان سألت فالنا عن عالج الصداع فامرنی باکل القثاء و ملیفته الطبیب به لکل
صداع و امنا عرف منه نوع الصداع و امره بعالجه الخاص بذلک النوع و هو لجهله
یرویه ملطلق الصداع و یفتی به و ینسبه الیهم و حاشا ان یتخلف فتاویهم الحق
فاذا رأی احدکم اختالفا لبعض االخبار مع القواعد الکلیه فلیحمله علی عدم تفطن
الراوی فالجل ان کل راو ینبغی ان یصدق فیام هو من اهله و له فطنه فیه و ملیکن
الکرث الروات خربه بالطب ملنذکر فی هذا الکتاب الروایات املنسوبه الیهم فی
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الجزئیات و اقترصنا منها بالکلیات املوافقه للقواعد الکلیه و مع ذلک ان ارادها امرو
فهی مذکوره فی کتب اصحابنا مع ان غرضنا فی هذا الکتاب بیان الحکم الخفیه ال
التی هی مذکوره فی محالها .
*« الباب السابع  :فی معنی الصحه و املرض و اسبابهام و عللهام – فصل :5فی النوم
و الیقظه »*
فصل فی النوم و الیقظه الطبیعتین و هام من عجائب الخلقه و غرائبها فی االنسان
و نحن نذکر ان شاء الله رسهام فی هذا الکتاب ما ملیصل الی فهمه اولوا االلباب و
فیهام ارسار جمه و علوم عجیبه اعلم ان لالنسان نفوسا اربع نفس نامیه نباتیه و
هی التی فی الکبد و فعلها الجاذبه و املاسکه و الهاضمه و الدافعه و املربیه و لها
خاصیتان الزیاده و النقصان و منبعثها من الکبد و اصلها الطبایع االربع بدو ایجادها
عند مسقط النطفه مادتها من لطائف االغذیه و سبب فراقها اختالف املتولدات فاذا
فارقت عادت الی ما منه بدئت عود مامزجه ال عود مجاوره و نفس حیوانیه فلکیه
لها خمس قوی و خاصیتان فقویها سمع و برص و شم و ذوق و ملس و خاصیتاه
الرضا و الغضب و انبعاثها من القلب و هی قوه فلکیه و حراره غریزیه اصلها االفالک
بدو ایجادها عند الوالده الجسامنیه فعلها الحیوه و الحرکه و الظلم و الغشم و
الغلبه و اکتساب االموال و الشهوات الدنیویه مقرها القلب سبب فراقها اختالف
املتولدات فاذا فارقت عادت الی ما منه بدئت عود مامزجه ال عود مجاوره فتنعدم
صورتها و یبطل فعلها و وجودها و یضمحل ترکیبها و نفس ناطقه قدسیه و لها
خمس قوی فکر و ذکر و علم و حلم و نباهه و لیس لها انبعاث و هی اشبه االشیاء
بالنفوس امللکوتیه و لها خاصیتان النزاهه و الحکمه و هی قوه الهوتیه بدو ایجادها
عند الوالده الدنیاویه مقرها العلوم الحقیقیه الدینیه موادها التأییدات العقلیه فعلها
املعارف الربانیه سبب فراقها تحلل االالت الجسامنیه فاذا فارقت عادت الی ما منه
بدئت عود مجاوره ال عود مامزجه و نفس الهوتیه ملکوتیه کلیه الهیه و لها خمس
قوی بقاء فی فناء و نعیم فی شقاء و عز فی ذل و فقر فی غناء و صرب فی بالء و
لها خاصیتان الرضا و التسلیم و هذه التی مبدوها من الله و الیه تعود و هی قوه
الهوتیه جوهره بسیطه حیه بالذات اصلها العقل منه بدءت و عنه وعت و الیه دلت
فاشارت و عودتها الیه اذا کملت و شابهت و منها بدأت املوجودات و الیها تعود
بالکامل فهی ذات الله العلیا و شجره طوبی و سدره املنتهی و جنه املأوی من عرفها
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ملیشق و من جهلها ضل و غوی قال الله تعالی و نفخت فیه من روحی و قال تعالی
یا ایتها النفس املطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه و اما العقل فهو وسط الکل
و هو جوهر دراک محیط باالشیاء من جمیع جهاتها عارف بالشئ قبل کونه فهو عله
املوجودات و نهایه املطالب فالنفس الناطقه القدسیه التی هی اشبه االشیاء بالنفوس
امللکوتیه هی ما به االنسان انسان و هی النفس االخرویه التی بها یحرش االنسان و
یمتاز کل انسان بخصوصیاتها عن غیره و هی التی بها وجد و امتاز فی عامل الذر
االول و بها یحرش و هی التی فوق عامل الطبایع و هی املشار الیها فی قول
امیراملومنین علیه السالم صور عالیه ( عاریه خل ) عن املواد خالیه عن القوه و
االستعداد تجلی لها فارشقت و طالعها فتألألت فالقی فی هویتها مثاله فاظهر عنها
افعاله خلق االنسان ذا نفس ناطقه ان زکیها بالعلم و العمل فقد شابهت جواهر
اوائل عللها فاذا اعتدل مزاجها و فارقت االضداد فقد شارک بها السبع الشداد و ذلک
املثال امللقی فیها هو نور النفس امللکوتیه الکلیه االلهیه التی من عرفها عرف ربه و
من عرفها ملیشق و من جهلها ضل و غوی فالنفس الناطقه لیس لها انبعاث فی بدن
االنسان و امنا مقرها العلوم الحقیقیه التی هی صورها و حدودها و لکن یرشق
شعاعها فی الدماغ دماغ االنسان فیظهر فیه افعالها بحسب لطافه البخار الصاعد
من القلب الی الدماغ و کثافته فکلام یکون ذلک البخار اعدل و اصفی و ارق یظهر
آثارها اکرث فالجل ذلک ملیظهر آثارها فی دماغ الحیوان النه لیس له نفس ناطقه
قدسیه اخرویه و لیس لالبخره الصاعده الی دماغه تلک اللطافه اال انه یظهر فی
دماغه اشعه بعض ما یظهر فی االنسان فیکون له بعض فکر و ذکر و ادنی درجه
االرواح الفلکیه التی هی الحس و الحرکه و هی تحصل اذا ساوی ذلک البخار فلک
قمر فی اللطافه و اما ما یخص النفس الناطقه من هذه القوی فامنا هی امور لیس
هیهنا موضع بیانها و رشحها و هی امور خارجه عن وضع هذا الکتاب و لکن اشعتها
التی تظهر فی دماغ االنسان و یدرک بها ما ادت الیها الحواس الظاهره من االشباح
بواسطه بنطاسیا فهی الفکر املعروف التی یتفکر االنسان فی النسب الحکمیه بین
التصورات الخیالیه و الربط بینها فیظهر فی الروح البخاریه التی فی الدماغ اذا ساوت
فی لطافتها فلک عطارد و اما الذکر فهو الذکر املعروف بالحفظ فیتذکر به ما احس
به قبل فیظهر فی ذلک البخار اذا ساوی فلک زهره و اما العلم الظاهر فهو ما یظهر
فی ذلک البخار اذا ساوی فلک مریخ و املشرتی فادناه الوهم و اعاله العلم فیعرف
به الدالله و االشاره و اللم و الکیف و امثال ذلک و اذا ساوی ذلک البخار فلک زحل
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یکون نبیها عاقال باملعانی الجزئیه و الکلیات الظاهره النسبیه االضافیه فهذه القوی
ظواهر النفس الناطقه القدسیه ال حقایقها فالجل ذلک صارت هذه القوی مناط
التکالیف الظاهره و تجمع السعید و الشقی بخالف حقایقها الذاتیه العلیینیه
فالتکون اال فی السعداء الن مقرها العلوم الحقیقیه الدینیه فاذا استعملت هذه
القوی الظاهره فی مرضات الله صارت اشعه باطن تلک النفس الناطقه الذی هو
فی علیین و هی النفس املطمئنه اخت العقل و اذا استعملت فی مساخط الله
کانت اشعه ظاهر النفس القدسیه التی هی فی السجین و هی االماره بالسوء ضد
املطمئنه و عدو العقل فان النفوس االخرویه علیینیه و سجینیه و لیس هیهنا موضع
بیانهام فالجل ذلک القوی الظاهره اما ابواب الجنان و اما ابواب النیران فان کان
املرشق علیها النفس العلیینیه تکون ابواب الجنان و اال فتکون ابواب النیران و ملا
کان نظر االطباء الی الظاهر سموا الدماغ محل النفس و الروح النفسانیه و قد عرفت
ان النفس الناطقه لیس لها انبعاث فی بدن االنسان الظاهر و جمیع هذا الظاهر
بروحه و نفسه و جسده یعود عود مامزجه بالجمله هذا الدماغ محل الروح
النفسانیه الظاهره و هی لطایف ما فی القلب و هی الروح الحیوانیه بل هی مراتب
النباتیه الظاهره ال غیر و منها الحس و الحرکه الظاهره کام روی عن امیراملومنین
علیه السالم االیعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر فادناها فی القلب و اعالها فی
الدماغ و ادنی ادناها فی الطبع فهی فی الحقیقه ثلثها واحده و اصلها من لطائف
االغذیه و لها ثلث مراتب فی الغلظه و الرقه فاسفلها الطبیعیه و اوسطها الحیوانیه
و اعالها النفسانیه الظاهره فاذا عرفت ذلک فاعلم ان االغذیه اذا وردت املعده صعد
منها ابخره لطیفه الی الدماغ بارتباطها مع الدماغ کام تصعد االبخره من االرض
بسبب تحلیل حراره اشعه الکواکب رطوباتها فتصعد فی الجو و تحجب ما بین
االفالک و اشعه کواکبها و االرض فالترشق علیها فکذلک اذا صعدت االبخره من ارض
املعده الی الدماغ مألت اطباقها و حجبت ما بین افالک البدن و ارض الجسد و
منعت آثارها ان تظهر فی البدن فلمتظهر آثارها التی هی الحس و الحرکه فی
البدن فخر رصیعا عدیم الحس و الحرکه االرادیه الی منتهی تحلل تلک االبخره و
صحو الدماغ فترشق افالکه علی ارض جسده فیقوم حاسا متحرکا فغیم العامل نومه
و صحوه یقظته و االبخره الصاعده من املعده احد اسباب النوم فیمکن ان تصعد
ابخره من سایر الرطوبات التی فیها او فی نفس الدماغ فتحجب بین الروح و بین
سایر البدن و سبب وضع الحکیم العلیم القدیر ایاه ان الروح فی حال الیقظه ملتفته
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الی ظاهر البدن للحس و املهنه و نیل طلباتها من االمدادات و االستمدادات فاذا
اصابها تعب من کرثه االحساس و الحرکه و اصاب آالتها ضعف ال بد و ان ترجع الی
القلب ای مبدئها فتستقر فیه حتی تسرتیح فیه و لیس ترجع الی مبدئها مع مواجهه
القوابل و صفائها کام الیرجع نور الشمس عن املرآه من غیر حاجب ابدا فقدر ان
تصعد تلک االبخره فتحول بینها و بین سایر البدن فینقطع ارشاقها عنه حتی تسرتیح
عن التعب شیئا و لذلک من لیس فی بدنه ابخره تصعد الیکاد ینام و لو اتعب
جهده و کذلک من غلبه الحراره فجففت االبخره و سخن الدماغ حتی تحللت االبخره
بسخونه فضائه کام ان الهواء فی الصیف الهجیر یکون غالبا صاحیا فالیکاد ینقطع
اشعه افالکه عن ارضه فکذلک یعرض االنسان سهر بسبب کرثه الحراره و قله
الرطوبات و یعرض له السبات و کرثه النوم اذا کرثت فیه الرطوبه و االبخره مبقتضی
السن او الفصل او التدبیر او ضعف االالت فمع جمیع ذلک تحدث االبخره و تحجب
غالبا بین افالک وجوده و ارضه فاذا حصل املانع من االرشاق ملتنفذ الروح فی
االعصاب فعدم االنسان الحس و الحرکه و امنا ذلک اذا کان الروح لطیفه جدا کلطافه
االفالک املفارقه املباینه للطبایع و اما اذا کان الروح شدید التعلق باالمور الظاهره و
ظاهر البدن او کثیفه لغلبه االرضیه فیها بحیث شاکلت االجسام و مازجتها و
اختلطت بها و تشبثت یعس مفارقتها لالجسام و ان جللها االبخره فتنکدر حواسها
فتضعف حرکاتها و التبطل و التفارق الجسد فالجل ذلک تری قوما یتکلمون فی
املنام و یقومون و یمشون و یصعدون السطح و ینزلون عنه و هم نامئون و ملا کان
مراتب الروح مختلفه فی اللطافه و الکثافه و التشبث بالجسد اختلف مراتب نوم
الحیوانات و االنسان فکان االستغراق فی النوم لالنسان اکرث من الحیوان حتی ان من
الحیوان ما الینام اال علی نحو الغفله الضعیفه و امنا ذلک من شده تشبث ارواحها
باجسادها و کثافتها انها رمبا تتجزی کتجزی املولدات فتقطعها قطعا کثیره و متشی
و تتحرک کل قطعه منها کالحیه و الخنفساء و الدود و امثالها و امنا ذلک لتجسد
ارواحها و عدم تلطفها و اما روح االنسان فاذا کانت لطیفه فالتقبل التجزیه فاذا
اعرضت اعرضت بکلها و اذا ادبرت ادبرت بکلها و لذلک یکون االنسان احدی التوجه
الیقدر علی ان یتوجه الی شیئین فی حال واحد و قال الله سبحانه ماجعل الله
لرجل من قلبین فی جوفه و اما اذا کان خارجا عن االعتدال و غلبت االرضیه علی
روحه ملتفارق جسدها کل املفارقه و ملتتوجه الی الغیب کل التوجه و ذلک ان
االعتدال فی الروح الحیوانی ان یکون فیها جزء من الحراره و جزء من الربوده و جزء
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من الیبوسه و جزءان من الرطوبه فاذا زادت الیبوسه علی الجزء غلظت حتی تشبثت
باالجساد علی اختالف مراتب الزیاده فاذا فارقت روح االنسان الجسد بسبب
الحیلوله و انقطعت عن تدبیر البدن ملینقطع اسفل مراتبها التی فی الکبد فجرت
الروح الطبیعی فی افعالها ملامزجتها الجسد و غلظتها و ملتنقطع الروح الحیوانی
الذی فی القلب و تجری فی افعالها فی الرشائین بالقبض و البسط و بقی البدن
حارا حیا باسفل الحیوه و انقطع اعالها و هو الحساسه املتحرکه باالراده لفلکیتها و
لطافتها فاجتمعت فی الدماغ معرضه عن التدبیر فی البدن و ان کانت باسفلها الذی
فی القلب و الکبد مدبره له بالتدبیر الطبیعی و الحیوانی فاذا اجتمعت فی الدماغ
متدثره بتدثر االبخره توجهت الی عاملها الذی هو املثال فتصورت لها االمثله و
شاهدتها و امنا ذلک ملا ینطبع االمثله فیها و هی کمرآه حساسه دراکه فیکون ما
انطبع فیها له ماده و صوره مادته الشبح املنفصل عام واجهته من االمثله و صورته
من نفسها من استقامتها و اعوجاجها و صبغها من االعراض املثالیه او مام انطبع فیها
من الطبایع الدنیاویه و لذلک تری السوداوی اغلب ما یراه اسود و البلغمی ابیض
و الدموی احمر و الصفراوی اصفر بل اذا کان لروحه صبغ من کرثه التوجه الی شئ
رأی علی حسب ذلک الشئ فیری العطشان املاء و الخائف عدوه و طالب کل شئ
بالجزم ما یطلبه و امنا ذلک الجل تصور روحه بالعادات و الطبایع و الشهوات و
الغضب و االلحاد و الشقاوه او اضدادها من االمور الحقه فتنصبغ ماده ما یأخذه
من املثال فی صبغ مرآه روحه فیری علی ما هی علیه فیخالف الواقع کاملرآه
املصنوعه التی اذا نظر الیها االنسان رأی شکله فیها کلبا و کالعین الحوالء التی تری
الواحد اثنین او املوفه التی تری الصغیر کبیرا و الکبیر صغیرا و تری االشیاء علی
اصباغ مخالفه و کذلک یری االنسان کل احد فی املنام علی حسب ظنه به نبیا کان
ذلک الذی رآه او مومنا او کافرا او غیر ذلک فلیس ما رآه اال ما فی مرآه خیاله و اما
اذا کان مرآه روحه صافیه غیر مائله الی شئ مام یخالف رضا الله سبحانه و تکون
معتدله طالبه للحق الواقع فی کل شئ غیر ملونه و ال مشکله اال طلب الحق او
تکون متلونه بلون الواقع الحق او مشکله بشکل الواقع الحق فیکون کل ما رآه هو
الواقع الحق بال تفاوت فهذا الذی اذا رأی النبی فقد رآه او رأی اماما او مومنا او
شیئا فقد رآها بال شک و اما ما روی ان من رآهم فقد رآهم الن الشیطان الیتصور
بصورهم فمعناه انک اذا توجهت الی املومن مثال من حیث انه مومن فانک حینئذ
معرض عن االرض ملتفت الی السامء و الیکون حینئذ الشیطان فی السامء النه
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مطرود عنها و بذکر املومن یخنس الشیطان الن ذکره ذکر الله و استناره بنوره و
استعاذه به و توحید لله سبحانه و امنا سلطانه علی الذین یتولونه و الذین هم به
مرشکون و لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون و اذا ذکرت ربک
فی القرآن وحده ولوا علی ادبارهم نفورا و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له
شیطانا فهو له قرین فاذا رأی املومن فی منامه معتقدا ایامنه عارفا مبعنی االیامن
قاصدا له فقد رأی املومن و لیس هناک شیطان ابدا اال ان یعتقد فیه اعتقاد سوء
بعد العلم بانه الینبغی ملومن و ال ملن هو منسوب الی الله سبحانه ان یکون کذا
فانه حینئذ متوجه الی السجین و هناک شیاطین مصورون بتلک الصوره التی
اعتقدها مدعون لالیامن فیریهم هناک فیتخلف رویاه فمن رأی النبی عارفا مبعنی
النبی قاصدا ایاه فقد رآه و صورتهم حینئذ الیختص بصوره فانه جمیع صور الخیر
منهم و لهم و بهم و الیهم یتقلبون فی الصور کیف شاوا و ارادوا فصوره روح الرائی
العارف احدی صورهم الطیبه الحقه املتسمع الخرب نحن اصل کل خیر و من فروعنا
کل بر و اعداونا اصل کل رش و من فروعهم کل فاحشه و من تلک الصور الطیبه
صوره خیال املومن العارف فالیتطرق فی ذلک الخیال شیطان اذا توجه الی الله
سبحانه و الی علیین و الی السموات و ان اتفق توجهه الی شئ من السجین و االرض
او غیر الله سبحانه دخل الشیطان فی خیاله و القی فی روعه ما یخالف الحق و
لوال ان هذا الکتاب فی الطب لقضینا حق البیان فی ذلک حتی تشاهد منه ما
شاهدنا بالجمله ال فرق فی ذلک بین الیقظه و املنام فان االمر واحد و امنا التفاوت
فی شده التوجه و قلته فمن راض نفسه حتی قدر علی التوجه التام االختیاری
انکشف له االمر کام ینکشف للنائم فیری ما یحب و یقصد و یعزم النه یتوجه عن
اختیار فیقدر علی رویه من یحب کیف ما یحب و یقدر علی سوال من یشاء کیف
یشاء و یسمع عنه ما یشاء فان کان و ال لون لروحه و ال هیئه یسمع الواقع علی
حسب اراده املسول و ان کان لها لون و هیئه یسمع علی حسب ارادته اذ ال فرق
بین النوم و الیقظه اال فی حجب االبخره ارشاق الروح علی االعضاء و اال فادراکها
واحد فی الحالین فکام ان من رأی النبی و االمئه علیهم السالم و املومنین فقد رآهم
و من سمعهم فقد سمعهم فی املنام کذلک یکون االمر فی الیقظه فاملتصور هو
النبی و هو االمام و هو املومن بال تفاوت و یرتتب علی املتصور االثار العجیبه فی
النفس و االخالق و االفعال و البدن االتری انک تری فی املنام ما تحب فیوثر فی
بدنک و تری ما تکره فیوثر فی بدنک و بتصور محبه رجل یمیل قلبک الیه و یلین
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جانبک له و تشتاق الیه و تبذل له و کذلک بتصور بغض احد تکون علی ضد ذلک
فللتصورات النفسیه آثار وحیه ارسع من آثار املوثرات الشهادیه سبعین مره االتری
ان الرجل کان یری النبی صلی الله علیه و آله و الیوثر فیه وجوده و اما اذا صدق
نبوته و احبه اثر فی نفسه و روحه و اخالقه و احواله و اعتدال بدنه فتبین ان
الظنون اشد تأثیرا من العیون مبرات و الیتوقف الظنون علی مشاهده العیون و
التختص صورهم بصوره خاصه فالیرض الغائبین عن الحجج غیبتهم ان کانوا محبین
لهم و الینفع املشاهدین مشاهدتهم ان ملیکونوا محبین و التنفع املعاینه املشاهدین
املحبین منفعه زائده التحصل للغائبین بواسطه الظنون فیرتتب علی الظنون آثار
التحصل مبشاهده العیون ان الله عند ظن عبده ان خیرا فخیر و ان رشا فرش هذا و
ان املشاهده مخصوصه بالدنیاویه و الظنون تعم املثالیه فالیرضک خروج الشئ الی
عامل املثال و یحصل لک االنتفاع منه اعظم و اشهی من الشهادیه و اعلم ان االثار
ترتتب علی الظنون و ان کان الظن مخالفا للواقع فان االثار ناشئه عن الصور و ان
کانت باملواد ال املواد املحضه و الصوره منک و املاده من الخارج فیرتتب االثار علی
ظنک و تنال منه حاجتک و الشاهد علی ذلک ما روی عن الکافی باسناده عن
ابیجعفر علیه السالم قال لو ان رجال احب رجال لله الثابه الله علی حبه ایاه و ان
کان املحبوب فی علم الله من اهل النار و لو ان رجال ابغض رجال لله الثابه الله علی
بغضه ایاه و ان کان املبغض فی علم الله من اهل الجنه  ،و امنا ذلک الن روحک
توجه الی علیین و تصور بصوره املومنین فاخذ املاده من عکس الشخص الخارجی
من حیث امکان کونه مومنا فاحبه لله سبحانه و علی الله ثوابه و کذلک العکس و
یرتتب االثار علی تلک الصوره و لذلک روی ما معناه احسن الظن و لو بحجر یلقی
الله مطلوبک فیه و لذلک اذا ظننت باحد انه ذاکر الله تذکر الله و ان ملیکن هو
کذلک و اذا ظننت باحد انه ذاکر للشیطان تذکر الشیطان و ان ملیکن هو کذلک و
یرتتب علی کل واحد اثر خاص به وحی اقوی من وجوده الخارجی سبعین مره و
لوال خروج املطلب عن وضع الکتاب لرشحنا ذلک رشحا بینا و لکنه خارج فنرتکه و
نکتفی مبا ذکرنا ثم ان الذی تراه الروح فالیخلو اما ان تلتفت الی االسفل او االعلی
فلرمبا تلتفت الی االسفل فرتی تلک االبخره الصاعده الی دماغه علی هیئات مختلفه
علی حسب صور نفسها فذلک مام الیعبو به و هو اضغاث احالم و لذا روی ان
الرویا فی اول اللیل کاذبه و فی آخر اللیل صادقه  ،و امنا ذلک النقطاع االبخره و
تحلل الرطوبات فیصحو دماغه عنها کام تری من صحو الهواء فی السحر غالبا و کرثه
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االبخره فی اول اللیل و لذلک تکون الشیاطین فی اول اللیل منبثین فی االطراف
دون آخر اللیل و یستوحش االنسان من اول اللیل و یستأنس بآخره و رمبا یلتفت
الروح الی امثله االرض و الفضاء فمهام کان فیها ابخره منترشه او کانت اوضاع فلکیه
تقتضی انقالبا فی املولدات و االوضاع السفلیه فرتاها علی حالها و هی ایضا اضغاث
احالم الینتفع بها الن ما فی االرض صور عرضیه تخالطها الصور السجینیه الباطله
املجتثه ال حقیقه لها فهو ایضا اضغاث احالم ال تأصل لها و ال واقعیه و اما ما تراه
الروح فی السامء سامء هورقلیا التخالطها شئ من القاء الشیاطین النهم الیصعدون
الیها ممنوعون عنها فلها واقعیه و تأصل و لذا روی ان ما یراه فی االرض فهو اضغاث
احالم و ما یراه فی السامء فهو حق  ،و لکن ینبغی ان یعلم ان السامء الظاهره
صارت ممنوعه عن صعود الشیاطین لظهور نور النبی صلی الله علیه و آله فی العامل
و تصفیته االفالک عن االعراض و تصفیها به لسعه انفعالها الالزمه للطافتها و اما
االرض فلکثافتها ملتنفعل و التنفعل اال فی زمان الرجعه و اما االنسان فاذا کان نور
النبی و هو العقل ظاهرا فیه یکون سموات وجوده ممنوعه عن صعود شیاطین
االرض فام رآه فی سمواته کان حقا و ان کان نور العقل فیه ظاهرا قاهرا غالبا حتی
ارشق اراضی وجوده ایضا بنور ربها ملیکن فیها ایضا شیاطین و تکون مساویه للسامء
و تظهر فیها الجنتان املدهامتان فکل ما یراه فی ارض وجوده او سامئه یکون حقا
و ارضه حینئذ بلطافه هذا السامء بل الطف من محدب العرش ایضا و اما اذا ملیظهر
نور العقل فیه یتطرق الشیاطین الی سامواته و ارضه فال عربه بشئ منه الن ما
یسرتق تلک الشیاطین منها ینطبع فی قوابلها علی حسبها و هی سجینیه باطله غیر
موافقه للحق فاملراد بالسامء سامء هورقلیا و املراد باالرض نفس هذا العامل من
سامئه و ارضه من حیث انفسها النها من هذا الحیث بواطن االرض السبعه فنفس
فلک القمر ارض املوت و نفس فلک عطارد ارض العادات و نفس فلک الزهره ارض
الطبایع و نفس فلک الشمس ارض الشهوه و نفس فلک املریخ ارض الغضب و نفس
فلک املشرتی ارض االلحاد و نفس فلک زحل ارض الشقاوه فام رآه فی هذه االراضی
یکون اضغاث احالم و هی مأوی الشیاطین و ما یراه فی السموات من حیث ظهور
نور املبدء فیها یکون حقا فافهم و رمبا تختلف الرویا بحسب اللیالی و االیام من
حیث نسبتها الی الکواکب او القرانات و االوضاع الفلکیه الواقعه فیها او االعامل
الصادره منه فیها او الحوادث الواقعه فیها فتکون الرویا حقا اذا کانت سعیده
مطابقه للفطره و الوضع االلهی و تکون کاذبه اذا اقتضت االسباب مخالفتها للوضع
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االلهی االولی و تشاکل اللیالی بحسب تشاکل االسباب فی الحکم و تخالف بحسب
تخالفها و لذلک روی انها فی بعض اللیالی صادقه و فی بعضها کاذبه و کذلک
تحدث حاالت للنفوس و تختلف بحسب اختالفها فاذا اجتمعت االسباب املقتضیه
للصحه من الغیب و الشهاده و رآها الرائی فی السامء وقعت علی ما رأی بال مهله
و ان کان مانع فی االسباب الشهادیه دون الغیبیه ظهر تأویلها الن الرائی رآها خارجا
فی ملک القضاء فان ملیکن لها مغیر من االسباب الشهادیه ظهرت بعینها و اال ظهرت
متغیره متبدله و هی تأویلها و ان کان نقص فی االسباب الغیبیه من الرائی یری
الواقع علی حسب صبغه و ضعفه و نقصه فحینئذ یکون علی ما عرب فان املعرب اذا
عرب انقلب صوره نفس الرائی الی ما عرب و یتقوی ضعفها بسبب وثاقه املعرب و سکون
نفسه الیه فتجذب تلک الصوره املدد املشاکل من باب القدر فیقع االمر علی ما عرب
قریبا او بعیدا کیفام عرب کام روی عن ابیالحسن علیه السالم الرویا علی ما تعرب و
عنه علیه السالم رمبا رأیت الرویا فاعربها و الرویا علی ما تعرب  ،و من اجل ذلک
یکون نقل الرویا سببا لوقوعها فانها تنطبع فی النفس مره اخری و تکون اجذب
للمدد کام عرفت و االعراض عنها ینسی اثرها و لذا قیل و اظنه مرویا عن علی علیه
السالم الرویا طایر فاذا قص وقع و ان توجهت نفسه الی االرضین و ملتجتمع الرشوط
التی ذکرنا تکون کذبا النها امنا نظرت بعین الشیطان و تکون علی خالف الحق
موافقه للباطل فیکون ما تراه باطال و هذه جمله کافیه فی امر الرویا قد جرت علی
قلمی استطرادا بالجمله اذا اعرضت الروح النفسانیه عن البدن بسبب االبخره
الصاعده و الرطوبات الحاجبه بطل الحس و الحرکه اللذان هام من شأنها و ملتبطل
افعال النفس النباتیه و الحیوانیه لعدم اعراضهام و تشبثهام بالبدن بسبب التجسد
و النوم منه طبیعی و منه علی خالف الطبیعی فام کان منه علی النهج الطبیعی
یجم الحراره الغریزیه و یحسن عمل الروح الطبیعیه فی هضم الطعام و تغذیتها
البدن و تربیتها له النها تفرغ لعملها و فی الیقظه کانت تشایع الروح النفسانیه فی
الجمله فی التوجه الی الظاهر فیعوقها ذلک عن عملها التام و کذلک تفرغ الروح
الحیوانیه لعملها من تقویه الحراره الغریزیه و راحتها عن التعب و الضعف لها
الحاصل بسبب مشایعه النفس حین توجهها الی الظاهر و ما کان منه علی خالف
الطبیعه و زایدا عن قدر الحاجه تغلب الرطوبات علی ظاهر البدن و فی االعصاب
و تتقلص بها االعضاء و تسرتخی بسبب غلبه الرطوبه و تثقل الرأس و البدن المتالئها
من الرطوبات فتستولی علی الحراره الغریزیه و تضعفها فیصیر کسالنا ثقیال بطیء
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الحرکات کدر الحواس لغلبه الرطوبات املانعه عن الحس و الحرکه و امتالء املجاری
بها و تفسد فعل الروح الطبیعیه ایضا لغلبه الرطوبات علیها و اطفائها لحرارتها
فتبقی االخالط نیا و تصل الی االعضاء نیا فتحدث بذلک امراض کانتفاخ البدن و
تغیر اللون و رخاوه االعضاء و امثالها و قد یختلف فعل النوم فی البدن بحسب ما
فی البدن من مواد االخالط فان کانت املواد کثیره تغلب الطبیعه و نام االنسان و
رجعت الحراره الغریزیه الی الداخل استولت علیها تلک املواد و اضعفتها و لذلک
یحسن اذا کان االمر کذلک ان الینام االنسان حتی تحدر تلک املواد حدرا فتصیر
بحیث تغلب الطبیعه علیها فالینبغی النوم ملن یکرث االکل اال بعد االنحدار فی
الجمله و کذلک حین هیجان االخالط الغالبه فی البدن حتی تهدء و کذلک ان کان
البدن خالیا عن مواد االخالط و نام االنسان ترجع الحراره الی باطنه فاذ ملتجد
رطوبات تعمل فیها تأخذ فی تجفیف الرطوبات الغریزیه التی فی البدن فتضعف و
تجف فیلحق البدن من ذلک جفاف و قصافه فالجل ذلک روی ال خیر ملن دخل فی
السن ان یبیت خفیفا یبیت ممتلیا خیر له  ،و ذلک ان الکهل قلیل الرطوبه فاذا بات
خاویا جففت الحراره الغریزیه ما وجدت فیه من الرطوبه فافسدت بدنه و قشفته
و اما الیقظه فان کانت علی نهج الطبیعه و الحاجه نشطت البدن و قوت حسه و
حرکته و احسنت لون البدن و جمته و قوته و عدلت باطنه فان زادت عن قدر
الحاجه قشفت الظاهر و نشفت رطوباته و افسدت لونه و اقعرت عینه و قلصت
جلده و ابردت باطنه و افسدت الهاضمه و غلبت الرطوبه علی الباطن و قد تکون
مرضا اذا غلبت الحراره فی البدن و عدمت الرطوبات و االبخره املوجبه للنوم
فاحدثت له سهرا دامئا کام قد یکون النوم مرضا اذا کرثت الرطوبات حتی مألت
املجاری و زادت االبخره حتی احدثت له سباتا و اما االوقات الصالحه للمنام فتقتضی
هنا رسم مقدمه و هی ان اوقات اللیل و النهار بنیت علی نهج الفصول االربعه فاول
ما تطلع الشمس تحدث فی العامل حراره و فیه الرطوبات الحادثه باللیل فیکون مزاج
الوقت حارا رطبا کفصل الربیع فتزداد الحراره شیئا بعد شئ کلام ترتفع الشمس و
تقل الرطوبات و ترتفع ابخره الی الزوال و هو اول سلطان الحراره و یصیر مزاج
الوقت حارا یابسا کفصل الصیف ثم تأخذ الشمس فی االنحدار و تقل عملها فی
العامل شیئا بعد شئ الی ان تغرب الشمس و یکون بعد الزوال احر مام قبله من
جهتین احدیهام بقاء الحراره فی العامل مام قبل الزوال و اجتامعها مع ما بعده کام
یکون الصیف احر من الربیع مع ان غایه ارتفاع الشمس فی آخر الربیع و اول
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الصیف و یکون طرفاها متساویین فی االنحدار و ثانیتهام ان الحراره مع الیبوسه
اکرث تأثیرا من الحراره مع الرطوبه و ملا ارتفعت االبخره من اول النهار الی الزوال
احدثت بعد الزوال ریاحا و لذا تهب الریاح من اول الزوال و بعده غالبا کام تحدث
الریاح البوارح فی اول الصیف و بعده فقد روی عن الصادق علیه السالم اذا زالت
الشمس تفتح ابواب السامء و تهب الریاح و تقضی الحوایج العظام  ،ثم اذا غابت
الشمس تحدث بروده فی الهواء مع الیبس الذی کان فی الظاهر فیکون مبنزله فصل
الخریف باردا یابسا فی الظاهر و یکون ذلک الی نصف اللیل فیکون اول غلبه
الربوده فی الهواء و تحدث الرطوبه فی العامل من اثر انوار النجوم الطالعه باللیل و
من فخت القمر فانه بارد رطب فیکون الوقت مبنزله الشتاء و یزداد بروده و رطوبه
الی طلوع الشمس ثم من البین انه اذا سخن ظاهر البدن کمن الربوده فیه و اذا برد
ظاهر البدن کمنت الحراره و دخلت الجوف و کذلک اذا رطب الظاهر جف الباطن
و اذا جف الظاهر رطب الباطن فمن طلوع الشمس الی الزوال یکون ظاهر البدن
حارا رطبا و باطنه باردا یابسا و بعد الزوال الی الغروب ( املغرب خل ) یکون الظاهر
حارا یابسا و الباطن باردا رطبا و من غروب الشمس الی نصف اللیل یکون الظاهر
باردا یابسا فیکون الباطن حارا رطبا و من نصف اللیل الی الطلوع ای طلوع الفجر
باردا رطبا و سلطانهام فیام بین الطلوعین و یکون الباطن حارا یابسا و ذلک الن
باطن السفلیات و حقیقتها بارده و امنا حرارتها عارضیه کام تشاهد فی ظواهر االرض
و بواطنها ففی النهار السیام فی الصیف یکون بواطن االرض و االبار بارده و فی
اللیل السیام الشتاء یکون اجواف االرض حاره و لذا تری االبخره تصعد من االبار و
تصیر میاهها حاره و لیس ذلک امرا اضافیا و القول باضافیته خالف الحس و
املشاهده و قد اختلف الحکامء فی رس ذلک و لسنا بصدد بیان اقوالهم و آرائهم و
لکنا نذکر هنا ما عرفنا الله سبحانه من حقیقه االمر و هو ان االرض بنفسها بارده
لبعدها عن املبدء و لذا برزت کثیفه ساکنه و ان ما تصیبها من الحراره هی بالعرض
من ارشاق الکواکب و غیرها فاذا ارشقت علیها الشمس سخن ظاهرها و هی فی
نفسها بارده و اجوافها التی ملتصبها حراره الشمس بارده علی حسب طبعها فاذا
دامت علیها الشمس نفذت حرارتها فی قشورها فتتسخن و تبخر الرطوبات التی
کانت قریبه الی ظاهرها شیئا بعد شئ و یفتح مساماتها فتخرج االبخره شیئا بعد
شئ و جوفها بارد علی طبعها و کلام طال استیالء الشمس علیها ازداد نفوذ الحراره
فیها فتزداد فی النهار و فی طول الصیف شیئا بعد شئ الی ان یجیء اللیل او الشتاء
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فیربد الظاهر و تنسد املسامات و تبقی تلک الحراره محتقنه فیها فتعمل فی
الرطوبات و تبخرها فی الجوف و الیخرج النسداد املسامات فیسخن الجوف و ینترش
ذلک البخار فی االجواف طلبا للمفر النسداد املسامات الفوقیه فسخن االجواف و
املیاه فاذا دام الربد علی ظاهرها فی اللیل او الشتاء بدأت الحراره و تلک االبخره
املحتقنه فی التحلل لربوده االرض الطبیعیه فتستحیل الی الربوده شیئا بعد شئ الی
ان تربد بالکلیه الی النهار و لذلک یکون بروده الجوف و حرارته تدریجیه ال دفعیه
و کذلک حراره الظاهر و برودته تدریجیه و اما اختالف الرطوبه و الیبوسه فان
االرض فی نفسها یابسه فاذا اصاب ظاهرها رطوبه کانت الیبوسه کامنه فاذا یبس
الظاهر و انسد املسامات بقیت الرطوبات محقونه فی الباطن الی ان ینجمد او
یجف و الرطوبات املحقونه هی التی نفذت فیها من الخارج فاعلم ذلک و هذا هو
رس االمر فیام اطالوا فیه القول و ملیأتوا فیه بطائل و ما ثم اال ما ذکرت لک و القول
بان الضد ینهزم عن ضده قول صدر عن غیر تحقیق و لیس له برهان بل الضد یتحلل
الی طبع ضده اذا غلب علیه و الکیفیه التنهزم عن جوهرها الذی هی وصفه قامئه
به بالجمله و قد حققنا سابقا ان الحراره الطبیعیه و الحیوانیه تشایعان النفسانیه
عند توجهها الی الظاهر فیصیر الظاهر حارا و لذا الیحتاج االنسان فی یقظته الی
کرثه تدثر و الیصیبه الربد غالبا فاذا نام و توجهت النفسانیه الی الباطن شایعتاها
الی الباطن فیصیر الظاهر باردا و یحتاج الی التدثر الزاید و یخاف علیه الربد و امنا
ذلک ان الحراره الغریزیه سبب حفظ الله البدن عن االفات فاذا استجنت خیف علی
الظاهر البته و اذا انترشت الی الظاهر و دام انتشارها و طال خیف علی الباطن
البته فاذا عرفت ذلک فاعلم ان افضل اوقات النوم سویعه قبل الزوال فان فیها
سلطان الحراره علی الظاهر فاذا نام االنسان فی ذلک الوقت و توجهت الحراره الی
الباطن ملیربد الظاهر ملکان حراره الهواء املتخلفه عنها و السیام الباطن فی ذلک
الوقت بارد فاذا استجنت الحراره الغریزیه اصلحت الباطن هذا و فی ذلک الوقت
یکون الظاهر ساخنا بسخونه الهواء فاذا کانت الحراره الغریزیه ایضا متوجهه الی
الظاهر جف الظاهر و ذبل الجتامع الحرارتین و برد الباطن کل الربد فاحدث ضعفا
قویا و کرث رطوبه الباطن مع الربوده فاورث امراضا بارده رطبه کالنسیان و ضعف
القلب و زیاده البلغم و ما یتفرع علیه االتری ان اهل البالد الحاره ابرد شئ باطنا و
ارطبه و لذا یحتاجون الی التسخین الشدید و اکثار التمر و االبازیر و االفاویه و
امثالها و غالب امراضهم امراض بارده رطبه فقد روی انه سأل اعرابی رسول الله
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صلی الله علیه و آله عن سبب نسیانه العارض علیه فقال صلی الله علیه و آله لعلک
اعتدت القائله فرتکتها قال نعم فقال صلی الله علیه و آله فعد یرجع الیک حفظک
ان شاء الله  ،فاذا نام االنسان فی ذلک الوقت اعتدل الظاهر بذهاب احدی الحرارتین
و الباطن الستجنان الحراره الغریزیه و دفع الربوده و الرطوبه و لذا استحب النوم
فیه فتدبر و هذا النوم یسمی بالقیلوله یعنی زیاده العقل کام روی عن النبی صلی
الله علیه و آله فعلی ذلک اردء اوقات النوم آخر اللیل ای بین الطلوعین فان فیه
سلطان الربوده فی الظاهر و کمون الحراره و الیبوسه فی الباطن فاذا نام االنسان
فی ذلک الوقت یضعف ظاهر البدن باجتامع الربودتین و باطن البدن باجتامع
الحرارتین و لذا وجب القیام للصلوه و استحب ترک النوم بینهام و هذا النوم یسمی
بالعیلوله و هو نوم العله فیحدث فی نفسه امراضا فی الظاهر و الباطن فیرخی
البدن و یغیر البدن ( الوجه خل ) و یفسد طعم الفم و یتقیح العین و ینتفخ الوجه
و یصفر و یزید حراره الجوف و الخفقان و یتهبج االماق و عن الصادق علیه السالم
نوم الغداه شوم یحرم الرزق و یصفر اللون و عنه علیه السالم نومه الغداه شوم
تطرد الرزق و تصفر اللون و تقبحه و تغیره و هو نوم کل مشوم و اما النوم فی
صدر النهار فالیحسن لربد الهواء و عدم استیالء الشمس بعد و رطوبه الهواء فاذا نام
االنسان فیه ضعف ظاهره الجتامع الربدین و باطنه الجتامع الحرین اال انه اقل غائله
من النوم بین الطلوعین و هو املسمی بالفیلوله ای الضعف و الفتور و اما النوم
فی آخر النهار فهو ایضا ردی جدا لضعف سلطان الشمس و غلبه االریاح و االبخره
فی الدنیا فیرخی البدن و یضعفه الن الروح اذا اعرضت عن الظاهر ضعف فاستولی
علیه اثر تلک االریاح و االبخره کثیرا فالجل ذلک یثقل البدن و یجتمع فی ظاهره
الرطوبات فالجل ذلک سمی بالغیلوله ای الهالک فیهلک النفس و السیام ان الشمس
هی مربیه الحراره الغریزیه فاذا انحدرت و قربت الغروب ضعفت الحراره الغریزیه
من االنسان و من الدنیا و لذا تری انه یکسل االنسان غایه الکسل و اما النوم بعد
الزوال فلوال انه کان یحیل بین االنسان و بین الصلوه کان حسنا بحسب الوقت اال
ان رضر ترک الصلوه اعظم و لذا یسمی بالحیلوله فانه یحول بین املرء و الصلوه
فبعید صلوه العرص الی آخر الربع الثالث من النهار لیس بذلک البعید ملا عرفت و
اما النوم باللیل فالیحسن مطلقا ملن یرید التوجه الی املبدء و غلبه الحراره الداعیه
الی االعراض عن الدنیا و لذلک استحب عدم النوم فیه و یستحب احیاء اللیالی فان
کان و ال بد فاول اللیل فان حراره النهار باقیه قلیال فاذا اعرضت الروح عن الظاهر
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لیس یضعف الظاهر کل الضعف ملکان قلیل حراره فی الهواء و اما بحسب تعدیل
البدن و اصالحه ال بد من النوم باللیل فان حراره النهار مطلقا و کرثه توجه الروح
الی الظاهر تقشفه و تذبله و ال بد من ترطیب ظاهر البدن و ترطیبه یکون بالنوم
فی اللیل فان اللیل بارد و اعراض الروح عن الظاهر یورث الربوده فیخصب البدن و
ینعم و یلین و لذا روی عن الرضا علیه السالم ان النوم سلطان الدماغ و هو قوام
الجسد و قوته فاذا اردت النوم فلیکن اضطجاعک اوال علی الیمنی ثم انقلب علی
االیس و کذلک فقم من مضطجعک علی شقک کام بدأت به عند نومک و عود
نفسک القعود من اللیل ساعتین الخرب  ،بالجمله و لذا جعل اللیل سکنا و جبل فی
فطره کل انسان و حیوان الهدوء فیه و السکون و تعرض الروح عن الظاهر بالطبع
اذا کانت التحس شیئا و التقدر علی عمل فاللیل وقت النوم الطبیعی و رس وضعه
راحه االعضاء عن التعب و عن املهنه و الحرکه و راحه االعصاب فاذا کان تعبها عن
الحراره فیکون راحتها بالربوده فاحتیج الی بروده اللیل و رطوبته و بروده و رطوبه
اعراض الروح حتی تهدء االعضاء و تسکن و یخصب البدن و لکن فی آخر اللیل
تغلب الربوده و الرطوبه فی الهواء و تفسد البدن فاالحسن النوم فی اول اللیل حتی
یقوم فی آخره و یتوجه روحه الی ظاهره فالجل ذلک یورث القیام آخر اللیل الصحه
فی البدن کام روی عن ابیعبدالله علیه السالم علیکم بصلوه اللیل فانها سنه نبیکم
و دأب الصالحین قبلکم و مطرده الداء عن اجسادکم و عن امیراملومنین علیه السالم
قیام اللیل مصحه البدن و رضاء الرب الخرب  ،و عن ابیعبدالله علیه السالم صلوه
اللیل تحسن الوجه و تذهب بالهم و تجلی البرص و فی روایه تطیب الریح انتهی ،
و امنا ذلک ان بروده و رطوبه اللیل اذا غلبتا و الروح معرضه تغیر ظاهر الجسد و
تغیر الوجه و تقیح العین و تهبج اماقها و متیل الرطوبات الیها و الی الفم و یمتلی
الدماغ ایضا من الرطوبات و امنا ذلک ان البخار کلام صعد صار الطف و فی بدو
الصعود یکون اغلظ و ارطب و اشد لزوجه البته و لذا تقوم االبخره اللطیفه القویه
الحراره فوق الغلیظه البته فاذا کان االنسان جالسا او قاعدا تصعد االبخره و تصل
الی الدماغ بعد لطافتها و غلبه الحراره فیها فاذا وضع االنسان رأسه علی االرض
ملتحتج االبخره الی الصعود و امنا تسیل بکثافتها الی الدماغ کاملاء الجاری فیمتلی
الدماغ من الرطوبات و لذلک تجد مبحض استلقائک ثقال فی الرأس و کسال فی
االعضاء السرتخاء االعصاب بتلک الرطوبات فاذا طال االستلقاء طال سیالن االبخره
الی الدماغ فامتلی و اورث کسال و جرت تلک الرطوبات الی الفم و غیره و الی
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اللحاء و الی العین و الوجه و هذا الذی اشار الیه ابوعبدالله علیه السالم لیس من
عبد اال یوقظ فی کل لیله مره او مرتین او مرارا فان قام و اال فجاء (ظ) الشیطان
فبال فی اذنه اوالیری احدکم انه اذا قام و ملیکن ذلک منه قام و هو متحیر ثقیل
کسالن انتهی  ،و ذلک الشیطان هو شیطان اللیل یسمی بالرها کام روی عن
ابیجعفر علیه السالم و هو الذی یخدع االنسان کلام یتنبه و یقول ملیأن لک حتی
یطلع الفجر ثم یبول فی اذنه و یمصع بذنبه فخرا و یصیح و هو الذی یناجی االنسان
فی نومه مبا یکره لیحزن الذین آمنوا و لیس بضارهم شیئا اال باذن الله و عدم قیام
اللیل یصیر من جهه املعاصی املوجبه للرطوبه فاذا قیدت االنسان ذنوبه کرثت علیه
الرطوبات و ضعفت الحراره الغریزیه فلمیقم آخر اللیل کام شکی رجل الی
امیراملومنین علیه السالم فقال علیه السالم انت رجل قد قیدتک ذنوبک و روی کرثه
النوم باللیل تدع الرجل فقیرا یوم القیمه و روی ال سهر بعد العشاء االخره اال الحد
رجلین مصلی او مسافر و عن الباقر علیه السالم النوم اول النهار خرق و القائله
نعمه و النوم بعد العرص حمق و النوم بین العشائین یحرم الرزق و روی ایاک و
النوم بین صلوه اللیل و الفجر و لکن ضجعه بال نوم بالجمله یحمد النوم فی اول
اللیل الصالح البدن و یذم فی آخر اللیل کام عرفت و اما اقسام النوم فاربعه االستلقاء
علی القفا و االضطجاع علی الیمین و الیسار و االنبطاح علی الوجه اما فی االستلقاء
فیمیل الحراره الی القلب و الوجه و الربوده و الرطوبه الی الظهر فهو نوم االنبیاء
الذین ینتظرون الوحی من السامء الی قلوبهم و اما االنبطاح فهو نوم الشیاطین
یمیل املواد و الرطوبات الی الوجه و القلب فیورث تغیر الوجه و العین و فساد
القلب و یفسد الحواس ملیل الرطوبات الی مقدم الدماغ فینتفخ الوجه و العین و
یفسدهام و اما االضطجاع الی الیمین فهو نوم املومنین و یستقبلون بوجههم القبله
فیکون قلبهم اعلی و معدتهم اسفل و یمیل الحراره الی القلب و ینزل الیهم املالئکه
بالبشارات و االلهامات و نوم امللوک و ابنائهم و الکفار و املنافقین علی یسارهم
لکرثه اکلهم و طلبهم استمراء الطعام فان الغذاء یمیل الی قعر املعده و یکون حراره
القلب و الکبد من تحتها کالنار تحت القدر فیستمرون به طعامهم و لکن املواد
الفاسده و الربودات و الرطوبات متیل الی القلب و یصیر بذلک محجوبا عن الروی
الصالحه و البشارات الوارده و قد روی هذه الجمله عن النبی صلی الله علیه و آله
یا علی النوم اربعه نوم االنبیاء علی اقفیتهم و نوم املومنین علی ایامنهم و نوم
الکفار و املنافقین علی یسارهم و نوم الشیاطین علی وجوههم و عن امیراملومنین
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علیه السالم النوم علی اربعه اوجه االنبیاء تنام علی اقفیتهم مستلقین و اعینها التنام
متوقعه لوحی الله عز و جل و املومن ینام علی یمینه مستقبل القبله و امللوک و
ابناوهم تنام علی شامئلها لیستمروا ما یأکلون و ابلیس مع اخوانه و کل مجنون و
ذو عاهه ینام علی وجهه منبطحا .
*« الباب السابع  :فی معنی الصحه و املرض و اسبابهام و عللهام – فصل :6فی
الحرکه و السکون »*
فصل فی الحرکه و السکون اعلم ان مطمح نظر االطباء منهام تقسیمهام بحسب
الظاهر و ما یتفرع علی کل قسم و مطرح انظار الحکامء بیان حقیقتهام ال من حیث
االعلی و املثال امللقی فیهام فلیس فی بیاناتهام ذکر لله سبحانه و اذ قد کان علمنا
باالشیاء من حیث االعلی و من حیث داللتها علی الله سبحانه فلنذکر هیهنا ما
ملیذکرا و ملیعرفا کام هو شأننا فی جمیع املسائل فاعلم ان الله سبحانه کام عرفت
منا احد لیس فیه ذکر غیره علی معنی االمتناع ال النفی فان النفی شئ کام روی عن
الصادق علیه السالم فال شئ سواه معه و جمیع ما سواه خلقه فی رتبه الخلق و اول
ما یکون فی رتبه الخلق هو مشیته سبحانه فخلقها بنفسها ثم خلق االشیاء بها فهی
فعله بنفسه لنفسه و لغیره به و الفعل هو حرکه املسمی کام روی عن امیراملومنین
علیه السالم فهو حرکه بنفسه لنفسه و لغیره و الحرکه من حیث هی توجه الشئ
نحو الغیر فهی تختلف فی اللطافه و الکثافه بحسب ذلک الشئ و ذلک الغیر فان
توجه کل شئ علی حسبه فال بد فی التوجه من متوجه و فی الحرکه من متحرک
فان التوجه فعل املتوجه و الحرکه فعل املتحرک فال حرکه اال و هی صفه للمتحرک
بها فاملتحرک ابدا موصوف بالحرکه و هی صفته فهام مقرتنان و االقرتان آیه الحدث
و ترکیب املقرتنین فلیس لله سبحانه حرکه اذ ال صفه له بوجه من الوجوه و کامل
توحیده نفی الصفات عنه و فعله سبحانه لیس حرکته لذاته و امنا هو حرکته التی
احدثها بال کیف بنفسها ثم احدث ما سویها بها فاذ قد فعل الله سبحانه ملیکن
متحرکا بفعله منتقال عام هو علیه بوجه من الوجوه فاملتحرک بالحرکه االولی هو
حقیقه تلک الحرکه اذ هی املقرتنه بها املسامه بسمتها التی هی کینونه الله الحق
سبحانه من حیث االقرتان و تلک الکینونه بکلیتها غیر االزل جل سبحانه املتسمع
امیراملومنین علیه السالم یقول فی خطبته کنا بکینونته کائنین غیر مکونین
موجودین ازلیین  ،و لیس املراد کنا بذاته االزلیه موجودین فان االحد الیقرتن بغیره
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و املراد بقوله ازلیین االزلیه االولی ال ازل االزال ملا قد تقرر فی محله و بنی االسالم
علیه فتلک الکینونه هی الکینونه املتحرکه بالحرکه االولی کحرکه یدک حرفا بحرف
اال ان هناک الطف للطافه الکینونه و هیهنا اکثف لکثافه الید فهذان السان ای رس
املتحرک و الحرکه ساریان من مبدء الوجود الی منتهی الشهود اذ ال شئ اال و هو
مفعول ملا هو فوقه و فعل له سبحانه فی خلق ما هو دونه ال نور فیها اال نوره و ال
صوت فیها اال صوته قل الله خالق کل شئ فال شئ اال و هو متحرک بحرکه الله
سبحانه حیث ما یرید الله سبحانه فجمیع ملکه متحرک و حرکه اال ان االشیاء ملا
کانت تختلف من حیث اللطافه و الکثافه من جهه القرب الی املبدء و البعد عنه
اختلفت املتحرکات فی حکایه املبدء و عدم حکایتها فام کان منها ارق و الطف و
اکرث تالشیا و اضمحالال عنده سبحانه و اکرث اراءه لنوره و دالله علیه صارت حرکاته
مضافه الیه سبحانه فی الترشیع و ما کان منها اغلظ و اکثف و اکرث استقالال و اراءه
لنفسه حتی حجب املبدء صارت حرکاته و توجهاته مضافه الی نفسه فی الترشیع و
ما کان فی ما بین ذین کان حکمه بین بین فتضاف حرکاته الی الله سبحانه بلحاظ
و تنفی عنه بلحاظ و کذلک تقدیر العزیز العلیم و لیست الحرکه فی جمیع هذه
املراتب اال توجه الشئ نحو غیره فان اعترب توجه العالی نحو الدانی فهو االمداد و
ان اعترب توجه الدانی نحو العالی فهو االستمداد و حرکه الشئ الی ما یصاقعه ایضا
الیخلو من امداد تکمیلی و من استمداد تکملی کام ستعرف و تختلف هذه الحرکه
فی الرقه و الغلظه فهی فی العقل توجه عقالنی معنوی و فی النفس توجه نفسانی
صوری ملکوتی و فی الجسم توجه جسامنی ملکی و معلوم ان التوجه املعنوی ارق
من اخویه و التوجه امللکوتی ارق من امللکی و امللکی اغلظ من اخویه ثم ان الحرکه
علی قسمین مستدیره و غیر مستدیره فاملستدیره هی الحرکه فی الوضع و غیر
املستدیره هی الحرکه عن الوضع فاملستدیره ان کانت علی محور احدثت الدوایر و
ان کانت علی قطب احدثت الکره و غیر املستدیره علی اقسام شتی و ال فائده لذکر
اقسامها فالحرکه علی القطب توجد فی عامل الحقایق حیث یتحد االنظار و یرتفع
االکدار و یصفی عن االغیار و الحرکه علی املحور حیث یختلف االراء و یتشتت
االهواء و یغلب االمراض و یستولی االعراض فهنالک تحدث اللیل و النهار و الرشق
و الغرب و تختلف الحاالت و تتغیر الحقایق و ادراک الحرکه علی القطب امر عسیر
علی العوام غیر یسیر فانهم من عرصه املحور ثم ملا کان حرکه العرش علی االفالک
علی خالف توالی الربوج و حرکه الکواکب علی العرش علی توالیها اصطلحنا للحرکه
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االمدادیه الحرکه علی خالف التوالی و للحرکه االستمدادیه الحرکه علی التوالی و ملا
کان نسبه کل عال الی اجزاء الدانی علی السواء عربنا عنه بالقطب فکان حرکه
الدانی علیه حرکه علی القطب استمدادیه و حرکه العالی علی الدانی حرکه علی
القطب امدادیه نظرا الی ان جمیع الدانی عند العالی کنقطه واحده و هو یتحرک
علیه من جمیع جهاته هذا فی عامل الحقایق و اما فی عامل االعراض و غلبه االمراض
فحرکه العالی علی الدانی حرکه علی املحور علی خالف التوالی کام تری فی عامل
االجسام و املثال و حرکه الدانی علی العالی حرکه علی املحور علی التوالی و حرکه
فی الوضع کام تری فیهام و لذا یکون فیهام لیل و نهار و اختالف اوضاع کام تری
فافهم و اما الغیر املستدیره فهی علی اقسام التکاد تحصی و ال طائل تحت احصائها
ایضا و قد عرفت مطلقا ان الحرکه هی التوجه اال انه یختلف بحسب الرقه و الغلظه
و اللطافه و الکثافه ففی عامل العقول توجهات معنویه جربوتیه و فی عامل النفوس
توجهات صوریه ملکوتیه و فی عامل االجسام توجهات جسامنیه ملکیه و فی عامل
الجواهر و الحقایق حرکات قطبیه و فی عامل االعراض حرکات محوریه و الغیر
املستدیره کام فی السفلیات ثم تختلف حاالت هذا التوجه فی السعه و البطو و
االستمرار و التقضی و التجانس و التضاد و التخالف و کذلک تختلف بقوه االراده
من املرید و ضعفها فالحرکه الناشئه عن قوه االراده کام فی الحیوان و الناشئه عن
ضعفها کام فی النبات ثم الجامد و ذلک النهام عندنا اثران للمرید الحق سبحانه و
االثر تابع لصفه موثره فال شئ اال و هو مرید اال انه یختلف االمر فی الشده و
الضعف و کذلک ال شئ عندنا اال و هو مختار النه اثر الحق املختار و الن کل شئ
ممکن و املمکن ما یمکن فیه خالف ما هو علیه و قد ظهر باحد املمکنات فیه
للمرجحات الخارجیه بقبوله القوی او الضعیف فال اضطرار فی امللک و الفاعل
املضطر غیر معقول عندنا و ال متمش فی اصولنا و کذلک ال حرکه قسیه ملتکن
ممکنه فی طباع املتحرک بل الحرکتان ممکنتان فیه اال انه ظهر باحدیهام باملرجحات
الخارجیه فاذا غیرها یرجح لغیرها بقدر ما رجح ثم اذا عادت املرجحات االولی عاد
الشئ الی حرکته االولی و کل ذلک بقبوله القوی او الضعیف الذی لواله ملیکن الشئ
موجودا فال قارس فی الوجود و ال جابر و ال مضطر و کل ذلک علی خالف االصول
امللقاه عن آل الرسول صلی الله علیهم اجمعین حیث قالوا علینا ان نلقی الیکم
االصول و علیکم ان تفرعوا و کذلک ال حرکه فی شئ متحرک اال مبحرک و الشئ
الیحرک نفسه ابدا فان نفسه هی هی و هی الیجری علیها فعل نفسها فی ذاتها فلو
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بقی شئ بال مغیر ملاتغیر عن کیانه و ما علیه ابد الدهر فان ما هو علیه فی ان
الیقتضی اال ما هو علیه فلوال املغیرات الخارجه عام هی علیه ملتقتض اال ما هی
علیه فهی باقیه ابدا علی ما هی علیه فالیتحرک فی متام امللک شئ اال مبحرک
فالحرکه الطبیعیه غیر معقوله و الشئ الیتحرک بنفسه ابدا لوال محرک الن الحرکه
انتقال من حال الی حال و حدوث حال بعد زوال حال فالشئ الیتحرک بنفسه ابدا
النه ابدا یقتضی ما هو علیه فی االن االول فلکل متحرک محرک فوقه موثر فیه
فحرکه الجسم الی حیزه علی ما یری فی الظاهر لیس اال مبحرک فاعل فیه فان الشئ
بنفسه الیتحرک و الکلی فی املسئله ان کل شئ حدث فیه صفه و انفعل بتلک
الصفه علم ان لها محدثا فان ذات الشئ احدیه التقتضی اال ما هی علیه فاذا حدث
فیها شئ و انفعل بها علمنا ان فوقها فاعال قد فعل فیها فان االنفعال مطاوعه فعل
الغیر و لیس الفعل من نفسها فان فعلها دون رتبتها و الیجری فی ذاتها فافهم ان
کنت تفهم و اال فاسلم تسلم بل اقول الیحتاج الی حدوث حادث زمانی و یکفی
فی ذلک انفعال الشئ بفعل و اتصافه بصفه فمهام رأینا الشئ متصفا منفعال بصفه
علمنا ان له فاعال قد هیأه بتلک الهیئه حتی تهیأ و انفعل اذ االنفعال نفسه قبول
فعل فاذ ملیکن الفعل من نفسه و من هو دونه اذ الیجری علیه ما هو اجراه کان
الفعل من فاعل فوقه البته فاملنفعل غیر الفاعل و املقتضی غیر القاضی الله یقضی
بالحق و الذین تدعون من دون الله الیقضون بشئ فنزول الحجر الی حیزه و صعود
الهواء من قعر املاء و نزوله من کره النار و کذلک ما یتحرک الی حیزه فالیتحرک
شئ منها اال مبحرک و املحرک هو قاهر املتحرک و القادر علیه الفاعل له فلیس هو
بطبع االشیاء فانه یحدث بحدوث االشیاء و لیس مبوجد لها ما یساوقها فی الحدوث
و طبع غیر الشئ الیقتضی اال ما ذیه علیه ال غیر ذیه و ذلک اشتباه محض فالطبع
مقتض ال قاض مع انه لفظ ملیعرفوا معناه و اکرثوا فی جدواه و لیس الطبع بشئ اال
ماده الشئ الذائبه و هو هو ال غیره و الیفعل الشئ فی نفسه بوجه فالینزل الحجر
بالطبع و ال معنی له اال ان یراد منه باقتضاء الطبع فحینئذ لیس االقتضاء مبنزل النازل
و امنا هو لسان داع فان اجاب املجیب و اال فالینفع بوجه و الیظهر منه شئ
فاملحرک للمتحرکات الی حیزاتها هو الفاعل الحق فیجذب بفعله الذی هو املبدء
کل مشاکل الیه و ینجذب االشیاء الیه علی حسب شده تشاکلها و قلتها علی حذو
ما قال الشاعر فی وصف النبی صلی الله علیه و آله :
و واقفون لدیه عند حدهم

** * **

من نقطه العلم او من شکله الحکم
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فاملبدء هو الجذاب للمشاکل فینجذب االشیاء الیه علی حسب قوه املشاکله و
ضعفها فیسبق السباقون لکرثتها و یتأخر املتأخرون لقلتها و سببها مخالطه االعراض
املثقله لها املانعه عن تقربها املتالصقه الیها و کذلک هو الدفاع للمنافر فیدفع کل
منافر عن نفسه بقدر تنافره فالجل ذلک تدرج االشیاء فی مراتبها فکل شئ مندفع
من جهه منجذب من جهه فوقف کل شئ فی حده السیام و املبدء ماسک کل شئ
بظله فی حده و مقامه فالیتخلف عن موضعه من دون ازاله املبدء ایاه مبا شاء کیف
شاء و منکر هذه الصفات من املبدء منکر للبدیهه بعد ذلک و هذه الصفات هی
التی ظهرت فی الرشع من الدعوه الی الله سبحانه و تقریب املجیبین و تبعید
املنافقین و اثبات حق لکل ذی حق و قد قال الله سبحانه و ما امرنا اال واحده
فکذلک فی الکون جاذبه و دافعه و ماسکه ملا قدمنا و لکن اهل الظاهر عام ذکرناه
غافلون فلیتأمل متأمل فی الحیز ما هو و ما املراد منه فان کان املراد بالحیز الکل
بالنسبه الی الجزء فذلک مخالف الطبع السلیم انه الینزل الحجر الی االسفل لوال کل
الرتاب املوجود هنا و لو کان الرتاب هو الحیز ملاکان الحجر ینزل الی قعر البرئ و
ملاکان جزء من االرض اولی بالحجر النازل من جزء و لو کان الفراغ الذی یکون الکل
شاغال له هو الحیز فکذلک فان ذلک الفراغ ال خصوصیه له بالکل فقد یکون الغیر
شاغال له االتری ان الرتاب شاغل لذلک الفراغ ثم تحفر برئا فیصیر الهواء شاغال لذلک
املکان فکیف یکون ذلک الفراغ حیزا و حیز الشئ الیتخلف عنه البته و الیکون حیز
غیره و لو کان الجهه الحیز ملاکان ینزل الهواء املصعد به الی النار و یصعد الهواء
املحقون تحت املاء فالحیز حقیقه هو منزله الشئ عند املبدء و مرتبته لدیه من
القرب و البعد و تلک املرتبه هی جزء ذاتیه الشئ و من حدوده و هی مبدء نزول
الشئ و منتهی صعوده اال انه بسبب تلک القابلیه و انجذابه بها و اندفاعه بها و
لزوم مکان عرضی للشئ ما دامت دار االعراض یقف فی مکان عرضی و لیس ذلک
املکان حیزه الذاتی و اال ملازال عنه و ملاقام غیره فیه و لسنا بصدد بیان هذه االمور
اال انها تجری استطرادا و امنا کالمنا فی الحرکه فرنجع الیها و نقول ان الحرکه سبب
ظهور الحراره فی املتحرک ال انها محدثه لها ال من شئ بل ملا کانت الحراره کامنه
فی املتحرک قبل التحرک نظرا الی ترکیبه من الطبایع االربع فاذا استولی الحرکه علیه
ازالت السکون و االعراض التی بها کان الربد بردا فظهرت الحراره بعد متکن املحل و
صالح القابل فمن ذلک صارت الحرکه سبب ظهور الحراره و الیبوسه فی املتحرک و
ضدها الذی هو السکون سبب ظهور الربوده و الیبوسه بالذات و الربوده و الرطوبه
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بالعرض اذا کان ما یقتضیها و ملا کان و ال بد للجسم فی عامل االعراض من ان یکون
ساکنا او متحرکا فانه اما الزم ملکانه و هو السکون او منتقل عنه و هو الحرکه فان
من جسم اال و هو اما متحرک و اما ساکن و یتبع کل واحد منهام مسببه ال محاله
فمن اجل ذلک یتبعهام فی بدن االنسان آثار فالحرکه تسخنه و تجففه و السکون
یربده و یرطبه فانه الیخلو من ترطیب من مآکله و مشاربه فاذ ملتکن حراره و یبوسه
غلبت الربوده و الرطوبه علیه ال محاله و ضعفت حرارته الغریزیه بسبب غلبه الضد
و احدثت امراضا بارده رطبه فی بدنه و ان کان السکون قلیال و الحرکه کثیره قلت
الربوده و الرطوبه و زادت الحراره و الیبوسه حتی احدثت فیه امراضا حاره یابسه و
استحصافا فی جسده فاذا کان االمر بهام کذلک فال بد من مراعات االعتدال فی
الحرکات و السکنات بان الیکرث من احدیهام حتی یحدث له امراضا و یستعملهام
علی نحو التعاقب لیعتدل البدن و اال فیتبع ای واحد منهام غلب مسببه ال محاله و
لکن الحرکه و السکون علی قسمین و قد غفل عن هذا االطباء و هو ان الحرکه اما
تکون علی حسب مقتضی املبدء و محبته و ارادته الظاهره فی السموات التی هی
مبدء الحراره الغریزیه کام قال امیراملومنین علیه السالم فی النفس الحیوانیه هی
قوه فلکیه و حراره غریزیه اصلها االفالک  ،فتلک تحدث الحراره و الیبوسه
الغریزیتین و تجم القوی و الفواد و اما تکون علی حسب مقتضی االهواء و االراء و
العادات و الطبایع و الشهوات و غیر ذلک الظاهره فی اراضی املنتهی فهی تحدث
الحراره و لکن الحراره الغریبیه ال الغریزیه و ذلک ان الحکامء البالغین قد اجمعوا
علی ان الحراره الغریزیه حراره فلکیه ال عنرصیه و منتهی الطبایع العنارص فالحرکات
العنرصیه التکون سببا لحراره فلکیه و ال بد لها من حرکات فلکیه حتی تزداد الحراره
الفلکیه فان کانت مبقتضی الطبایع الزدادت فی االنسان حراره ناریه صفراویه و هی
غریبیه البته و لکن االطباء قد غفلوا عن ذلک و ملیفرقوا بین املقامین و زعموا ان
جمیع الریاضات تجم الحراره الغریزیه حتی رضب العیدان و الربابط نعوذ بالله و
هو والله اشتباه محض فان هذه الحرکات تزید نار جهنم و تتبعها حراره جهنم و
هی نار طبیعیه غریبیه و اما الحرارات الفلکیه فهی حراره تنطبخ بها مثار الجنه و
یعتدل بها هواوها و الحرکات الفلکیه هی املحاب الرشعیه و الحرکات املأمور بها
فی الرشع فهی تقوی الحراره الغریزیه الفلکیه تقویه ظاهره بینه فهی تورث الصحه
و تجم الفواد و تدفع االمراض و لیس فیها غائله ابدا و اما الحرکات املنهی عنها فی
الرشع فتزید فی الصفراء و الحراره الغریبیه و تطفی الغریزیه الذین یأکلون اموال
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الیتامی ظلام امنا یأکلون فی بطونهم نارا و ان جهنم ملحیطه بالکافرین لو تعلمون
علم الیقین لرتون الجحیم الحمی من فوح جهنم و انت ان شاء الله تعلم ان حدوث
کل مرض فی االنسان من معصیه یعصیها و منهی عنه یأتی به فتحدث االمراض ان
عمت فعامه و ان خصت فخاصه فام کان من االمراض حاره فمن جهه الحراره التابعه
للحرکه و ما کان بارده فالجل انطفاء الحراره الغریزیه و غایه ضعفها و عجزها عن
تربیه البدن حتی بقیت رطوبات املآکل و املشارب غیر مستحاله فاطفئت الغریبه
ایضا و احدثت امراضا بارده رطبه و هی اردوها مام خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا
فافهم ان کنت تفهم و احب ان ابسط شیئا من املقال فی هذا املجال فان غرضنا
االصلی اظهار طب الله ال طب الناس و اعلم ان لکل مرکب حافظا یحفظ صورته
الرتکیبیه و لواله لتبدد و تفرق کل جزء من اجزائه و بددته ایدی املنون فی قرون
بعد قرون و لکن الله سبحانه جعل لکل مرکب حافظا من امره یحفظه الی منتهی
اجله له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله و ان الله یمسک
االشیاء باظلتها ان الله یمسک السموات و االرض ان تزوال و لنئ زالتا انامسکهام من
احد من بعده و ذلک الحافظ هو مثاله امللقی فی هویه الشئ فانه نوره واحد فاذا
القی فی الشئ و نفذ فی جمیع اقطاره و غاص فیها و انجذب الیه جمیعها و تشبث
به کلها و صار فیها القطب الذی یدور علیه کلها و ینظر الیه جمیع اجزائها بقیت
مرکبه ملتئمه و الیخلی بعضها بعضا لذلک الس الواحد الجامع للکل و هذه هی
سنه الله الساریه فی کل شئ و ذلک املثال هو ظله سبحانه فی االشیاء الذی القاه
فیها فهو ظلها و نورها و ان الله سبحانه یمسکها به فذلک الظل فی کل رتبه بحسبها
الی ان حدث عامل االجسام و حدث املولدات فذلک الظل فیها هو الحراره الغریزیه
التی ببقائها املرکب باق و بفنائها فاسد فهی یده سبحانه فی حفظ االشیاء و هی
التی سمتها الحکامء بالبلسان الطبیعی و املومیاء الحیوانی و الکربیت الحیوانی و
نقل عن جمهور اهل الصنعه و املشاهیر االتفاق علی انها حراره سامویه بسیطه
لیست من العنرصیات و هذا هو الحق الذی ال مریه فیه فذلک البلسان له مقتضیات
فی عامل االجسام من الحرکه علی مبدئه و االستمداد منه ابدا و التوجه الیه دامئا
فمهام عمل مبقتضاه تقوی و تشدد و ازداد امداده و تقویته من مبدئه فان االمداد
علی حسب االستمداد و حرکته علی مبدئه فی ذاته و جوهره حرکه الکره علی
قطبها و لکن تظهر فی االعضاء علی نحو الحرکه عن الوضع فاذا تحرکت االعضاء
علی مقتضاه اشتد و تقوی علی حسب العمل و اما اذا تحرکت معکوسا راجعا ال
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علی مبدئه انتقض فتله انکاثا و ضعف فانه حینئذ یمد علی خالف ما به کامله و
نشاطه و یکون ذلک اذا جری و تحرک علی حسب الطبایع السفلیه و کان االصل
فی الحرکه الحراره العنرصیه الناریه و هی دائره حول قطب الطبع فاذا شایعها
البلسان و دار مدارها انحط عن مقامه و ضعف اذا امد من الطبیعه حتی اذا
علقت بها ثاء الثقیل فاهبطت

** * **

من میم مرکزها بذات االجرع

فاذا امد البلسان اللطیف باملدد الکثیف حجب آثار املبدء و نوره الذی به کان قوامه
و بهاوه و سناوه و ضعف فضعف حافظیته بضعف واحدیته للمرکب فجری علیه
رس الخذالن و تحرک املرکب علی املحور فاختلفت االجزاء بعد ما کانت متحده
االهواء دائره علی قطب واحد فارسع الیه التفکک و التفتت و الفناء و الدثور و
عمل کل عارض فیه مبقتضاه و جذب منه مشاکله الیه و مال بتقویه الی حیزه
فیتضعضع ارکانه و یهیل بنیانه و یتفرق اجزاوه او یحدث فیه االنحرافات عام کان
به قوامه فمبدء جمیع ذلک ضعف البلسان و لو کان قویا لدفع عنه کل عارض کام
تشاهد فی االبدان القویه کیف تدفع عن نفسها الحر و الربد و التتأثر باحد منهام
فلرمبا یکس الجمد فی الشتاء و یغتسل باملاء البارد و الیرتعد و الیستحصف جلده
ابدا و کذلک نشاهد من السن القوی الیصیر اقلحا ابدا و الیلتزق به درن ابدا و اذا
ما صار ضعیفا یتدرن و یصفر و هکذا االمر فی سایر االعضاء فجمیع االمراض تعرض
االنسان بسبب ضعف البلسان و مع قوته الیصیب االنسان آفه و ال عاهه و یدفع
عن نفسه کل عارض و الیضعف البلسان کام عرفت اال ان یعمل االنسان مبقتضی
االرضین و یرتک العمل مبقتضی السموات و قد عرفت ان االعامل السامویه هی
االعامل التی ورد االمر بها عن الشارع و هی العدل الخارج عن الطبایع ان الله
یأمرکم بالعدل و االحسان و ایتاء ذی القربی و االعامل االرضیه هی االعامل التی
ورد النهی عنها عن الشارع و هی العمل مبقتضی الطبایع املوجبه لالنحراف عن
االعتدال و هی الفحشاء و املنکر و البغی فاذا عمل االنسان مبقتضی الطبایع استمد
تلک الطبیعه املأمول بها و امدت مبقتضی قوله سبحانه کال مند هوالء و هوالء فاذا
تقوت تلک الطبیعه غلبت اخواتها فضعف البلسان لدورانه بالتبع علی تلک الطبیعه
و وصول املدد املنافی الیه بالتبع ففسد البدن فان قلت فام بالنا نری کثیرا من الکفار
و املنافقین قویه االبدان قویه الحراره الغریزیه و هم الیعملون بالرشایع قلت امنا
یمسک الله سبحانه کثیرا من الناس بالعرض و یحفظهم لغیرهم و لوال سببیه الغیر
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الخذوا بال مهله و امنا هم محفوظون الجل منافع املومنین و لیس فیهم الحراره
الغریزیه اال ضعیفه نعم حرارتهم الغریبیه الطبیعیه قویه و سبب دفع االعراض عنهم
بالربهان الطبیعی قوه الحراره الغریزیه الظاهره و هی من ظاهر االفالک االتعلم ان
االفالک سواء کانت بابا من ابواب الجنان او النیران ادوم و اقوی من الطبیعیات
العنرصیه فسبب دوام بعض الکفار قوه ظاهر الحراره الغریزیه التی من قبل نار
جهنم و ستحرقهم باشد احراق بالجمله اذا ضعفت الحراره الغریزیه الفلکیه ملتقدر
علی دفع االمراض عن البدن فمن ذلک یحدث فی االنسان من االمراض بسبب املأکل
و املرشب و سایر االمور الخارجه و الداخله بل رضر هذه االمور بسبب
ضعف البلسان مبخالفه الرشع و من ذلک یعلم ان عمده العالج و اوحاها و اقویها
تقویه البلسان و البلسان الیتقوی ابدا باالغذیه و االدویه و امنا قوته بالتوجه الی
بارئ السموات و ذارئ املدحوات و خالق الربیات بالدعاء و الصدقات و التوکل علیه
و التفویض الیه و التسلیم المره و الرضا بقضائه و رصف الوجه الی طاعته و االجتناب
عن نواهیه و التوبه الیه و االنابه الیه و الترضع الیه فان هذه االمور من التدابیر
السامویه فیه جامم البلسان و قوته و نشاطه و زیادته و هی الریاضه االلهیه التی
تشرتط فی بقاء االنسان فهذه املعالجه معالجه کلیه یعالج بها املرض الکاین و
الحادث و یمتنع به عام ملیحدث و من ذلک علم ان آل الله تعالی قدره قد سلکوا
بالناس الطریق االقرب االقرب االهنأ االرشد و لکن اکرث الناس الیشکرون و قالوا نرید
ان نأکل من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها قال اتستبدلون الذی هو ادنی
بالذی هو خیر اهبطوا مرصا مرص الطبایع فان لکم ما سألتم فذلوا و اذلوا و ضلوا و
اضلوا و عمدوا الی العقاقیر و االدویه التی التوثر اال اثرا واحدا و التکالن علیها
بنفسها مضعف للبلسان فاستعملوها لدفع االمراض فلمتدفع اال ذلک املرض و املاده
لذلک باقیه و هی ضعف البلسان فصار کام قال الشاعر  :کلام داویت جرحا سال
جرح  ،و ان لو استقاموا علی الطریقه السقیناهم ماء غدقا و لو ان اهل الکتاب آمنوا
و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السامء و االرض فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم
طیبات احلت لهم ما اصابک من سیئه فمن نفسک و الجل ذلک نری رأی العین ان
کل قوم طغوا و کرث املعاصی فیهم ابتلوا باالمراض و االوبیه و الطواعین فیأخذهم
الله بالبأساء و الرضاء لعلهم یرضعون و کلام یداوون الینتفعون و الیصیبون العالج
اوملیروا انهم یفتنون فی کل عام مره او مرتین ثم الیتوبون و ال هم یذکرون فعن
ابیعبدالله علیه السالم فی حدیث فی عرفان املرء نفسه فذکر االعراض الی ان قال
صفحه | 118

فهی العوارض التی یکون منها االسقام و الیکون اول ذلک اال الخطیئه عملها فیوافق
ذلک مأکل و مرشب فی حد ساعات التکون تلک الساعه موافقه لذلک املأکل و
املرشب لحال الخطیئه فیستوجب االمل من الوان االسقام و قال جوارح االنسان و
عروقه و اعضاوه جنود لله مجنده علیه فاذا اراد الله به سقام سلطها علیه فاسقمه
من یرید ذلک السقم بالجمله هذا هو العله الواقعیه لالمراض و لکن االطباء
یعلمون ظاهرا من الحیوه الدنیا و هم عن االخره هم غافلون و لکن اطباء النفوس
رصفوا همهم فی اجامم البلسان لیعالجوا به جمیع امراض الدنیا و االخره و لذلک
الیحتاج الناس فی دوله العدل الی هذه العقاقیر و االدویه و االطباء اذ الیعرضهم
االعراض و الیعرتیهم االمراض اذ الیعملون اال بالحق فیدفع عنهم به کل مکروه و
ذلک مطلب الیدخل قلوب االطباء و ان یکفر بها هوالء فقد وکلنا بها قوما لیسوا
بها بکافرین بالجمله الحرکه تقوی الحراره لکن ال کل حراره تتقوی بکل حرکه و اما
السکون فهو ضد الحرکه و قد زعموا انه لو خرج عن االعتدال ازداد بروده و رطوبه
و لیس االمر کذلک فان السکون عن املعاصی یقوی الحراره الغریزیه و السکون عن
الطاعه رمبا یقوی الحراره الغریبیه و یحدث فی االنسان امراض لکن الکالم حق اذا
ارید به ان السکون عن الطاعات یضعف الحراره الغریزیه و السکون عن الحرکات
املباحه الظاهره یضعف الحراره و الیبوسه الغریبیه و یحدث منه الربوده و الرطوبه
الغریبه فتدبر فهذه جمله کافیه فی امر الحرکه و السکون علی ما یتعلق بحقایق
الطب فافهم راشدا موفقا .
*« الباب السابع  :فی معنی الصحه و املرض و اسبابهام و عللهام – فصل :7فی
االستفراغ و االحتباس »*
فصل فی االستفراغ و االحتباس و هام من متمامت قابلیه بدن االنسان فی العیش و
البقاء و االصل فی ذلک ان االغذیه التی یغتذی بها االنسان مشوبه باالعراض التی
التناسب البدن و الیمکن تصفیتها فی الخارج بحیث تناسب بدن االنسان و قرص
علوم العامه عنها فجعل الله سبحانه املقدر لذلک فی االنسان آالت و ادوات مجبوله
علی الحل و التمییز بین املشاکل و املنافر و الدفع لغیر املشاکل و عقد املشاکل و
جذبه و التغذی به الی غیر ذلک فالجل ذلک احتاج االنسان الی االستفراغ لغیر
املشاکل و حبس املشاکل فان عکس االمر احدث االمراض فی بدن االنسان علی
حسبه فاول االستفراغات ما دبر الله سبحانه من اثفال الغذاء املتخلله فی کمه فاذا
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رض باملضغ و ورد املعده و انحل بها ضمتها حتی صار کیلوسا منحال متشاکل االجزاء
فی الجمله میزت املمیزه بین املشاکل و الغیر املشاکل و بعث الطبیعه املشاکل الی
الکبد و بقی الغیر املشاکل فی املعده و قد قدر الله سبحانه استفراغ هذا الغیر
املشاکل من طریق االمعاء علی عاده معلومه و کیفیه معلومه و بخروجه علی حسب
العاده تدوم الصحه و اما اذا انحبس فی املعده تولد منه اخالط ردیه موذیه کام
یحدث من املشاکل اخالط صالحه مشاکله و ان انحبس فی املصارین احدث قولنجا
و سددا و مغصا و امثال ذلک فهذا اول ما یجب استفراغه و احتباسه علی حسب
العاده و ان وقع فی احدهام ایضا افراط و تفریط خرج البدن عن الحاله االعتدالیه
له ثم اذا وصل الصافی منه الی الکبد و انحل ثانیا حال کیموسیا بهاضمه الکبد میزت
الطبیعه بین االعراض املتخلله فی کیانه و صافیه فبعثت الصافی الی العروق الی
سایر البدن و استفرغت الغیر الصالح من الطرق التی قدرها الله سبحانه له فاخرجت
املائیه من طریق الکلیتین و املثانه و الدهنیه من طریق املراره و العکریه من طریق
الطحال و هذان عندنا من نوع االستفراغ اال ان استفراغ الکبد الی الخارج عنه ال
الخارج عن البدن فهو ایضا استفراغ کبدی من متمامت صحته فان وقع فیه افراط و
تفریط و بقیت االخالط الغیر املشاکله فی الکبد حدث منها امراض کبدیه کام مر و
هذا هو ثانی ما یجب استفراغه فی البدن و یستفرغ من ذلک الدم الصالح ثلث
دماء صالحه لبقاء النسل اولها ما ینصب الی االنثیین و اوعیه املنی فیعده الله
سبحانه للتولید و هو من روحانیه الدم الصاعده الی الدماغ و ثانیها ما ینصب الی
الرحم و هو الحیض یعده الله سبحانه للتغذیه ما دام الولد فی الرحم و الثالث ما
ینصب الی الثدیین لتغذیه الولد بعد خروجه و هذه الدماء دماء صالحه ناضجه
تصلح للتغذیه و التنمیه طاهره عن االوساخ و االرمده الکیلوسیه و الکیموسیه و
مهام حصل فی هذا االستفراغ ایضا افراط او تفریط احدث امراضا فی الکبد و
االنثیین و اوعیه املنی و الرحم و الثدی ما هو معلوم فی محله ثم ما اندفع من
الکبد الی العروق الی االعضاء فلرمبا یفضل من غذاء االعضاء فیدفع دافعتها الزاید
عن نفسها فتستفرغه من طریق املسامات فیخرج مائیته علی نحو العرق و دهنیته
شعرا و عکریته وسخا و مهام افرط االنسان او فرط فی هذا االستفراغ احدث امراضا
فی االعضاء من االورام و الخراجات و املفاصل و امثالها و هذا هو ثالث االستفراغات
التی علیها بناء الصحه و املرض و هی من متمامت بدن االنسان و کذلک یستفرغ
الدماغ فضول ما یصل الیه من املجاری املعده له فیرسل بعضا من طریق العین و
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بعضا من طریق االنف و بعضا من طریق الفم و بعضا من طریق االذن و قد یرسل
بعضا الی الجوف و الحلق و جمیع هذه االستفراغات و االحتباسات اذا کانت علی
حسب العاده اورثت صحه فی البدن و صالحا للمزاج و مهام زادت او نقصت من
قدر الواجب و الکفایه اورثت امراضا علی حسبها فهذه جمله کافیه کلیه فی امر
االستفراغات و مهام قرص الطبع لعارض فی استفراغ احد هذه الفضول ال بد من
اعانه الطبع فی دفعها و لکن من مجریها الطبیعی الذی اعده الله سبحانه لها و
یسه علیها فمن خالف خولف به البته و احدث علی الطبع ثقال و حمله علی ما
الیمیل الیه و الیتأتی منه و ذلک ان الطبع بنفسه الیغلط و الیرتک االولی و االقرب
و االصلح ابدا و االولی له ما جبل علیه فمن حمله علی خالف ما جبل علیه ضعفه
و امرضه و لو کان االولی عنده فی االستفراغات غیر هذه املجاری الستفرغ منها فال
بد للطبیب ان یالحظ املجری الطبیعی و یستفرغ ما یحتاج الی استفراغه منه
فیستفرغ ما فی املعده بالقی و ما فی االمعاء باالسهال و ما فی الکبد باالدرار و ما
فی العروق الکبار بالفصد و ما فی العروق الصغار بالحجامه و ما فی الدماغ من
طریق االنف و الحلق بالسعوطات و البخورات و ما فی االعضاء الظاهره بالتعریق
و الحامم و الطال و الدلک و النطوالت و الکامدات و الضامدات و امثالها و یصعب
العالج جدا لالمراض التی تکون فی سایر االعضاء الباطنه و ال قوه اال بالله و ملا وصل
الکالم الی هیهنا ناسب ان اکتب ما سألنی عنه بعض االخوان من امر الجامع و بعض
ما روی فی آدابه و اوقاته فانه امر عظیم یسامح فیه الناس جدا فانه بدو خلقه
االنسان و یعیش االنسان علی ما خلق من االمراض الظاهریه و الباطنیه فال بد من
االهتامم الکثیر فی اوقاته و کیفیاته کام قال الله سبحانه و قدموا النفسکم فنعنون
لذلک مقدمه و مقصدین .
*« الباب السابع  :فی معنی الصحه و املرض و اسبابهام و عللهام – فصل :7فی
االستفراغ و االحتباس  -املقدمه  :فی امر الجامع و بعض ما روی فی آدابه و اوقاته
»*
املقدمه عن النبی صلی الله علیه و آله تزوجوا فانی مکاثر بکم االمم غدا فی القیمه
حتی ان السقط یجیء محبنطئا علی باب الجنه فیقال له ادخل الجنه فیقول ال حتی
یدخل ابوای الجنه قبلی و عنه صلی الله علیه و آله من تزوج فقد احرز نصف دینه
فلیتق الله فی النصف الباقی و عن ابیعبدالله علیه السالم رکعتان یصلیهام املتزوج
صفحه | 121

افضل من سبعین رکعه یصلیها العزب و عنه صلی الله علیه و آله رذال موتاکم
العزاب و عنه صلی الله علیه و آله اکرث اهل النار العزاب و عن ابیعبدالله علیه
السالم کل من اشتد لنا حبا اشتد للنساء حبا و للحلواء .
املقصد االول فی الصفات التی ینبغی ان تکون فی املرأه و ما الینبغی فعن
ابیعبدالله علیه السالم انظر این تضع نفسک و من ترشکه فی مالک و تطلعه علی
دینک و رسک فان کنت ال بد فاعال فبکرا تنسب الی الخیر و الی حسن الخلق و
اعلم انهن کام قال :
اال ان النساء خلقن شتی

** * **

فمنهن الغنیمه و الغرام

و منهن الهالک اذا تجلی

** * **

لصاحبه و منهن الظالم

فمن یظفر بصالحهن یسعد

** * **

و من یغنب فلیس له انتقام

و هن ثلثه فامرأه ولود ودود تعین زوجها علی دهره لدنیاه و آخرته و التعین الدهر
علیه و امرأه عقیم ال ذات جامل و ال خلق و التعین زوجها علی خیر و امرأه صخابه
والجه هامزه تستقل الکثیر و التقبل الیسیر و عن النبی صلی الله علیه و آله ان
خیر نسائکم الولود الودود العفیفه العزیزه فی اهلها الذلیله مع بعلها املتربجه مع
زوجها الحصان علی غیره التی تسمع قوله و تطیع امره و اذا خال بها بذلت له ما
یرید منها و ملتبذل کتبذل الرجل و عن ابیعبدالله علیه السالم خیر نسائکم التی
اذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحیاء و اذا لبست لبست معه درع الحیاء و عن
امیراملومنین علیه السالم خیر نسائکم الخمس قیل و ما الخمس قال الهینه اللینه
املواتیه التی اذا غضب زوجها ملتکتحل بغمض حتی یرضی و اذا غاب عنها زوجها
حفظته فی غیبته فتلک عامل من عامل الله و عامل الله الیخیب و عن النبی صلی
الله علیه و آله خیر نسائکم العفیفه الغلمه و عن ابیعبدالله علیه السالم خیر
نسائکم الطیبه الریح الطیبه الطبیخ التی اذا انفقت انفقت مبعروف و ان امسکت
امسکت مبعروف و عن رسول الله صلی الله علیه و آله االاخربکم برشار نسائکم
الذلیله فی اهلها العزیزه مع بعلها العقیم الحقود التی التورع من قبیح املتربجه اذا
غاب عنها بعلها الحصان معه اذا حرض التسمع قوله و التطیع امره و اذا خال
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بها بعلها متنعت منه کام متنع الصعبه عن رکوبها و التقبل منه عذرا و التغفر له
ذنبا و عنه صلی الله علیه و آله رشار نسائکم املقفره الدنسه اللجوجه العاصیه
الذلیله فی قومها العزیزه فی نفسها الحصان علی زوجها الهلوک علی غیره و عنه
صلی الله علیه و آله ایاکم و خرضاء الدمن ثم فس قال املرأه الحسناء فی منبت
السوء و عنه صلی الله علیه و آله التزوجن شهربه و ال لهربه و ال نهربه و ال هیدره
و ال لفوتا ثم فس فقال اما الشهربه فالذرفاء البذیه و اما اللهربه فالطویله املهزوله و
اما النهربه فالقصیره الذمیمه و اما الهیدره فالعجوزه املدبره و اما اللفوت فذات
الولد من غیرک و عنه صلی الله علیه و آله خیر نساء رکنب الرجال ( الرحال ظ )
نساء قریش احنأهن علی ولد و خیرهن لزوج و روی شوم املرأه کرثه مهرها و عقم
رحمها و روی تزوجها سواء ولودا و التزوجها حسناء عاقرا و روی تزوجوا بکرا ولودا
و عنه صلی الله علیه و آله تزوجوا االبکار فانهن اطیب شئ افواها و انشفه ارحاما
و ادر شئ اخالفا و افتخ شئ ارحاما و عن امیراملومنین علیه السالم تزوجوا سمراء
عیناء عجزاء مربوعه فان کرهتها فعلی مهرها و روی علیکم بذوات االوراک فانهن
انجب و روی ان طاب لبتها طاب عرفها و ان ورم کعبها عظم کعبثها و روی من
سعاده الرجل ان یکشف الثوب عن امرأه بیضاء و روی تزوجوا الزرق فان فیهن
الیمن و روی املرأه الجمیله تقطع البلغم و املرأه السوداء تهیج املره السوداء و روی
ان الضحوک تقطع البلغم و روی ان الشعر احد الجاملین و روی اطلبوا الخیر عند
حسان الوجوه فان فعالهم احری ان تکون حسناء و روی ایاکم و تزویج الحمقاء فان
صحبتها بالء و ولدها ضیاع و روی الحمقاء التنجب و روی الیصلح تزویج املجنونه
و قیل البیعبدالله علیه السالم الرجل یرید ان یتزوج املرأه یجوز ان ینظر الیها قال
نعم و ترقق له الثیاب النه یرید ان یشرتیها باغلی الثمن و روی جواز النظر الی
شعرها و محاسنها ایضا .
املقصد الثانی روی انه بلغ اباجعفر علیه السالم ان رجال تزوج فی ساعه حاره عند
نصف النهار فقال علیه السالم مااریهام یتفقان فافرتقا و عن ابیعبدالله علیه السالم
لیس للرجل ان یدخل بامرأه لیله االربعاء و عنه علیه السالم من تزوج امرأه و القمر
فی العقرب ملیر الحسنی و عن علی بن محمد العسکری علیهام السالم من تزوج
فی محاق الشهر فلیسلم لسقط الولد و عن النبی صلی الله علیه و آله اذا جامع
احدکم فالیأتیهن کام یأتی الطیر و لیمکث و لیلبث و عن امیراملومنین علیه السالم
اذا اراد احدکم ان یأتی زوجته فالیعجلها فان للنساء حوائج و عن ابیعبدالله علیه
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السالم اذا اتی احدکم اهله فلیکن بینهام مداعبه فانه اطیب لالمر و عنه علیه السالم
اذا تجامع الرجل و املرأه فالیتعریان فعل الحامرین فان املالئکه تخرج من بینهام اذا
فعال ذلک و روی انه سئل اجامع و انا عریان فقال ال و ال مستقبل القبله و ال
مستدبرها و عن النبی صلی الله علیه و آله الینظر احد الی فرج امرأته و لیغض
برصه عند الجامع فان النظر الی الفرج یورث العمی فی الولد و روی کره النظر الی
فروج النساء النه یورث العمی و کره الکالم عند الجامع النه یورث الخرس و کره
املجامعه تحت السامء و روی اتقوا الکالم عند ملتقی الختانین فانه یورث الخرس و
امنا یورث الخرس فی الولد و روی الرخصه فی النظر الی الفرج فی غیر حال الجامع
و روی تخصیص النظر الیه فی ایراثه العمی بالنظر الی باطن الفرج و نهی ان یجامع
الرجل علی ظهر طریق عامر فمن فعل ذلک فعلیه لعنه الله و املالئکه و الناس
اجمعین و روی التجامع امرأتک بشهوه امرأه غیرک فانی اخشی ان قضی بینکام
ولد ان یکون مخنثا و روی التجامع امرأتک اال و معک خرقه و مع اهلک خرقه و
المتسحا بخرقه واحده فتقع الشهوه علی الشهوه فان ذلک یعقب العداوه بینکام
ثم یودیکام الی الفرقه و الطالق و روی التجامع امرأتک من قیام فان ذلک من فعل
الحمیر فانه ان قضی بینکام ولد یکون بواال فی الفراش کالحمیر البواله فی کل مکان
و روی التجامع امرأتک علی سقوف البنیان فانه ان قضی بینکام ولد یکون منافقا
مرائیا مبتدعا و یکره الجنابه حین تصفر الشمس و حین تطلع و هی صفراء و روی
التجامع امرأتک تحت شجره مثمره فانه ان قضی بینکام ولد یکون جالدا قتاال او
عریفا و التجامع امرأتک فی وجه الشمس و تألألها اال ان ترخی سرتا فیسرتکام فانه
ان قضی بینکام ولد الیزال فی بوس و فقر حتی یموت و التجامع امرأتک بین االذان
و االقامه فانه ان قضی بینکام ولد یکون حریصا علی اهراق الدماء و اذا خرجت فی
سفر فالتجامع اهلک فی تلک اللیله فانه ان قضی بینکام ولد ینفق ماله فی غیر
حق و التجامع اهلک اذا خرجت فی سفر مسیره ثلثه ایام و لیالیهن فانه ان قضی
بینکام ولد یکون عونا لکل ظامل و روی اجتنبوا الغشیان فی اللیله التی تریدون فیها
السفر فان من فعل ذلک ثم رزق ولدا کان جواله و روی التجامع امرأتک بعد الظهر
فانه ان قضی بینکام ولد یکون احول و التجامع امرأتک لیله الفطر فانه ان قضی
بینکام ولد ملیکن ذلک الولد اال کثیر الرش و التجامع امرأتک لیله االضحی فانه ان
قضی ولد یکون له ست اصابع او اربع اصابع و التجامع فی النصف من شعبان فان
قضی ولد یکون مشوما ذا شامه فی وجهه و التجامع فی اول ساعه من اللیل فان
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قضی ولد الیومن ان یکون ساحرا موثرا للدنیا علی االخره و روی الیجامع املختضب
و علل النه محترض و سئل ابوجعفر علیه السالم هل یکره الجامع فی وقت من
االوقات و ان کان حالال قال نعم ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس و من مغیب
الشمس الی مغیب الشفق و فی الیوم الذی تنکسف فیه الشمس و فی اللیله التی
ینکسف فیها القمر و فی اللیله و فی الیوم اللذین یکون فیهام الریح السوداء و
الریح الحمراء و الریح الصفراء و الیوم و اللیله اللذین یکون فیهام الزلزله ثم قال
ابوجعفر علیه السالم و ایم الله الیجامع احد فی هذه االوقات التی نهی عنها رسول
الله صلی الله علیه و آله و قد انتهی الیه الخرب فیرزق ولدا فیری فی ولده ذلک ما
یحب و روی من اتی اهله فی محاق الشهر فلیسلم لسقط الولد و روی التجامع
اهلک فی آخر درجه اذا بقی یومان فانه ان قضی بینکام ولد یکون عشارا و عونا
للظاملین و یکون هالک فیام من الناس علی یده و روی التجامع اهلک فی اول لیله
من الهالل و ال لیله نصف و ال فی آخر لیله فانه یتخوف علی ولده من یفعل ذلک
الخبل فقال ان الجن یکرثون غشیان نسائهم فی هذه اللیالی امارأیت املجنون یرصع
فی اول الشهر و فی وسطه و فی آخره و روی التجامع فی اول الشهر و ال فی وسطه
و ال فی آخره فانه من فعل ذلک فلیسلم لسقط الولد و فی روایه فان الجنون و
الجذام و الخبل یسع الیها و الی ولدها و رخص فی اول لیله من شهر رمضان و فی
روایه کراهه الجامع فی نصف الشهر الن الهالل یتحول من حاله الی حاله یأخذ فی
النقصان فان فعل ذلک ثم رزق ولدا کان مقال فقیرا ضئیال ممتحنا و روی الیجامع
الرجل امرأته و ال جاریته و فی البیت صبی فان ذلک مام یورث الزنا یعنی فی الولد
الذی یتولد لک ملا روی فی ذلک ان رزقت ولدا کان شهره علام فی الفسق و الفجور
و عن الصادق علیه السالم اذا اتی احدکم اهله فلمیذکر الله عند الجامع و کان منه
ولد کان رشک شیطان و یعرف ذلک بحبنا و بغضنا و روی التجامع فی السفینه و
روی یکره ان یغشی الرجل املرأه و قد احتلم حتی یغتسل من احتالمه الذی رأی
فان فعل فخرج الولد مجنونا فالیلومن اال نفسه و روی انی الکره الجنابه حین تصفر
الشمس و حین تطلع و هی صفراء روی علیک بالجامع لیله االثنین فانه ان قضی
بینکام ولد یکون حافظا لکتاب الله راضیا مبا قسم الله عز و جل له و ان جامعت
اهلک لیله الثلثا فقضی بینکام ولد فانه یرزق الشهاده بعد شهاده ان ال اله اال الله
و ان محمدا رسول الله و الیعذبه الله مع املرشکین و یکون طیب النکهه و الفم
رحیم القلب سخی الید طاهر اللسان من الکذب و الغیبه و البهتان و ان جامعت
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اهلک لیله الخمیس فقضی بینکام ولد فانه یکون حاکام من الحکام او عاملا من
العلامء و ان جامعتها یوم الخمیس عند زوال الشمس عن کبد السامء فقضی بینکام
ولد فان الشیطان الیقربه حتی یشیب و یکون قیام و یرزقه الله السالمه فی الدین
و الدنیا و ان جامعتها لیله الجمعه و کان بینکام ولد فانه یکون خطیبا قواال مفوها
و ان جامعتها یوم الجمعه بعد العرص فقضی بینکام ولد یکون معروفا مشهورا عاملا
و ان جامعتها فی لیله الجمعه بعد العشاء االخره فانه یرجی ان یکون الولد من
االبدال ان شاء الله  ،فهی جمله کافیه فی امر النکاح و الیسع الکتاب ذکر علل هذه
االمور مام قد یظهر لنا و اما ما ملیظهر فاکرث کثیر و یأتی بعض مسائل الحامم فی
آخر الکتاب .
*« الباب السابع  :فی معنی الصحه و املرض و اسبابهام و عللهام – فصل :8فی
االعراض الواصله »*
فصل فی االعراض الواصله و لنا فی ذلک بیانات قد تقدم االشاره الی بعضها و
لنذکر هنا بعض ما یمنحه الله سبحانه و ان فیه لتذکره الولی االلباب اعلم ان الله
سبحانه خلق االنسان فی ملکوته علی صوره عالیه عن املواد خالیه عن القوه و
االستعداد صافیه عن االعراض بریئه من االمراض لیس فی واحد منهم شوب غیره
کائنا ما کان بالغا ما بلغ و کل احد منهم متهیئ بصورته الذاتیه ال العرضیه و هم
فی هذا الحال فی امللکوت فی عامل النفوس و قدر الله سبحانه ان تنزلت تلک
النفوس فلحقتها اعراض کل رتبه فاول ما نزلت نزلت الی عامل الطبایع فلحقتها اعراض
طبیعیه ثم الی عامل املاده فلحقتها اعراض مادیه ثم الی عامل املثال فلحقتها اعراض
مثالیه ثم الی عامل االجسام الهورقلیاویه فلحقتها اعراض جسامنیه ثم الی هذه الدنیا
فلحقتها اعراض دنیاویه و جمیع هذه االعراض غیر حقیقه االنسان فان االنسان
انسان مبادته و صورته فامدته شبح النفس الکلیه الالهوتیه االلهیه و صورته
خصوصیه صورته الناطقه القدسیه امللکوتیه و هذا فی الرشع الوجودی و قد یلحقه
ماده ثانیه من اشباح االوامر الرشعیه و نواهیها و صوره من امتثاله و تعبده بها
فیرتقی فی املقامات الکونیه و یتلطف و یرتقی الی ما شاء الله فذلک حقیقه االنسان
الرشعی و الکونی ثم کل ما لحق هذا االنسان من االعراض الجنیه و الحیوانیه و
النباتیه فتلک اعراض لحقته حین النزول و تفارقه حین الصعود الی ان یلحق رتبته
التی نزل منها و ذلک قوله سبحانه کام بدأکم تعودون و قوله و لقد جئتمونا فرادی
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کام خلقناکم اول مره ای فرادی مام اقرتن بکم من االعراض و اعلی مقامات الجن
النار املارجه الحاصله من الشجر االخرض املخلوق من فاضل طینه حواء املخلوقه من
نفس آدم من ضلعه االیس فام لحقه من ذلک النار اعراضه ثم بعد تلبسه بذلک
النار تلبس بالریح التی هی مبدو الروح و منها حیوه کل حیوان فکانت اعراضه و
بعد تلبسه بها تلبس بالطبایع العنرصیه التی هی مبدو النباتات فکانت اعراضه فاذا
عادت عادت الی ما منه بدئت و هی النفس القدسیه االنسانیه امللکوتیه و قد ذکرنا
ذلک استطرادا و الغرض ان النفس القدسیه ذات فعلیه جمیع کامالتها و هی کلها
حاصله لدیها بالفعل حارضه عندها من غیر ترقب اال ما ترتقی فیه من املراتب
امللکوتیه برتقیاتها فلام نزلت الی النار استجنت تلک الکامالت فیها ثم اذا نزلت الی
الهواء استجنت النار فیه مع ما استجن فیها فاذا نزل الی العنارص استجن فیها الهواء
مع ما فیه فکان علی ذلک الی ان دار االفالک و القت االنوار فمکنتها و کلستها و
نعمتها حتی برز منها آثار الطبایع ثم دارت علیها دوره اخری بقوه ارواحها الغیبیه
فمکنتها مره اخری و کلستها و نعمتها حتی ظهر فیها آثار الحیوه الکامنه فیها ثم
دارت علیها دوره اخری بقوه النار الکامنه فیها فمکنتها و رققتها حتی اظهرت فیها
آثار نفوس الجن ثم دارت علیها دوره اخری بقوی نفوسها القدسیه فکلستها و نعمتها
حتی استخرجت ما فیها من النفوس القدسیه فنمی و ربی و سنبل و احب ذلک
الحب املزروع فی ارض الطبایع معدن الیاقوت و الکثیب االحمر و النار الحاصله من
الشجر االخرض فانتقلت القوه الی الفعل و السامع الی العیان و الوجود الی الشهود
و صار العود علی البدء و کل ذلک مقدمات للبیان حتی یصیر االمر کالعیان و
املقصود فی هذا الفصل ان نقول ان لفعلیات النفوس الغیبیه انصباغات فی مرایا
القوابل الشهودیه و تعلقات بها و ارتباطات بآالتها و مناسبات بادواتها فتتحرک تلک
االدوات و تسکن علی حسبها فاذا اعرضت النفوس اعرضت االدوات علی حسبها و
اذا اقبلت اقبلت علی حسبها حرفا بحرف فان الظاهر لباس علی جسم الباطن
یتحرک بحرکته و یسکن بسکونه علی تناسب و تحاد الیفضل احدهام عن صاحبه
اال بعارض و هذا رس عظیم و حکمه جسیمه و ان االدوات اطوع لتلک النفوس من
اطاعه بعضها لبعض بل ال طاعه لبعضها مع بعض اال باذن تلک النفوس بل الیقبل
شئ من تلک االدوات االعراض کائنه ما کانت اال برخصه من تلک النفوس کونیه او
رشعیه و قد تختلفان فتتخلفان فلرمبا تکره شیئا رشعا و لکن ترضیها کونا و یغلب
رضاها الکونی علی الرشعی فیقع ذلک و لو کان لرشعیتها قوه لکانت تغلب من
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هذا الحیث البته و من عرف رس هذا املقام عرف ان االنبیاء و الرسل علیهم السالم
مااتوا بهذه الرشایع اال الصالح الباطن و الظاهر فاذا صلح الباطن انفعل الظاهر و
صلح بصالح الباطن البته و هذا معنی ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله من
اصلح رسیرته اصلح الله عالنیته  ،و ذلک ملا عرفت ان الظاهر تابع فی حرکاته و
سکناته و حاالته للباطن فالتعرض االبدان حاله اال بواسطه النفوس و من اجلها فهذه
االعراض العارضه علی االبدان اصلها و منشأها النفوس فاذا تحرکت النفوس القدسیه
فی ملکوتها بحرکه تحرک الحس املشرتک بحرکتها النه من حیث االعلی ملکوتی
فحرک الروح البخاریه باسفله و حرکت الروح البخاریه ما یلیها فی اللطافه و هو
املخ و حرک املخ النخاع و االعصاب و حرکت االعصاب العضالت و اللحوم فتحرکت
االعضاء بحرکه النفس علی حسبها فان حرکه النفس املجرده تظهر فی االعضاء املادیه
املرکبه علی حسب قابلیتها فتظهر تلک الحرکات فی االبدان علی نهج اکثف و اغلظ
علی حسب غلظه االعضاء و کثافتها فمن ذلک الغضب و الخوف و الهم و السور
و الخجل و امثالها فالغضب هو حرکه النفس بصوله نحو املغضوب علیه فاذا تحرکت
و تحرکت بحرکتها الروح البخاریه الفلکیه مالت الروح الی خارج البدن و مال
مبشایعتها الدم الذی هو مرکبها الی ظاهر البدن فیحمر الوجه و العین و ینتفخ
الوجه و یمتد خطمه و یرتعش اعضاوه و یعلو صوته و یسخن بدنه و یعلو نفسه و
تسع حرکاته کل ذلک الجل میل الروح و الدم و الصفراء الی الظاهر بصوله و بطش
و رمبا یکون فی االنسان صفراء غالب فتهیج و متیل الی الظاهر فیصفر الوجه و سایر
االعراض علی ما مر و ال شک ان عروض هذا العرض ان کان لله سبحانه و بطاعته
یقوی الحراره الغریزیه و یحرق الرطوبات و البلغم الزاید فی املزاج و الفاسد و الیرض
بالصفراء و الدم فان الحراره الغریزیه متسک االخالط عن الفساد کام مر ان الطاعه
تقوی البدن و ان کان للنفس و اتباع هویها فان ذلک ینفع الرطوبات الغریبیه ان
کانت و لکن یرض بالدم و الصفراء و یخرج البدن عن االعتدال و یسخنه و لرمبا
یودی الی الحمی و غیرها من االمراض الحاره کام هو معلوم و اما الخوف فهو حرکه
النفس الی الفرار عن الشئ و الفزع عنه فذلک یورث فرار الروح عن ظاهر البدن و
احتقانها فی اعامقه و فی القلب حذرا عام تخافه فاذا انهزمت الروح و الحراره بقیت
الربوده و الیبوسه اللتان قدمهام الروح تحصنا بجدارهام فی ظاهر البدن فیصیر لون
الوجه کوجه املیت و یتربد االعضاء فیرتعش بتوجه الروح دفعه و ادبارها دفعه
فیجف الفم و یجمد العین و یمتد العرنین و یصلب الجلد علی نحو اعراض املیت
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فهذا العرض یبطل الحراره و الرطوبه و یقوی السوداء فیحدث امراضا یناسبها و اما
الهم فهو حرکه النفس نحو شئ مطلوب وجوده علی نحو الطلب فیتحرک الروح
الجله نحو الداخل حتی ینقطع عام سوی مطلوبه و تفرغ النفس للتوجه الیه و
متثیله فی خیالها فیعرض علی ظاهر البدن اعراض الخوف اذا دام و یلحقه اعراض
کرثه النوم النه کالنوم اال فی الرطوبه التی تحصل للنائم املضطجع و اما الغم فهو
ایضا کالهم اال انه فی ما فاتها ال ما تطلبها فیام بعد و اما السور فهو حرکه النفس
نحو الشئ الخارجی فتتحرک الروح الی ظاهر البدن و یشایعها الدم و الحراره فیرشق
اللون و یرشب بحمره مع بریق و تأللئ فان رطوبه الدم ترشق اللون بخالف حمره
وجه الغضبان فانه مع الصفراء الیابسه فال بریق له فاملسور یحمر وجهه مع بریق
و لینه و کرش عن السن و رمبا یدمع العین لتوجه الحراره الیها و دفع الطبع ایاها
باملاء و اما الخجل فهو احتجاب النفس خوفا عن النظر الی من یراه فکذلک تقدم
الروح الدم و تحتجب من ورائه فلذلک یحمر الوجه و یدر العرق و یطرق الرأس و
یغطی العین بیده لئالیری رویه من یخجل عنه و اما الشهوه فهی حرکه النفس نحو
الشئ مبیل و اراده اتصال فکذلک تتحرک الروح الی الظاهر و یشایعه الدم فیتسخن
ظاهر الجلد و یرتعش و ینتفخ االعضاء و یحمر الوجه بارشاق و کرش عن السن و
یربق العین و یزید الظلم و الریق و امنا جمیع ذلک حرکات نفسانیه یتبعها حرکات
الجسد بواسطه الحس املشرتک الرابط بین امللک و امللکوت و قد یکون اسباب
االعراض من االمور الطبیعیه فاذا غلبت طبیعه فی االنسان علی نحو خاص تغیر
الروح البخاریه علی نحوها البته النها متولده من الطبایع العنرصیه فاذا تغیرت
الروح و هی مرآه الحرکات النفسانیه کام مر ینصبغ فیها حرکات النفس فان اشباحها
ماده ما یظهر فی الروح و صورتها من نفس الروح فاذا ظهر فی الروح تلک الحرکه
علی هیئه خاصه عملت عمل تلک الصوره البته فاذا کانت النفس منهمکه فی
الطبایع مقیده بقیود الجسد متحجره بتحجر الجسد او ما یقرب منه انعکست
الصوره من الروح فی الحس املشرتک کام تنعکس االشباح الخارجیه فیه فیقع فیه
امثلتها فست الی اعاله فانعکس منه الی الخیال فی عامل امللکوت و منه الی النفس
و ان کان النفس تدرک ملکوت الصوره اذا توجهت الی ملکوتها و الحس املشرتک
برزخیتها و االدراک الظاهر ملکیتها فاذا وصلت الی النفس تهیأت النفس بهیئتها
البته فصارت تغضب من غیر باعث او تخاف من غیر جهه او تس من غیر سبب او
تهم لغیر شئ او تغتم لغیر واقعه او تخجل بغیر حادثه فاذا تحرکت النفس کذلک
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انعکست آثارها ثانیا الی الروح فتحرکت علی نحو حرکتها فظهرت تلک االعراض فی
البدن من غیر سبب خارج حتی ان الرجل قاعد فی بیته فیتفکر فیغضب غایه
الغضب او یتفکر فی مشته فیظهر علیه آثار الشهوه حتی رمبا انه یمنی و کذلک
سایر الصفات و من هذا الباب انه اذا غلبت الرطوبه و الحراره فی البدن یکرث احتالم
الرجل و یری فی منامه النکاح و غیره و کذلک کل انسان یری غالبا ما یناسبه و
یناسب طبعه حتی ان العطشان یری املاء و الجوعان یری الخبز و الدموی یری حمره
و الصفراوی صفره و البلغمی بیاضا و السوداوی سوادا و ان کل ذلک اال انه ینعکس
من الروح البخاریه املتولده من الطبایع مثال فی الحس املشرتک باملشاکله و یسی
صاعدا متلطفا مرتققا الی النفس فتنصبغ فتدرکه و امنا ذلک حین التفاتها الی عامل
امللکوت و النفس و اال فالشئ الذی تدرکه النفس فی الخارج لیس مبلکوتی فان
النفس وحدانی الجهه التقدر ان تتوجه الی شیئین فاذا توجهت الی الظاهر رأت
الظاهر خاصه و ذهلت عن سایر املدارک الباطنه املنطبقه علی الظاهر فلمتر اال
الظاهر کام انک تذهل عام فی املنظره اذا نظرت عنها فالتدرک اال الخارج و اما اذا
غفلت عن الخارج و التفتت الی ما فی الخیال رأیته و حینئذ تغفل عن الخارج البته
و ملترها کام انک اذا نظرت الی املنظره و التفتت الیها غفلت عن املصحف و ملتره
و اذا نظرت الی نفس املرآه غفلت عن الشبح الذی فیها او اذا نظرت الی نفس
الشبح غفلت عن الشاخص و عن نفس املرآه فالیحس االنسان مبا فی نفسه ما دام
غایرا فی املحسوس الخارجی لفناء الوسائط فی الوجدان فالجل ذلک التجد فی
نفسک حاله ما ملتلتفت الیها فبمحض وجود طبع فی البدن لیس تتحرک النفس اال
اذا ان تلتفت الی ملکوتها و الی ما فیها من الصوره املنطبعه باملطابقه و التقابل و
التناسب فاذا عرفت ذلک و عرفت ان االعراض کیف توثر فی البدن اذا انعکست
عن النفس و کیف تکون قوی االثر بحیث الیوازیها الف عالج بالعقاقیر و تفعل
االعراض فی البدن ما الیفعله العقاقیر فی قرن من السنین فعالج نفسک باالعراض
الرشعیه و عودها العادات الجمیله و االخالق الحسنه و االفعال املحموده و الصفات
الزکیه و الحاالت املعتدله حتی تعتدل بدنک و روحک و نفسک فانه اذا کانت
انحرافات االنفس توثر فی البدن هذه االثار الجلیه حتی انها مترض و تقتل فی ارسع
من طرفه عین و تکون اعظم من کل سم نقیع فکیف التوثر اعتداالتها فعدلها فی
االخالق حتی یعتدل البدن فاذا اعتدل مزاجه و فارق االضداد فقد شارک السبع
الشداد البته و دفع عن نفسه کل عرض و مرض و انحراف ما الیدفعه الدواء فی
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قرن من السنین البته فان اعتدال النفس الیکون اضعف من انحرافها اذا اعتدلت بل
صحه غالب الناس هذه القلیله الضعیفه من اعتدالهم الضعیف فلو استقاموا علی
الطریقه السقیناهم ماء غدقا و لنا فی مقام االعراض بیانات رشیفه ترکناها خوف
االطاله و الخروج عن وضع الکتاب فلنکتف مبا ذکرنا و فیه الکفایه لغرضنا و الحمد
لله و کذلک هذا القدر من البیان کاف فی متمامت بدن االنسان .
*« الباب الثامن :فی معرفه الدالئل علی جهه العموم علی االمراض الحاصله فی
االبدان من جهه ما یخرج من البدن ال االعراض الحادثه »*
الباب الثامن فی معرفه الدالئل علی جهه العموم علی االمراض الحاصله فی االبدان
من جهه ما یخرج من البدن ال االعراض الحادثه اعلم انا قد قدمنا سابقا ان الصحه
هی کون البدن و اجزاوه علی الوضع االلهی الذی یجری معه افعاله علی ما خلق
له و املرض انحرافه عن ذلک الوضع فالیجری معه افعاله علی ما خلق له فاالفعال
ادله علی صحه آالت البدن و مرضها اذ خفیا عن الحس الظاهر و اذا خفیا عن
حواسنا احتجنا الی االستدالل علیها مام یظهر لنا من آثارها و قد عرفت اقسام املرض
الکائن فی البدن انه اما خلقی او حادث و الحادث اما موروث او مستفاد و املستفاد
اما یحدث من االسباب الداخله او الخارجه و املستفاد من االسباب الخارجه اما
یستفاد من النائبات االتفاقیه او املتمامت و اما املستفاد من االسباب الداخله اما
یستفاد من قبل الطرطیر املعدی او الکبدی او القلبی او الدماغی او االعضاء الخادمه
لها و سایر االمراض املتقدمه ایضا تول الی هذه الخمسه فهی اصول االمراض و کل
واحد منها اما مائی او دهنی او ملحی فبسائط االمراض خمسهعرش و مرکباتها ایضا
خمسه کام مر فجمیعها عرشون قسام فلنتکلم االن فی االدله الکلیه علی اصول
االمراض فی فصول :
*« الباب الثامن :فی معرفه الدالئل علی جهه العموم علی االمراض الحاصله فی
االبدان من جهه ما یخرج من البدن ال االعراض الحادثه – فصل  :1فی االستدالل
علی امراض املعده »*
فصل فی االستدالل علی امراض املعده فالدلیل علیها الرباز و القیء و ما یعلو اللسان
من االخالط فاعلم ان الرباز هو آیه احوال ما فی املعده من الطرطیر و ما فی االمعاء
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منه و االعراض الداخله علیهام بسبب الطرطیر فان خروج البلغم معه یدل علی
تکون الطرطیر املائی فیهام علی الصفات التی مضت فی االخالط و ان خرج معه
الصفراء فانه یدل علی تکون الصفراء فی املعده او انصبابها الی االمعاء علی الصفات
التی مضت و ان خرج معه السوداء دل علی تولدها فی املعده علی الصفات التی
مضت و ان خرج معه مده او دم دل علی قرحه فی االمعاء الوسطانیه و قبله علی
قرحه فی املعاء املستقیم و بعده فی االمعاء الدقیقه ثم اعتدال الرباز کونه معتدل
القوام بین الیبس و اللین و یکون له لون ناری غیر مشبع و رایحته الرایحه املعهوده
یندفع علی نهج االعتدال فی االوقات العادیه بکمیه مناسبه للغذاء فمهام تغیر شئ
من ذلک دل علی تغیر اعراض املعده فالناری املشبع دل علی غلبه الصفراء و عدم
الصفره دل علی قله الصفراء او انصبابها الی موضع آخر و االخرض یدل علی املرار
الزنجاری و االسود یدل علی افراط السوداء و الرایحه الحامضه علی برد املعده و
بلغم حامض و زیاده نتنه علی املعهود یدل علی رطوبه غلیظه عمل فیها حراره
غریبه و ان برز بکلفه فیدل علی ضعف الدافعه و ان برز بسعه یدل علی قوتها و
تأخره عن وقت العاده یدل علی ضعف الدافعه و تقدمه علیه یدل علی ضعف
املاسکه او خلط لداغ فی االمعاء و اما کمیته فکرثته مع کرثه الغذاء تدل علی قوه
الهاضمه و مع قله الغذاء تدل علی ضعف الغاذیه و قلته مع قلته تدل علی االعتدال
و مع کرثه الغذاء تدل علی زیاده املاسکه او الغاذیه و علی هذه فقس ما سویها و
ان کان مع مغص و تزحر یدل علی خلط حاد لداغ فی االمعاء و هکذا فاعرفه و
کذلک یستفاد من االخالط التی تعلو علی اللسان فان کان حمل اللسان ابیض و
طعمه تفه او حامض او حلو فی الجمله یدل علی تولد البلغم فی املعده و الطرطیر
املائی و ان کان اصفر و طعمه مرا یدل علی تولد الصفراء فی املعده و ان کان اسود
و طعمه حامضا یدل علی تولد السوداء فی املعده و اما حمره اللسان و حالوته
فتدل علی زیاده الدم فی البدن و ال خصوصیه له باملعده و قد یستدل علی احوال
املعده بالقیء ان کان فیستدل من الوانه علی االخالط و برایحته و طعمه اما االلوان
و االخالط و الرایحه فکام مر فی الرباز و اما طعمه فحموضته تدل علی غلبه الرطوبه
و قله الحراره و مرارته تدل علی غلبه الصفراء و قد مر جمله من احوال الطعوم فی
االخالط فراجعه و استنبط منه فاعرف ذلک .
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*« الباب الثامن :فی معرفه الدالئل علی جهه العموم علی االمراض الحاصله فی
االبدان من جهه ما یخرج من البدن ال االعراض الحادثه – فصل  :2فی االستدالل
علی احوال الکبد »*
فصل فی االستدالل علی احوال الکبد فیستدل علیها من البول فانه اقرب شئ الیها
و ذلک النه مائیه الدم املندفعه الی الکلیتین و املثانه الخارجه من طریق االحلیل و
ینبغی اخذه فی قاروره کبیره بیضاء نقیه صافیه و یکون اخذه بعد النوم املعتدل و
قبل ان یرشب املاء و بعد ان ینهضم غذاوه و ینحدر عن املعده و االمعاء الدقاق و
الیوخذ عند الجوع و العطش ثم یرتک القاروره ساعه جیده حتی یستقر فیها الرسوب
و االحسن ان یضعها فی رماد حار فی الجمله او رمل حار و ان کانت القاروره من
بلوره مصنوعه علی هیئه انسان مجوف و یبول فیها کان احسن و رس ذلک ان البول
هو فضله الکیموس فکام ان الصافی الباقی فی الکبد مختلف الجوهر یعنی فیه لکل
عضو جزء مناسب معه حیزه حیزه بحیث لو خلی و طبعه ذلک الجزء وقف موقف
ذلک العضو فکذلک یکون حال فضلته و طرطیره فلو خلی و طبعه وقف ذلک
الطرطیر فی حیز خاص باالصل الصافی فان طرطیر االصفی اصفی من طرطیر غیر
االصفی فاذا بال االنسان فی قاروره علی هیئه انسان و وضع علی الرماد الحار حتی
الینعقد فالینتقل اجزاوه عن حیزها انتقل کل جزء منه الی حیزه و وقف االصفی
منه و االلطف فوق االغلظ البته و وقف االقوی من الجزئین املتشاکلین فی الرقه
فی جانب الیمین و االضعف فی جانب الیسار لعدم وقوع شئ فی محل من غیر
مرجح فیقف طرطیر الغذاء املناسب للدماغ فوق باقی االجزاء و طرطیر الغذاء
املناسب للقلب و الحجاب و الریه و امثالها فی الوسط و طرطیر الغذاء املناسب
السافل البدن فی اسفل القاروره و اعتدال البول ان یکون لونه اترجیا براقا شفافا
صافیا معتدل القوام و تغییرات البول اما تکون من قبل القوام و اما تکون من قبل
اللون و اما تکون من قبل الصفا و الراسب و اذا علمت صفات الطراطیر مام سبق
علمت تولد نوع الطرطیر فی الکبد و رمبا یخرج مع البول مده فیدل علی حصول
ورم فی املجاری و قرحها و رمبا یکون فیه رمال و یدل علی حصول الرمل فی املثانه
و لسنا بصدد تطویل جزئیات ذکروها فالنطیل و الغرض ما ملیذکروه ثم اعلم ان
البول ثلثه اقسام بول متولد من الغذاء الوارد و بول متولد من نفس االعضاء و ذلک
یکون داال علی ذوبان بعض شحوم االحشاء او اللحوم و تقرشها و بول متولد من
داخل و خارج فیکون مرکبا من االمرین و قد یتفق ان یکون البول احمر قانیا ثخینا
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فهو یدل علی ضعف ممیزه الکبد و ضعف جاذبه الکلیه فان البول اول ما ینزل الیها
فیه قلیل دم و تجذبه لغذائها فاذا کان جاذبتها ضعیفه یبقی فیه الدم فالبول یدل
علی علل املجاری و علی علل الکبد و جمله البدن بواسطه العروق فاعرف ذلک و
راجع للتفاصیل الی کتب القوم و قد یستدل علی الکبد من العروق الغیر الضوارب
من امتالئها و فراغتها و لینها و صالبتها و ظهورها و خفائها و ملمسها فاذا عرفت
صفات االرکان الثلثه التحتاج هیهنا الی تفصیل فهذا طریق جمله االستدالل علی
احوال الکبد و مجاری البول .
*« الباب الثامن :فی معرفه الدالئل علی جهه العموم علی االمراض الحاصله فی
االبدان من جهه ما یخرج من البدن ال االعراض الحادثه – فصل  :3فی االستدالل
علی احوال القلب »*
فصل فی االستدالل علی احوال القلب فیعرف ذلک بواسطه النبض و لکن للامهر
النحریر املواظب الحوال االشخاص املجرب بهم العارف باحوال البالد و االزمان و
الحاالت النائبه و املتمامت و فی معرفه ذلک عس عسیر و احسن من یقدر علی
معرفه النبض نفس االنسان اذا کان بصیرا بعلمه مواظبا لنفسه و اال فالطبیب الذی
لیس یعرف االنسان او لیس یعرف قانون نبضه الطبیعی او لیس یعرف ما نابه من
االمور او لیس یعرف تدبیره فی املتمامت فالیکاد یعرف ابدا و لکن االطباء اعتادوا
اخذ النبض و کذا املرضی اعتادوا بذلک و الیعرف احد منهم شیئا من احوال النبض
نعم یعرفون انه ینبض ام ال فقط بالجمله فالرشیانات التی ینبغی للطبیب ان یلمسها
فرشیانان تحت الکعبین من داخل القدم یعرف بهام احوال اسافل االعضاء و رشیانان
عند الزندین یعرف بهام احوال اوساط البدن و رشیانان فی الصدغین یعرف بهام
حاالت الرأس و کذا الرشیانان اللذان فی جنبی العنق فهام برزخان بین القلب و
الرأس و ذلک الن الدم الرشیانی و البخار الصاعد منه ینزل ثقالهام الی اسافل البدن
و یصعد لطایفهام الی اعالی البدن و یتوسط متوسطهام فی اوساط البدن فجعل
الله سبحانه لکل واحد منها منبضا یعرف منه حاله فاذا اردت املس فان کان فی
البدن حراره عارضه فربد املوضع حتی تدفع الحراره العارضه و ان کان بروده عارضه
فسخن املوضع قلیال ثم مس العرق حتی تعرف الحال حقیقه و اعلم ان النبض عند
غلبه الزیبق یکون بطیئا لینا و عند غلبه الکربیت یکون حادا رسیعا و عند غلبه امللح
یکون صلبا بطیئا و تفقد فی االمراض العامه جمیع املنابض و فی االمراض الخاصه
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النبض القریب من ذلک العضو و قد ذکر للنبض فی کتب االطباء امور هی فی
االستدالل قریبه و لکن فی التشخیص بعیده و من ارادها فلیطلبها من مظانها .
*« الباب الثامن :فی معرفه الدالئل علی جهه العموم علی االمراض الحاصله فی
االبدان من جهه ما یخرج من البدن ال االعراض الحادثه – فصل  :4فیام یستدل به
علی احوال الدماغ »*
فصل فیام یستدل به علی احوال الدماغ فیستدل علیه مبا یجری من املنخرین و
اللحاء فانه ان کان سبب املرض فیه الزیبق یکرث السائل و یرق مع بروده و عدم
انتضاح و بیاض و فجاجه و ان کان سبب املرض فیه الکربیت یکون السائل غلیظا
لزجا اصفر او احمر و ان کان سبب املرض امللح یقل السائل و یجف الفم و املنخران
و ان کان معتدال فی الحاالت دل علی اعتداله و ان وجد مع عدم السائل ثقال فی
الرأس دل علی ضعف الدافعه و ان وجد فی السائل نتنا دل علی ضعف الحراره
الغریزیه و لزوجه املاده و حراره غریبیه ضعیفه دامئه .
*« الباب الثامن :فی معرفه الدالئل علی جهه العموم علی االمراض الحاصله فی
االبدان من جهه ما یخرج من البدن ال االعراض الحادثه – فصل  :5فیام یستدل علی
حاالت سایر االعضاء »*
فصل فیام یستدل علی حاالت سایر االعضاء عموما و خصوصا علی نهج االجامل
فالخارج عنها عموما العرق فالعرق لالعضاء کالبول للکبد فهو ایضا من سبب داخل
و خارج فالداخل هو ذوب اللحم و السمین و خروجهام من املسامات و الخارج هو
ما یفضل من غذاء االعضاء فیخرج مائیته بطریق العرق و کربیتیته بطریق الدهن و
ملحیته بطریق الشعر فمهام کان العرق رقیقا باردا ابیض دل علی الزیبقیه فی
االعضاء و کرثه برودته ردی جدا و مهام کان حارا غلیظا دسام اصفر دل علی الکربیتیه
فی االعضاء و ان کان فیه ننت دل علی لزوجه الخلط و ضعف الحراره الغریزیه و
عروض الغریبه و ننت املاده و حموضته تدل علی الزیبق الحامض فی االعضاء و
خروجه من عضو دون عضو دل علی وجود العله و قوتها فیه و تواتره دل علی کرثه
الرطوبه و قوه املزاج و اعتداله فی الکرثه و القله دلیل االعتدال و خروجه بعد
املرض دلیل قوه املزاج و نضج الخلط و استیالء الطبع و یبس البدن و جفافه یدل
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اما علی برد مسدد او حر مجفف او ضعف الحراره الغریزیه و قد یحدث العرق
عند میل الحراره الغریزیه الی خارج البدن لوجود برد فی االعضاء الباطنه ینهزم عنه
الطبع الی خارج البدن فیحلل الرطوبات التی تحت الجلد بخارا فیخرجها عرقا و
ذلک مثل ما یحدث کثیرا عند رشب املاء فی الصیف حال انفتاح املسامات و کذلک
رمبا یحدث العرق لبعض الناس من قبل ضعف مزاجهم و ذلک ان حرارتهم الغریزیه
ضعیفه التقدر علی تحلیل الرطوبات الوارده فی ابدانهم فاذا هاجت الی الظاهر
عند بعض الحرکات و مالت الی الظاهر حللتها عرقا و اخرجتها و اما ما یخرج من
االعضاء الخاصه کاملده و القیح و القمل و الوسخ و امثال ذلک فهی مذکوره فی
کتب االصحاب النطیل الکالم بذکرها و من ارادها فلیطلبها من مظانها و قد یستدل
علی االمراض من قبل االعراض و ذلک ایضا کثیر مذکور فی کتبهم و لسنا بصدد
بیان ما تکفلوا به حق التکفل و ملیقرصوا فیه فهذا جمله القول فیام یستدل به علی
امراض االعضاء الرئیسه و غیرها من قبل ما یخرج منها فافهم .
*« الباب التاسع  :فی بیان حقیقه االمراض »*
الباب التاسع فی حقیقه االمراض بطور انیق و طرز رشیق ملیعقله احد من االطباء
و الحکامء فی ما اعلم اعلم انا قد تحققنا من حکمه آلمحمد علیهم السالم ان کل
صوره تحققت فی العامل تجذب روحا خاصه تشاکلها من خزائن الله سبحانه الغیبیه
و امنا ذلک فی الصعود و العود و اال ففی الحقیقه الیتحقق صوره فی هذا العامل اال
بعد تحقق ارواحها فی الخزائن الغیبیه عن النبی صلی الله علیه و آله نقال عن طب
النبی صلی الله علیه و آله اصل کل داء من الربوده  ،و الذی افهم من هذا الخرب ان
بدن االنسان قوامه بالحراره الفلکیه الغریزیه و هی اذا کانت قویه تدفع کل عرض
عن االنسان و جمیع ما یلحق بالبدن اعراض بالنسبه الیها و هی اصله و عموده فاذا
مرضت تلک الحراره بردت الن الربوده ضد الحراره و هی املرض فاذا ضعفت و
مرضت ملتقدر علی دفع االخالط الداخله و العوارض الخارجه فهاج به خلط او لحقته
االعراض و اصل مرضه ضعف تلک الحراره و الباقی اعراض و لذلک اذا قوی الحراره
ازالت بنفسها االعراض من غیر عالج آخر لدفعها فافهم فانه حق حقیق باالخذ  ،منه
( اعلی الله مقامه )
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فان الله سبحانه یقول و ان من شئ اال عندنا خزائنه و ماننزله اال بقدر معلوم و قد
کانت االرواح فی خزائنها و تنزلت حتی تجسمت فی هذا العامل علی شکل یشاکلها
فاالرواح حقیقه اجسام مرتوحه و االجسام حقیقه ارواح متجسمه و اول ما یخلق
الله سبحانه من کل شئ عقله و یقول له ادبر فیدبر الی ان یصل الی عامل االجسام
ثم یقول له اقبل فیقبل الی ان یصل الی حیث مبدئه و کل شئ له فعلیه خاصه به
فی نفسه ثم اذا نزل الی عامل طبایعه تصیر فعلیاته بالقوه الی ان یصل الی غایه
نزوله ثم اذا اخذ فی الصعود یصعد الی ان یصل ثانیا الی عامل فعلیته حیث کان
بالجمله فروح کل شئ ای نفسه مقدمه علی صورته الظاهره وجودا و موخره عنها
ظهورا فان من شئ اال و له روح و یقال فی الصعود ان الصور جاذبه لالرواح و قد
حققنا ذلک فی علوم کثیره بلغات مختلفه و من ذلک صوافی االغذیه التی یأکلها
االنسان اذا دخلت فی الکبد و تشاکلت و تصفت فانها صوره تجذب روحا خاصه
بها و هی النفس النباتیه الجاذبه املاسکه الهاضمه الدافعه املربیه ذات زیاده و
نقصان و تلک النفس کانت مقدمه علیها وجودا و تأخرت عنها ظهورا و من ذلک
انها اذا دخلت القلب و تبخرت و البخار صوافی ذلک الصافی و لطایفه فاذا صارت
بخارا صافیا جذبت روحا فلکیه خاصه مشاکله لها و لذا تختلف میوالت الحیوانات
علی ما تری و تلک الروح سامعه بارصه شامه ذائقه المسه راضیه غاضبه و من ذلک
انها اذا صعدت الی الدماغ و تلطفت مره اخری فی الشبکه التی فی قاعده الدماغ
و صعدت فی العرقین الصاعدین الی تجاویف الدماغ جذبت روحا نفسانیه متفکره
متخیله متوهمه عامله عاقله و هذه النفس ایضا کانت متقدمه علیها وجودا و تأخرت
عنها صعودا و بروزا و هذه النفس ایضا مشاکله لذلک البخار و لذا تختلف میوالت
االناسی الظاهره علی ما تری و هذا املقام هو مقام الجن فان الجن لهم هذه املدارک
و لهم هذه املشاعر و االنسانیه فوق ذلک و امنا تظهر فی هذا البدن االنسانیه بعد
استکامل املراتب باملجاهدات و الریاضات الرشعیه فاذا عرفت ذلک و تبینت ما
هنالک فاعلم ان هذا البدن اذا تم له هذه املراتب الثلثه التی هی مراتب القوابل و
استکملت و تلطفت باملجاهدات الرشعیه امللطفه لالرواح املرققه لها املوجهه ایاها
الی حیث مبدئها تعلق بها الروح االنسانیه ذات العلم و الحلم و الذکر و الفکر و
النباهه و لیس لها انبعاث فی هذا البدن و امنا مقرها العلوم الحقیقیه کام عرفت و
هی النفس الناطقه القدسیه امللکوتیه التی مظهرها الکرسی فی هذا العامل ثم اذا
تأدب نفس االنسان باالداب االلهیه و تخلقت باخالق الله و اتصفت بصفات الله و
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اتسمت بسامت الله و تلطفت جذبت العقل الظاهر فی العرش و هو روح القدس
املخصوص باالنبیاء و االولیاء فکان نبیا و هکذا الی ما شاء الله فاذا عرفت ذلک
فاعلم ان املالئکه و الشیاطین اطراف الوجود و هم ناقصون الیستکملون فانهم
نهایات الوجود و اطراف الشهود کالبیاض و السواد و الطول و القرص و القیام و
القعود مثال فالبیاض ابدا بیاض و السواد ابدا سواد و الطول ابدا طول و القرص ابدا
قرص و القیام قیام ابدا و القعود قعود ابدا و هکذا سایر النهایات و اما النبات و
الحیوان و الجن و االنس و النبی وجودات تامه قابله لالستکامل فانها ذات قوه و
استعداد و تتعلق بهم احکام رشعیه و بامتثالهم ایاها یرتقون و یعرجون فی معارج
القوه و االستعداد الی ما ال نهایه له و اما املالئکه و الشیاطین فلیس لهم القوه و
االستعدادات الرشعیه النهم اطراف الوجود و نهایات الشهود لیسوا بشئ تام و امنا
هم اطراف الشئ و حروفه و لیس لهم ارواح مستقله کامله نعم لهم قوه کونیه و
استعداد وجودی فیصل الیهم االمداد الوجودیه و ذلک الیوجب للشئ ترقیا عن حده
و مقامه فلهم بحسب مراتب ما هم اطرافه مراتب و مقامات فمنهم جامدیه و
منهم نباتیه و منهم حیوانیه و منهم جنیه و منهم انسانیه و منهم نبویه و منهم
جسامنیه و منهم مثالیه و منهم مادیه و منهم طبیعیه و منهم نفسانیه و منهم
روحانیه و منهم عقالنیه و منهم کلیه فی تحتهم جامعه و منهم جزئیه و مع ذلک
خالون عن قوه الرتقی و لیسوا مبرکبین من االجزاء الوجودیه فالجل ذلک قلنا انهم
بسائط معرون عن املواد و املدد و ادراک مقامهم عسیر علی من ملیشاهد حقایق
االشیاء فاذا عرفت ذلک فاعلم انه قد یحدث فی بدن االنسان فی معدته او فی
کبده او فی قلبه او فی دماغه او فی اعضائه اخالط ردی الجوهر ناقصه لیست
بصالحه الن یتعلق بها احد االرواح الکامله لعدم انتضاجها و کاملها علی ما ینبغی
فیتعلق بها ارواح ناقصه من جنس ذلک املقام الذی حدث فیه ذلک الخلط علی
حسب طبعه فاذا کان فی الکبد فهو خلط صاف لکن لیس بحیث یتعلق به النفس
النامیه النحرافه و کدورته الحاجبه لظهور نور النامیه فالینمو بل یظهر فیه اطراف
النام فیظهر فیه مناء ناقص معوج ناقص و لو کان تظهر فیه بکاملها لکان نامیا کسایر
النوامی و ان کان فی القلب و الرشائین فلیس بحیث یظهر فیه الحیوه النه بخار
غیر معتدل اعتدال الحیوان التام فیظهر اطراف الحیوه و هی الحس و الحرکه
الناقصه الضعیفه املعوجه و لو کان تظهر فیه الحیوانیه بکاملها لکان حیوانا تاما و
ان کان فی الدماغ فلیس بحیث یظهر فیه الحس و الحرکه مثل ما فی الجن بکامله
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بل یظهر فیه اطراف الحرکه فیظهر فیه بعض الحرکات الناقصه و االحساسات الناقصه
املنحرفه و اذا ارتاض بریاضات ناقصه غیر مرشوعه محرفه للمزاج عن املنهاج یظهر
اطراف االنسانیه و لو کان یظهر فیه کلها بکاملها لکان انسانا تاما لکنه قد ظهر فیه
اطرافها فظهر فیه بعض قوی االنسانیه لکن منحرفه ناقصه و امنا ذلک الجل ان الله
سبحانه هو الجواد الکریم یعطی کل ذی حق حقه و یسوق الی کل مخلوق رزقه و
یجیب دعوه کل داع و الیخیب عنه ساع کال یمد هوالء و هوالء من عطائه و ماکان
عطاء ربک محظورا فهذه الوجودات الناقصه املنحرفه املتعلقه بها اطراف االرواح
التامه الناقصه شیاطین تتولد فی بدن االنسان و یفعل کل واحد منها افعاله الخاصه
به و تلک االرواح هی حقیقه االمراض و اصلها فاذا تولدت هذه الشیاطین و االرواح
الخبیثه فی بدن االنسان احدثت امراضا و نشأ من کل واحد اثر خاص به اال ان
بعضهم اهون من بعض فالشیاطین الجامدیه املتولده فی املعده اهون من الشیاطین
النباتیه املتولده فی الکبد و الشیاطین النباتیه اهون من الشیاطین الحیوانیه املتولده
فی القلب و الشیاطین الحیوانیه املتولده فی القلب اهون من الشیاطین الجنیه
املتولده فی الدماغ و ذلک الن الشیاطین املتولده فی املعده لهم ارواح متحجره
منجمده لیس یحدث عنها آثار و افعال نفسانیه و اما الشیاطین النباتیه لهم حرکات
من الجذب و االمساک و الدفع و الهضم و النام علی خالف الکامل املطلوب من
االشیاء و اما الشیاطین الحیوانیه لهم استامعات و انظار و احساسات و شهوات و
غضبات علی خالف الکامل الذی هو الوضع االلهی املحبوب له و اما الشیاطین
الجنیه لهم افکار و تخیالت و توهامت و علوم و تعقالت علی خالف الوضع االلهی
املحبوب له الذی خلق الوجود الجله و یظهر منهم حرکات عجیبه غیر اعتدالیه و
الجل ذلک تری فی االمراض الدماغیه یحدث لالنسان رصع و مالیخولیا و جنون و
حرکات عجیبه غیر معتدله و یشاهد امورا و اشخاصا عجیبه و فی االمراض القلبیه
یحدث لالنسان هم و غم و شهوه و غضب و امور حیوانیه خارجه عن االعتدال و
الکامل و فی االمراض الکبدیه یحدث لهم حمیات و امراض کبدیه غیر معتدله و
کذا فی االمراض املعدیه و لذا نری اصحاب العزایم و النیرنجات یقولون ان االمراض
کلها ارواح خبیثه و یعالجونها بالرقی و االلواح و العزایم و سایر اعاملهم و االطباء
الغافلون عن الحقایق الذین یعلمون الظواهر یقولون انها اخالط ردیه فاالطباء یرون
اسفلها و اولئک یرون اعلیها و لذا ورد فی الرشع ان الحمی هی امملدم و اسمها
کباسه و کانت تکلم االمام و ان جمیع الرشور و املعاصی من الشیطان لعنه الله و
صفحه | 139

هو حق ال مریه فیه و علم من ذلک ان بعدد جمیع الرشور التی فی االنسان فیه
شیطانا موکال به و هو الذی یزینه له البته و هذه الشیاطین لهم صور ناقصه فان
تلک املواد فی البدن واقفه علی حسب طباعها من غیر مانع و تقتضی صوره من
الصور الناقصه فان کانت نباتیه فنبات خبیث معوج و ان کانت حیوانیه فحیوان
خبیث ناقص معوج و ان کانت جنیه فجن خبیث مشوه و ان کانت انسانیه فانسان
خبیث مشوه معوج فانها وجودات ناقصه اقتضت ارواحا ناقصه فعلم من ذلک ان
جمیع االمراض الحادثه فی االنسان و االخالق و االحوال و االفعال الردیه کلها من
الشیاطین و وساوسها و من البین انهم اذا کانوا فی رتبه الحیوان و الجن و االنسان
یکون لهم حیوه حیوانیه و شعور و نطق جنی او انسانی اال انه ناقص فیوسوسون
فی صدر االنسان و قلبه و یلقون خواطر و ضامیر و ینفثون فی روعه البته و هذا
مشاهد لکل احد انه یلقی فی روعه و ینفث فی صدره کأنه یتکلم فی جوفه احد
بالخطرات الردیه و الوساوس املبغوضه و هذا هو ذلک الذی اذا قوی رآه صاحب
الجنون و تکلم له بالفنون و یراه صاحب الرصع و یظهر من بدنه حرکات و اصوات
فمن تلک الشیاطین من هو اعمی او اصم او اخرس او اشل او غیر ذلک فاذا دخل
بدن االنسان و استولی ظهر منه آثاره البته و هذا الذی یشیر الیه کالم امیراملومنین
علیه السالم فی صفه املنافقین فباض و فرخ فی صدورهم و دب و درج فی حجورهم
فنظر باعینهم و نطق بالسنتهم  ،یقول ان الشیطان باض و فرخ فی صدور املنافقین
فلیست تلک الشیاطین اال اتباع مراتب وجودات املنافقین و لیس لهم علی الناس
سلطان اال انهم یدعونهم فیستجیبون لهم فاذا عرفت ذلک فاعلم ان االرواح التامه
التی فی وجود االنسان قد تکون من سجین و قد تکون من علیین و قد تکون طیبه
و قد تکون خبیثه فاذا کانت خبیثه و سجینیه کان تلک الروح بنفسها کبیر الشیاطین
و رئیسهم و السلطان االمر الناهی لهم و جمیعهم یذعنون له و یطیعون امره و
نهیه و یصدرون عن حکمه فاذا کانت الروح التامه النباتیه التی فی بدن االنسان
من نبات الزقوم السجینی و فرع من فروعه کان ذلک الشیطان النباتی االعظم طلعها
کأنه روس الشیاطین بل هو روس الشیاطین و الزقوم االعظم االعظم هو الشیطان
النباتی االصلی و فی بیت کل بدن منه غصن فی مقابل شجره طوبی و اذا کانت
الروح الحیوانیه التی فی بدن االنسان فی نفسها خبیثه سجینیه کانت بنفسها امیر
الشیاطین الحیوانیه فی ذلک البدن و ان کان بنفسه تابعا للشیطان الحیوانی االعظم
الذی فی جهنم و ان کان الروح الجنیه بنفسها خبیثه سجینیه کانت امیر الشیاطین
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الجنیه و سلطانهم و ان کان بنفسه مطیعا المر ابلیس الذی کان من الجن ففسق
عن امر ربه و ان کان الروح االنسانیه بنفسها خبیثه سجینیه کثیفه کانت بنفسها
امیر الشیاطین االنسیه التی فیه و سلطانا علیهم و ان کان بنفسه عبدا لشیطان
االنسانی االعظم لعنه الله بجمیع لعناته و لعنه االولون و االخرون فانه اعظم
الشیاطین داهیه و اکربهم مکرا و اشدهم ملعنه فهو االبلیس االعظم و الشیطان
االکرب صاحب الجهل الکلی و ذلک ان الشیاطین النباتیه الیخرتقون السموات و غایه
صعودهم العنارص و الشیاطین الحیوانیه یخرتقون السموات و یصلون الی الحس
املشرتک و الشیاطین الجنیه یخرتقون السموات و ساموات الحس املشرتک و یصلون
الی ساموات الخیال و النفوس امللکوتیه و اما الشیاطین االنسیه فیخرتقون الساموات
الظاهره و ساموات الحس املشرتک و ساموات الخیال و یصلون الی مقابل العقل ای
الجهل الکلی ما تحت الرثی نعوذ بالله من کیدهم و رشهم ثم ان من الشیاطین
الجنیه من هم ساکنون فی االرض االولی ارض املوت و منهم من هم ساکنون فی
االرض الثانیه ارض العادات و هم اعظم خطرا من االولین و منهم من هم ساکنون
فی االرض الثالثه ارض الطبایع و هم اعظم خطرا ممن سبق و منهم من هم ساکنون
فی االرض الرابعه ارض الشهوه و منهم من هم ساکنون فی ارض الطغیان و منهم
من هم ساکنون فی ارض االلحاد و منهم من هم ساکنون فی ارض الشقاوه و کل
الحق اعظم من سابقه کیدا و خطرا و تصویره ان هذه الروح البخاریه الصاعده الی
دماغک املتعلقه بها النفوس امللکوتیه اذا کانت صافیه لطیفه متوجهه الی
مبدء الخیر و النور و الکامل تتعلق بها ارواح علیینیه فکانت ساموات و کانت
معابد مالئکه یأمرون باملعروف و ینهون عن املنکر و ان کانت خبیثه متوجهه الی
مبدء الرش و الظلمه تتعلق بها ارواح سجینیه خبیثه فکانت اراضی خبیثه سجینیه و
مرابط شیاطین و کل ارض علی ما ذکرنا مقابله لسامء مثال ان سامء الحیوه سامء
حیوه اذا کانت طیبه و اال فارض موت و سامء الفکر سامء فکر اذا کانت طیبه و اال
فارض عاده و هکذا فهذه السموات اما ابواب جنان او مخارق نیران فهذه جمله من
صفات الشیاطین الذین یتولدون فی بدن االنسان و هکذا یتولدون فی العامل الکبیر
حرفا بحرف فمنهم شیاطین جامدیه و هی الجامدات الخبیثه و املسکرات و امثالها
فکل جامدی تعفن او فسدت حرارته الغریزیه السامویه املانعه من تطرق الشیاطین
و تعلقت به روح الشیطنه و اطرافه فهو شیطان جامدی و کذا کل نبات محرم منهی
عنه و خبیث قد فسد حرارته الغریزیه و اطرافه فذلک شیطان نباتی و کذلک کل
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حیوان خبیث محرم و اطرافه علی ما عرفت شیطان حیوانی و کل جن خبیث شقی
و اطرافه علی ما مر شیطان جنی و کل انسان خبیث شقی و اطرافه علی ما مر
شیطان انسی و هو ادهاهم و اخبثهم و جمیع االفات الحادثه و الرشور الواقعه فی
العامل من جهه تلک الشیاطین و منهم سکنه الرتاب و منهم سکنه املاء و منهم سکنه
الهواء و منهم سکنه النار و منهم سکنه اجساد النباتات و منهم سکنه اجساد
الحیوانات و منهم سکنه اجساد الجن و منهم سکنه اجساد االنس ثم ان الشیاطین
الجنیه کانوا یخرتقون السموات و یقعدون منها مقاعد للسمع فلام بعث الله النبی
صلی الله علیه و آله غلب نورانیه السموات فمنعوا عن اخرتاقها فمن یستمع االن
یجد له شهابا رصدا کام حقق فی محله و اذا رجع صلی الله علیه و آله الی الدنیا
یعنی ترقی الدنیا حتی صارت بلطافه االفالک و ظهر الجنتان املدهامتان تقتل
الشیاطین قاطبه و تطهر االرض من رشهم کام هو معلوم فی محله و کذلک اذا
بعث نبی العقل فی ملک امرء یمنع الشیاطین عن اخرتاق سمواته فاذا رجع العقل
و صفی جمیع جسده تنفی الشیاطین عن ارضه و سامئه بالکلیه فتبین و ظهر ان
جمیع االمراض الحاصله فی االنسان ارواح خبیثه تعلقت باطراف االخالط الردیه
فاحدثت فی االنسان ما یکره و لوال تلک االرواح ملتتحرک تلک االخالط و ملتوثر فی
محالها اثرا و جمیع االثار من االرواح فالجل ذلک یعالج املعزم االمراض بعزایمه
فیطرد االرواح او یقتلها فتبقی االخالط بال حراک و ال اثر فیستولی علیها الطبع و
ینقی املزاج عنها و یعالجها الطبیب فینقی االخالط فیموت الروح و یصح البدن لکن
املقاتله مع اجسادها مع بقاء ارواحها امر عسیر النها تدفع عن نفسها جهده و
تعاونها اقرانها و اشباهها فلیس یصل الطبیب الی تنقیه البدن من تلک االخالط
ذوات االرواح اال بجهد و اما العزایم و الرقی فهی ارسع اثرا و اوحی دفعا لتلک
االرواح فلرمبا یعالج بالرقی فی یوم ما الیعالج بالعقاقیر فی سنه بل سنین و ذلک
امر ملیعقله االطباء فاذا کان الرقی یفعل هذا االثر العظیم فکیف یکون التوجه الی
الله سبحانه و التوکل علیه بل هو یقتل جمیع الشیاطین فی طرفه عین کام یقول
الله عز و جل انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون و قال ان
عبادی لیس لک علیهم سلطان فعلم من ذلک ان التأدب باالداب الرشعیه هو الدافع
للشیاطین و االبالسه عن االبدان و مطهرها و مصححها عن جمیع االمراض و االعراض
دفعه و اما الرقی و العزایم فلرمبا تقتل شیطانا و لکن تحیی شیطانا و تقاتل شیطانا
بشیطان و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین فکل عالج ذکر
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فیه اسم الله کان ذلک قاتال للشیطان بسیف الله و اال فهو قتال شیطان بشیطان و
ال مثره فیه و لذلک نهینا عن االستشفاء بالحرام فانه قتال شیطان ضعیف و تسلیط
شیطان قوی و نهینا عن االستشفاء بالحأمه فان حرارتها من فوح جهنم و روی فی
االدویه املره انه ال شفاء فیها فان املر بنفسه شیطان و التدبیر و الحکمه معالجه
الشیطان بسیف الرحمن و دفع الظلامت بالنور فاذا عرفت علی نهج االجامل امر
الشیطان فاضداد ذلک بعینها هی امللک یعنی ان اطراف الوجودات الجامدیه و
النباتیه و الحیوانیه و الجنیه و االنسانیه و النبویه من حیث الرب هی املالئکه و
هی جاذبه روحا خاصه بها مناسبه ملقامها من الله سبحانه و یفیض الله علیها ما
سألت من االرواح الطیبه العلیینیه فانها حیث الرب فهی منها جامدیه و منها نباتیه
و منها حیوانیه و منها جنیه و منها انسیه و لکل واحد اثر خاص به الیتأتی من غیره
و هم ابدا ناقصون الزمون ملقامهم و فعلیه رصفه اضافیه لیس فیهم قوه ابدا
فالیرتقون ابدا و الیقدرون علی غیر شأنهم و لذا روی ان من املالئکه ملن باقه بقل
خیر منه بل من امللئکه من لو اجتمع الف منهم علی حمل خردله ماقدروا و منهم
من یحمل العرش مبا فیه و لیس لله سبحانه خلق اکرث من املالئکه و بعدد کل ملک
شیطان فان جهه رب تلک االطراف مالئکه و جهه نفسها الشیطان فاملالئکه یویدون
و یسددون املومنین و یدعون لهم و یستغفرون لهم و یکتب ثواب عبادتهم لالنسان
و هم علی صور مختلفه علی حسب رتبتهم فمنهم علی صور الحیوانات و منهم
علی صور الجن و منهم علی صور االنسان و ان من خیر و نور و کامل و عافیه و
طاعه فی العامل اال من تأیید املالئکه و تسدیدهم و دعائهم و هم معصومون
مطهرون الیعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یومرون الیسبقونه بالقول و هم بامره
یعملون فالروح تابعه لتلک الصوره الحاصله فان کانت الصوره علی الوضع االلهی
تعلقت بها الروح امللکیه و اال فالشیطانیه و التزید املالئکه و التنقص الشیاطین اال
بذکر الله و االستعاذه به و التوکل علیه و التوجه الیه و التسلیم له و الرضا بقضائه
و الصرب علی بالئه و ذکره و نسیان ما سویه و الیکون بعکس ذلک اال بعکس ذلک
و لعلک عرفت مام بینا ان االنبیاء سالم الله علیهم سلکوا الطریق االقرب فی اصالح
الدنیا و االخره و ملیأمروا اال بالعدل و االحسان و ملینهوا اال عن الفحشاء و املنکر و
کل من تدبر و انصف عرف انهم ملیأمروا اال بالخیر و النور و ملینهوا اال عن الرش و
الظلمه فای عالج اقرب الی دفع االمراض و جلب الصحه من العمل بالرشایع فاذا
عرفت ذلک فاعلم ان لالنسان امیرین نورا و ظلمه و هام الوجود و املاهیه فللنور
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وزیر و هو العقل و للظلمه وزیر و هو النفس فالعقل هو امللک االعظم و هو
روحالقدس و النفس الناطقه القدسیه وزیره و هو خلق اعظم من جربئیل و میکائیل
و النفس االماره بالسوء هی وزیر الجهل و هو الشیطان االعظم و تحت روحالقدس
من املالئکه بعدد جمیع الخیرات و کلها حیه بفضل حیوه روحالقدس تابعه له کام
بینا و تحت الشیطان االعظم من الشیاطین بعدد جمیع الرشور و کلها حیه بفضل
حیوه ذلک الشیطان تابعه له کام بینا فاملالئکه یدعون الی الخیر و یأمرون باملعروف
و ینهون عن املنکر و یطیعون الله و رسوله و یوالون االولیاء و یعادون االعداء و
یأمرون بالعدل و االحسان و ایتاء ذی القربی و یشتهون کل خیر و نور و یأمرون مبا
فیه الصحه و السالمه فی الدین و الدنیا و االخره و الشیاطین یدعون الی الرش و
الی عکس ما ذکرنا کلیه و من تدبر فی نفسه عرف الداعیین عالنیه بال غبار فان
املقتضی بالفتح الیتخلف عن املقتضی و کل مقتض الیقتضی غیر ما هو علیه و انت
تشاهد فی نفسک عالنیه ان احدا یأمرک بشئ و احدا ینهاک عن شئ و الیمکن ان
یکون هذا االمر و النهی من مقتضی واحد البته ففیک مقتضیان البته و هام امللک
و الشیطان اللذان فیک و ال نجاه عن رش الشیطان اال بالتوجه الی الواحد االحد و
ذکره و الخلوص له اذ هو النور و ال استناره اال من النور و الیتقوی امللک اال بالنور
و کل توجه الی سواه توجه الی الظلمه و الی نفس الخلق و ال استظالم اال من
الظلمه و الیتقوی الشیطان اال من الظلمه فمهام اردت دفع الشیطان فتوجه الی
الواحد املنان و مهام وجدت من نفسک نظرا الی الغیر فاستسلم لرش الشیطان و
الخیبه و الخسان و ال قوه اال بالله العلی العظیم فالیجوز للسالک الغفله عن الله
فی حال و ال قوه اال بالله املتعال و لیس هیهنا محل ازید من ذلک املقال و السالم
.
*« الباب العارش  :فی کلیات فی حفظ الصحه »*
الباب العارش فی کلیات فی حفظ الصحه ،
اعلم ان الله سبحانه خلق االشیاء کرما منه و جودا ثم اجری فیوضه و امداده علیهم
علی حسب دعائهم و قابلیتهم کام قال سبحانه قل مایعبو بکم ربی لوال دعاوکم و
قد اختلف اسوله االشیاء علی حسب اختالف مقتضیات حدودها و رتبها فامد کال
من عطائه کام قال و آتیکم من کل ما سألتموه علی قرائه تنوین کل و الجل ذلک
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قال سبحانه ان الله الیغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم و قال لنئ شکرتم
الزیدنکم فعرفنا من آیات الکتاب و االفاق و االنفس ان الله سبحانه الیفیض علی
شئ فی الترشیع بعد ما جرب کسهم فی التکوین اال علی حسب سوالهم فکل سوال
منهم جاذب لجواب منه و ان الله سبحانه یجود علیهم علی حسب سوالهم ان خیرا
فخیر و ان رشا فرش ان کان قلیال فقلیل و ان کان کثیرا فکثیر و ان کان متناسقا
فمتناسق و ان کان مختلفا فمختلف فالیغیر الجواب حتی یتغیر السوال فانه جواد
مفضال و الیقطع الجواب اال ان ینقطع السوال فاذا عرفت ذلک فاعلم ان الله
سبحانه خلق الخلق حیث خلقهم علی نظم حکمه و صواب فخلق کل شئ بشئ و
جعل کل شئ لشئ فخلقهم مختلفین فی الصور و االخالق و االحوال و االفعال و
املیوالت و جعل سبب هذا االختالف اختالف طبایعهم و عنارصهم فظهروا مختلفی
الطبایع فی الکمیات و الکیفیات و کان صحه کل واحد منهم کونه علی الوضع
االلهی املحبوب الذی اراده منه و خلقه الجله و قد خلق الخلق علی فطره العباده
و التوحید ثم غیروا کینونتهم فغیر الله ما بهم و ذلک قوله سبحانه صبغه الله و
من احسن من الله صبغه و قال فطره الله التی فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق الله
ذلک الدین القیم فکان صحه کل واحد منهم ان یکون علی الفطره االولیه االلهیه
التی کل مولود یولد علیها فمهام ملیغیر االنسان ذلک االستعداد و ملیبدله و جری
علی حسب مقتضاه و مشی علی رصاطه املستقیم یجری علیه االمداد من الله
سبحانه علی حسب ذلک االستعداد الثابت الدائم فیدوم صحته ما قدر ان یکون
باقیا و اذا غیر تلک الفطره و مال الی مقتضیات العرشه غیر الله ما به الی خالف
الصحه املطلوبه منه فلمیتأت عنه ما قدر الجله ثم ان هذا االنحراف اما یکون قلیال
و اما یکون کثیرا و اما یکون فی االبدان او االرواح و اغلب الناس غافلون عن
االنحرافات الروحانیه و االمراض الغیبیه و اما الذین قد کشف لهم الغطاء یرون ان
االرواح قد فتنوا ببالء عظیم و امراض وبیه عدیه یموت فی کل حین منهم خلق
کثیر و ان کثیرا من هذه االجساد قبور ماشیه لالرواح مروحه جایفه قد اطبق الفضاء
نتنها و لکنهم الیشعرون فان الشاعر هو الروح و قد ماتت منهم فالیستنشقون شیئا
و اما االبدان فهی حیه بحیوه عارضیه دنیاویه یزعمون انهم الخالدون و کل نفس
منهم ذائقه املوت ثم الیه یرجعون فالصحه هی بقاء االبدان او االرواح علی الفطره
االلهیه بان التغیر و التبدل ما خلقت علیه و یجری علی حسب مقتضاه حتی یدوم
علیه املدد علی حذو ما کان و النام و الربا فالیکون اال بالشکر و هو استعامل ما
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من علیه به فی مرضات املعطی و محابه و هو الذی یقول الله سبحانه لنئ شکرتم
الزیدنکم فمثل حافظ الصحه مثل من کان فی کیس له خمسه دنانیر فیرفع منها
اثنین و یضع فیه اثنین و یرفع اثنین و یضع اثنین فهی ابدا خمسه التزید و التنقص
و مثل طالب الزیاده کمن یرفع اثنین و یضع ثلثه فذلک یزید و ینمو و یربو عن
قلیل فمن استمد دامئا مثل ما حلل عنه فهو ابدا علی حال واحده و لکن من استمد
ازید مام حلل عنه فهو یزید و یربو و لکن یجب ان یکون الزیاده من جنس ما به
الصحه فعلم من ذلک ان حفظ الصحه باملثل و دفع املرض بالضد فمن رام غیر ذلک
فقد اخطأ فالتظنن ان بارد املزاج یجب ان یسخن بل یجب ان یربد مبثل بروده مزاجه
فان صحته بها و خلق الجلها و مرضه بضدها فعود البدن ما اعتاده کام قال الصادق
علیه السالم اعود البدن ما اعتاد و عن الرضا علیه السالم فی رسالته الی املأمون ان
الجسد مبنزله االرض الطیبه متی تعومدت بالعامره و السقی من حیث الیزاد فی
املاء فتغرق و التنقص منه فتعطش دامت عامرتها و کرث ریعها و زکی زرعها و ان
تغوفل عنها فسدت و ملینبت فیها العشب فالجسد بهذه املنزله و بالتدبیر فی
االغذیه یصلح و یصح و تزکو العافیه فیه فانظر یا امیر املومنین ما یوافقک و یوافق
معدتک و یقوی علیه بدنک و یستمریه من الطعام فقدره لنفسک و اجعله غذاءک
و اعلم یا امیر املومنین ان کل واحده من هذه الطبایع تحب ما یشاکلها فاغتذ ما
یشاکل جسدک و من اخذ من الطعام زیاده ملیغذه و من اخذ بقدر ال زیاده علیه
و ال نقص فی غذائه نفعه و کذلک سبیلک ان تأخذ من الطعام کفایتک فی ابانه و
ارفع یدیک عنه و عندک الیه میل فانه اصلح ملعدتک و لبدنک و ازکی لعقلک و
اخف علی جسمک یا امیر املومنین کل البارد فی الصیف و الحار فی الشتاء و
املعتدل فی الفصلین علی قدر قوتک و شهوتک و ابدأ فی اول طعامک باخف
االغذیه التی یغتذی بها بدنک بقدر عادتک و بحسب طاقتک و نشاطک و زمانک
الذی یجب ان یکون اکلک فی کل یوم عند ما یمضی من النهار مثان ساعات اکله
واحده او ثلث اکالت فی یومین تتغذی باکرا فی اول یوم ثم تتعشی فاذا کان الیوم
الثانی فعند مضی مثان ساعات من النهار اکلت اکله واحده و ملتحتج الی العشاء و
کذا امر جدی محمد صلی الله علیه و آله علیا علیه السالم فی کل یوم وجبه و فی
غده وجبتین و لیکن ذلک بقدر الیزید و الینقص و ارفع یدیک من الطعام و انت
تشتهیه الخرب  ،و ان اردت ان تعدل مزاجک فالتکرث من شئ من االشیاء ابدا و
استعمل کل شئ من حرکاتک و سکناتک بقدر یخف علیک فان ادمنت بعدم ادمان
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شئ یخف جسمک و یعتدل فی الحاالت و ینزل علیک االمداد االعتدالیه و ایاک
ایاک ان تبادر الی العالج لالنحرافات الیسیره التی تعرض بدنک و کل امر البدن
الی الله سبحانه الذی خلقه و امسکه بظله و جعل الحراره الغریزیه یده فی حفظه
فانه مهام وکل االمر الی مدبره اشتغل بتدبیر البدن من جهه واحده و عدله و دفع
عنه املنافی البته بنفسه و یتقوی البدن و یشتد ترکیبه و یکرث بقاوه الن املدبر فیه
واحد و یمیل کل جزء الیه فی االستمداد و ینقطع عام سواه فتتضام االجزاء و یشتد
الرتکیب و یعس التفکک و اما اذا بادرت الی العالج بکل نکبه و صدمه و انحراف
و تنکأ یخذل املدبر امر التدبیر الدبارک عنه و یکلک الی حیث توجهت و یحصل
لک رشکاء متشاکسون یجرک کل واحد الی جهه و یمیل کل جزء منک الی جهه
فیسع الی اجزائک التفکک و یقل بقاوک البته و تحتاج دامئا الی امور کثیره لیست
تتأتی علی ما ینبغی فاملدبر خذلک و سایر االمور ملیتیس لک و ان تیس افسدک و
فتتک فیفسد بنیتک و تتفکک عن قلیل البته فقوام االمر و رس التدبیر ان التبادر
الی العالج و الدواء ما استطعت فقد روی عن ابیالحسن علیه السالم لیس من دواء
اال و یهیج داءا و لیس شئ فی البدن انفع من امساک الید اال عام یحتاج الیه و عن
ابیعبدالله علیه السالم اجتنب الدواء ما احتمل بدنک الداء و عنه علیه السالم من
ظهرت صحته علی سقمه فعالج نفسه بشئ فامت فانا الی الله منه بریء و عن
ابیالحسن علیه السالم ادفعوا معالجه االطباء ما اندفع الداء عنکم فانه مبنزله البناء
قلیله یجر الی کثیر و روی الیتداوی املسلم حتی یغلب مرضه صحته و عن علی
علیه السالم امش بدائک ما مشی بک الی غیر ذلک من االخبار فایاک ایاک ان
تتناول من الدواء شیئا قلیال او کثیرا جزئیا او کلیا فان لکل دواء رضرا فیجر القلیل
الی الکثیر و یخذلک املدبر ثم التکفی نفسک و هذا جل االمر و اصله و لو تدبرت
فی هذا القول و سلکت فی سایر امور الدنیا ایضا کذلک و وکلت االمور الی مدبرها
لکفاک و اسرتحت و جرت علی ما تحب و اما ان اشتغلت بالتدابیر و التمسک
بالخلق و االستفتاح منهم فیخذلک املدبر و الیکفیک غیره البته فال الدنیا حصلت و
ال االخره اکملت خس الدنیا و االخره ذلک هو الخسان املبین فایاک ان تعالج امرا
من امور الدنیا و االخره و بدنک ابدا و کل االمور الی الله سبحانه فان فیه بلوغ کل
خیر و وصول کل مطلوب و لنعم ما روی :
کن عن امورک معرضا

** * **

و کل االمور الی القضا
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فلرب امر متعب
و لرمبا اتسع املضیق

** * **
** * **

لک فی عواقبه رضا
و رمبا ضاق الفضا

الله یفعل ما یشاء

** * **

فالتکن متعرضا

الله عودک الجمیل

** * **

فقس علی ما قد مضی

نعم اذا استولی علیک املرض فقد اذن لک فی العالج فافزع الی الله سبحانه فی کل
حال و علیک بالصدقه اوال و الدعاء فالتبدأ قبل ذلک بشئ من التدبیر و العالج فقد
روی عن الصادق علیه السالم داووا مرضاکم بالصدقه و عنه علیه السالم علیک
بالدعاء فانه شفاء من کل داء ثم بعد ذلک ان ملینقلع بادر الی العالج و اوال بالحمیه
فقد روی عن الصادق علیه السالم ان املعده بیت الداء و ان الحمیه هی الدواء  ،و
نقل عن الحکامء التخمه رأس کل داء و الحمیه رأس کل دواء و روی عن الصادق
علیه السالم کل داء من التخمه و کذا روی عنه علیه السالم اثنان علیالن صحیح
محتم و علیل مخلط فاذا مرضت فعالج نفسک برأس کل دواء و عن ابیالحسن
علیه السالم لیس الحمیه ان تدع الشئ اصال و لکن الحمیه ان تأکل من الشئ و
تخفف و عن ابیعبدالله علیه السالم التنفع الحمیه للمریض بعد سبعه ایام و روی
الحمیه احدعرش صباحا انتهی  ،و ذلک الن غالب االخالط تنتضج بعد سبعه ایام و
بعد احدعرش یوما فیستولی علیها الطبیعه و تدفعها فاذا جاوز مرضک حد الحمیه
یعنی انه مرض الیقلعه الحمیه فعالجه ما قدرت باالغذیه املناسبه فقد قال الصادق
علیه السالم اداوی الحار بالبارد و البارد بالحار و الرطب بالیابس و الیابس بالرطب
و ارد االمر کله الی الله عز و جل الخرب  ،فعالج مهام قدرت باالغذیه فان احسست
بحراره زائده فاغتذ باالغذیه البارده و بالعکس و ان احسست یبوسه فاغتذ بالرطبه
و بالعکس متوکال علی الله معتقدا ان بیده مقادیر االمور فان جاوز االمر ذلک و
تحتاج الی تدبیر اعظم فقد ابتالک الله سبحانه فافزع الی االدویه فعن ابیعبدالله
علیه السالم ماخلق الله داءا اال و جعل له دواءا فارشب و سم الله و قال ان الله
جعل فی الدواء برکه و شفاءا و خیرا کثیرا انتهی  ،فاذا احتجت الی الدواء فایاک ثم
ایاک ان تستعمل املسکرات و املحرمات فانه ماجعل الله فی حرام شفاءا و قد تواتر
بذلک االخبار و التستعمل شیئا من املرار ملا روی ماجعل الله فی شئ من املر شفاءا
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و روی اذا مرض احدکم فخذ السکر االبیض فدقه و صب علیه املاء البارد و اسقه
ایاه فان الذی جعل الشفاء فی املرار قادر ان یجعله فی الحالوه انتهی  ،فاذا احتجت
الی الدواء فاسع ما امکنک ان تتداوی باالدویه املفرده فان لکل دواء رضرا و الدواء
املفرد اخف علی البدن و اقل رضرا و جاهد ان الیکون کریه الرایحه و الطعم یکرهه
الطبیعه و تتنفر منه فان مثل هذا الدواء الیکاد ینفع البدن و هو الی ان یمرض و
یصیر کال آخر اقرب الی ان یکون دواءا و اعلم ان الشفاء بید الله یجعله فیام یشاء
و الطیبات اقرب الی املبدء و اجذب للربکه و الشفاء من الله سبحانه من الخبیثات
و رس عدم نفع الکریه ان الدواء ما ملیعمل الطبع فیه ملیعمل فی الطبع فاذا تنفر
الطبع عن قبوله الیقبل الیه و الیعمل فیه فیتحیر فی املعده و البدن و یحدث
امراضا اخر نعوذ بالله فایاک و استعامل الدواء الکریه فاذا استعملت الطیب فجاهد
ان تداوی اهل کل بلد بعقاقیر ارضه و االدویه املعروفه املجربه التی الیخاف فیها
سمیه فان الله سبحانه خلق لکل قوم ادویه و یس لهم فی بالدهم تیسیرا و ابدانهم
خلقت من تربه بالدهم و العقاقیر النابته فی تلک الرتبه اشبه البدانهم و انسب و
ابدانهم اکرث تحمال لها و طباعهم اکرث میال الیها و اکرث قبوال لها فاذا استعملت االدویه
املعروفه املجربه فاسع ان یکون دواءا یحتاج فی اتخاذه الی مقدار قلیل فان الکمیه
الکثیره تصیر کال علی الطبیعه و الکمیه القلیله یتسلط الطبع علیها و یحوزها و
یقبلها و یعمل فیها ثم یعمل فی الطبع من غیر کل و اعجبنی کلامت من بعض
الحکامء فاذکرها فی حفظ الصحه االولی اعرض نفسک علی الخالء قبل ان تنام
الثانیه ادخل الحامم غبا فان الحامم یخرج اخالطا کامنه فی قعر البدن الیصل الیها
الدواء و الثالثه ان تقیئ کل اسبوع مره اقول و هذا مام الاصدقه فان القیء لیس
بامر طبیعی یحتاج الیه الطبع فی اوقاته و الیجوز ان تهیج الطبع و تحمله علی غیر
مقتضاه فی کل اسبوع اللهم اال ان یحتاج الیه فاملبادره الیه قبل التقیأ اولی ملا روی
عن الصادق علیه السالم من تقیأ قبل ان یتقیأ کان افضل من سبعین دواء و یخرج
القیء بهذا السبیل کل داء و عله و الرابعه التأکل ما الیعمل فیه سنک فان معدتک
اضعف منه و الخامسه ان التأکل مثره قبل ادراکها و السادسه ان التستعمل دواءا ما
استطعت الن الدواء کالصابون و الصابون ینظف الثوب و لکن یبلیه و التداوی
کالرمی یصیب و یخطی و السابعه ان تحرتز من مس النساء کثیرا فانه یخمد نار
الحیوه و الثامنه ایاک ایاک ان متس العجوز النه یخاف منه الفجأه و التاسعه الدم
کنز البدن فالترصفه فی غیر وقت الحاجه و العارشه التقصد الغذاء اال بعد جوع
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صادق فلیس شئ ارض من ادخال طعام علی طعام ملینهضم تم کلامته و ما احکمها
من کلامت فقد روی جمیع ذلک فی اخبارنا فقد روی عن امیراملومنین علیه السالم
انه قال للحسن علیه السالم التجلسن علی الطعام اال و انت جایع و التقم عن
الطعام اال و انت تشتهیه و جود املضغ و اذا منت فاعرض نفسک علی الخالء فاذا
استعملت هذا استغنیت عن الطب و روی اربعه تذهب ضیاعا و عد منها االکل
علی الشبع و عن النبی صلی الله علیه و آله االکل علی الشبع یورث الربص و قال
ابوالحسن علیه السالم الحامم یوم و یوم ال یکرث اللحم و ادمانه کل یوم یذیب شحم
الکلیتین و روی ادمانه یورث السل و عن النبی صلی الله علیه و آله دواء الدم
الحجامه و دواء البلغم الحامم و دواء املره املشی و هو املسهل و روی نعم البیت
الحامم یذهب االذی و یذکر النار و روی عنهم علیهم السالم فی روایات حاصلها
البث فی البیت الثانی ساعه و خذ من املاء الحار و ضعه علی هامتک و صب منه
علی رجلیک و ان امکن ان تبلع منه جرعه فافعل و ایاک و رشب املاء البارد و الفقاع
فی الحامم و التصنب علیک املاء البارد و صبه علی قدمیک اذا خرجت و ایاک و
التمشط و السواک فی الحامم و التدخله علی الریق و التدخله و انت ممتلی من
الطعام و التدلک بالخزف فانه یورث الجذام و الربص و علیکم بالخرق و الیستلقین
احدکم فی الحامم و الیضطجع فانه یذیب شحم الکلیتین و االستلقاء و االتکاء یورث
الداء الدبیله و قد مر ترک التداوی ما استطاع االنسان و عن النبی صلی الله علیه و
آله ثلث یهدمن البدن و رمبا قتلن دخول الحامم علی البطنه و الغشیان علی االمتالء
و نکاح العجایز .
*« الخامته  -فی ذکر بعض االخبار الکلیه فی باب الطب »*
خامته فی ذکر بعض االخبار الکلیه فی باب الطب  :فعن ابیعبدالله علیه السالم
الدواء اربعه السعوط و الحجامه و النوره و الحقنه و عن النبی صلی الله علیه و
آله الداء ثلثه و الدواء ثلثه فاما الداء الدم و املره و البلغم فدواء الدم الحجامه و
دواء البلغم الحامم و دواء املره املشی و عن ابیعبدالله علیه السالم الدواء اربعه
الحجامه و السعوط و الحقنه و القیء و عنه علیه السالم خیر ما تداویتم به الحجامه
و السعوط و الحامم و الحقنه و روی الحجامه و الطالء و القیء و الحقنه  ،و الوجه
فی هذه االخبار ان طراطیر االمعاء تنقی بالحقنه و لیس عالج اقرب الیه منها و
طراطیر املعده تنقی بالقیء و املشی و هام اقرب الطرق لها و طراطیر الکبد و
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العروق تنقی بالفصد و الحجامه و هام اقرب الطرق لها و یمکن ادخال املدر فی
املشی و طراطیر الدماغ تنقی بالسعوط و هو اقرب الطرق لها و طراطیر البدن و
االعضاء تنقی بالحامم و الطالء فان الحامم یفتح املسامات و یدر العرق و الطال
یذهب الطرطیر الشعری فعلم من ذلک انا و الحمد لله سلکنا فی العالج مسلک
آلمحمد علیهم السالم و ذهبنا مذهبهم فاصول املعالجات الحقنه و القی و املشی
و الفصد و الحجامه و السعوط و الحامم و الطالء کام قدمنا و رشحنا فمن ذهب
الی غیر ذلک اخطأ الطریق و ملیدخل البیت من بابه و روی عن امیراملومنین علیه
السالم انه قال لسلامن و قد اتاه و هو مغطی الرأس ما معناه ما لک یا عبدالله
مغطی رأسک فقال ان بی زکاما فقال علیه السالم ما معناه ان فی کل شخص سته
عروق عرق الجنون و عرق الجذام و عرق العمی و عرق الطاعون و عرق الربص و
عرق البواسیر فاذا تحرک عرق الجنون ارسل الله علیه الزکام فیبطله فاذا تحرک عرق
الجذام انبت الله الشعر فی االنف فیبطله فالتأخذه باملنقاش و خذه باملقراض لطیفا
و اذا تحرک عرق العمی ارسل الله علیه الرمد فیبطله و اذا تحرک عرق الطاعون
ارسل الله علیه السعال فیخرجه بلغام و اذا تحرک عرق الربص ارسل الله علیه
الدمامیل فیخرجه قیحا و اذا تحرک عرق البواسیر ارسل الله علیه شقوق االعقاب
فیبطله و روی التکرهوا الدمامیل فانها امان من الربص و التکرهوا السعال فانه امان
من الفالج و روی التکرهوا الرمد فانه امان من العمی و کان رسول الله صلی الله
علیه و آله الیتداوی من الزکام و یقول ما من احد اال و به عرق من الجذام فاذا
اصابه الزکام قمعه  ،فهذه جمله ما اردنا ایراده فی هذا الکتاب و فیه کفایه الولی
االلباب و اما وجوه املعالجات الجزئیه و صفات العقاقیر فقد بالغ االطباء فیها و ال
حاجه بنا الی ذکرها .
و قد فرغ من تألیف هذا الکتاب کاتبه و مولفه فی ضحوه یوم االربعاء من العرش
االخر من شهر رجب من شهور سنه اربع و ستین بعد املأتین و االلف حامدا مصلیا
مستغفرا اوال و آخرا  ،متت .
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