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از افاضات
عامل ربانی و حکیم صمدانی
مرحوم حاج محمد کریم خان کرمانی
(اعلی الله مقامه)

*«درس اول ـ شنبه  25ربیع الثانی *»1285
بسم اهلل الرحمن الرحیم
و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و مقام العرش هو مقام قاب قوسین الی
آخر.
مقصود این بود که اخباری که در معراج است به طور اختصار بنویسم و هر
حدیثی که در او اشاره یا حکمتی یا خصوصیتی باشد بنویسم .اوال یک
مطلب کلی از نوع این تعبیرات عرض کنم و آن این است که آن چه در
عالمی از عوالم هست و در غیر آن عالم بخواهی از آن تعبیر بیاوری که از
نوع آن عالم نیست و وضعش دیگر وضعی است ،نهایت اشکال را دارد .و
بایست به آنچه در این عالم است از آن عالم تعبیر بیاورد و اینها شباهت به
آنها ندارد و از نوع آنها نیستند و به این واسطه تعبیرات مختلف میشود .فی
المثل هرگاه از اصوات موسیقی بخواهد تعبیر بیاورد از زیر و بم و الحانی و
رفتاری@ص 1که در علم موسیقی هست هرگاه خواسته باشند که در عالم
طعوم از برای کسانی که از عالم طعومند و مشاعر طعمیه دارند و در عالم
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طعوم تولد کردهاند و مواد نفوسشان از عالم طعوم است تعبیر بیاورند از آن
اصوات چطور تعبیر بیاورند؟ چه چیز بگویند که این بفهمد و در مشعر این
داخل شود؟ البد باید صوت بسیار مرتفع را ترش بسیار شدید بگویند فی
المثل .چه بکنند؟ و صوت بلند چه دخلی به ترش بسیار شدید دارد؟ اگر غیر
از این چیزی بگویند این نمیفهمد و حال آنکه چنین هم نیست و این تعبیر
کاشف از آن نیست .حاال از آن صوت شدید گاهی به ترشی شدید و گاهی
به شیرینی شدید و گاهی به تلخی شدید تعبیر بیاورند همه درست است و
مقصود این است که بگویی این از آن عرصه نیست .وانگهی آنکه در عالم
طعوم است مذهبش این باشد که آن کسی که از آن عالم آمده و در این عالم
ظاهر شده و برای دعوت اینها آمده باید الفاظ او را بر متبادر اذهان حمل
کرد و حمل بر ظاهر آنچه میگویند باید کرد و دیگر کالم او را تأویل نباید
کرد .پس آنچه میگوید ما باید سخنهای او را حمل کنیم بر آنچه به اذهان
متبادر است حاال ببینید از این تعبیرها چه چیز از توش درمیآید.
بعینه همین حکایت است حکایت آنچه در عالم غیب است نسبت به عالم
شهاده آنجا وضع ،دیگر وضعی است ،مطالب ،دیگر مطالبی است لکن
چارهای غیر از این نیست که بگویند سدره المنتهی درختی است در آسمان
هشتم یک برگ از این درخت یک امت را سایه میاندازد دیگر چه بگویند؟
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هرچه بخواهند تعبیر بیاورند همینطور چیزی میشود .آنکه حکیم است
آنچه در دل او هست نمیتواند از آن تعبیر بیاورد مگر به درخت و واقعا
درخت است سدره هم هست یک برگش هم یک امت را سایه میاندازد.
همه روی زمین امت پیغمبرند و یک برگش همه را سایه میاندازد .حاال این
لفظ را که میشنود متبادر در اذهان همین است که مثل این درختهای دنیا
است نهایت برگهایش بزرگتر است میخواهد باالی آسمان هشتم درختی
فرض کند مثل درخت کنار([ )]1سبز شده .آیا تعقل نمیکند که آسمان
هشتم میگردد یا ایستاده و آن درخت آیا کجاش سبز شده آیا در یک
گوشهاش سبز شده آیا در جمیع روی آسمان هشتم یک درخت سبز شده.
آسمان که کروی و گرد است چطور پیغمبر معراج رفت از کدام راه رفت؟
اینها را تعقل نمیکند نمیفهمد .و کذلک آنچه از احوال قیامت و جنت و
نار برای شما نقل کردهاند یک اوضاع دیگری است .ندارد در این عالم
تعبیری.
و حاال اینکه عرض کردم نه این است که انکار معاد کردم حاشا و کال بلکه
میگویم از وصف بیرون است در بعضی از دعاها است که به او میدهند ما
العین رأت و الاذن سمعت و الخطر علی قلب بشر چیزی چند به آدم میدهند
که هیچ تعقلش را نکرده بود .و در اخبار فرمودهاند ترازو در روز قیامت
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نصب میکنند و اعمال عباد را میسنجند؛ حق است و صدق است و راست
و درست است .لکن این ترازو چطور چیزی است؟ آیا این ترازوا از آهن
است دوتا کفه دارد از برنج است از نقره است؟ آیا به طور قپان است؟ آخر
این چه تزارویی است؟ مثال یک جایی میفرماید جهنم را میآورند در روز
قیامت مانند شتر و او میآید گردن او دور صحرای محشر را گرفته ،صراط
را بر پشت این شتر نصب کردهاند .و اینطور تعبیر میآورند حاال آن جهنم
که خیال میکردیم گذشت که خیال میکردیم گودالی باشد پر از آتش و
صراط روی این گودال کشیده شده .حاال جهنم را فرمودند میآورند مثل
شتر و صراط بر پشت او است و حضرت امیر بر عجز آن نشسته یقول خذی
هذا و ذری هذا .معلوم میشود که پستای دیگری است .حاال آن حالت یک
حالتی است یک چیزی است که شترش بگویی شتر است ،هاویهاش بگویی
هاویه است ،تابوتهای آتش بگویی درست است و اگر افعیها و مارها است
درست است .و بعینه مثل حکایتی است که در فلسفه تعبیر میآورند .فرض
کنید جوهر نوشادر یا عرق نوشادر را که اگر حکیم بخواهد از آن به تیزاب
تعبیر بیاورد ،به ماء تعبیر بیاورد ،درست است زیرا که زالل که هست ،سیال
و سفید که هست بعینه مثل آبی است که از جوی آورده باشند پس میگوید
آب است .و اگر بخواهد تعبیر به آتش بیاورد درست گفته است به جهت
آنکه به هرجا ریخت آنجا را میسوزاند پس میگوید آتش است و میگوید
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آب است و هر دو هم راست است .و همچنین اگر بخواهد خاک هم از آن
تعبیر بیاورد راست گفته است به جهت آنکه خاک ملح است و جمیع این
ملح است و به جز ملح چیز دیگر نیست .و هرگاه به این بگوید این هوا است
راست گفته به جهت آنکه هوا مقام دهن را دارد و این دهنیت دارد و اشتعال
دارد و دسومت دارد و چون چنین است پس اسم این را هوا میگذارد و
راست گفته .و اگر بخواهد مقام این را جسد بگذارد میگذارد و میگوید
این جسد است میگوید ملح است و جسدانیت در ملح است .و اگر بخواهد
اسم این را نفس بگذارد راست است به جهت آنکه نصفش صعود میکند و
نصفش میماند و نفس همینطور چیزی است .و اگر بخواهد روح به او
بگوید میگوید به جهت آنکه آتش که کردی لطیف که شد جمیعش صعود
میکند .و هکذا از جهات عدیده تعبیرات عدیده میآورد و راست گفته و
حقیقت هم دارد.
پس نیست اختالفی در کلمات حکماء اگرچه از کالم واحد به صد تعبیر
تعبیر بیاورند .و چنین است حکایت عالم غیب و عالم شهاده تعبیرات از
عالم غیب به تعبیرات مختلفه میآورند و مقصودشان چیزی دیگر غیر از همه
اینها است .و در شجرهای که آدم خورده گاهی میفرماید حنطه بود گاهی
میفرماید طبی@ص 3بود گاهی میفرماید عنب بود گاهی میفرماید که
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علم بود و همچنین میوههای متعدد در معنی شجره میفرماید .وقتی پرسیدند
چرا اختالف فرمودهاند سببش را این فرمودند که درختهای بهشت هر میوه
که بخواهی همان میوه را میدهد هرچه بخواهی میدهد قند بخواهی میدهد
شربت بخواهی میدهد لیمو انار لهم ما یشاءون فیها پس این یک چیزی را
بخواهی تعبیر بیاوری به قند قند است بخواهی تعبیر بیاوری به میوه میوه است
و هکذا از این جهت در احادیث اهل بیت اختالف نیست.
و نمیگویم مثل آنکه صاحب مجلی میگوید ،میگوید در اول ماخلق اهلل
اختالف است بعضی گفتهاند قلم است بعضی گفتهاند عقل است و در بعضی
اخبار هست که روح است و در بعضی هست که آب است و اظهر آن است
که اول ماخلق اهلل عقل است .و اینها همه از ندانستن لحن ائمه:است و اول
ماخلق اهلل چیزی است که تعبیر که میآوری از این بابت که جمیع عالم حی
است و اثر خداوند حی است و من الماء کل شیء حی میگویی اول ماخلق
اهلل ماء است .و اگر از آن به قلم تعبیر بیاوری از این بابت است که جمیع
کاینات کلماتی هستند مکتوبه به او در لوح امکان پس راست است که اول
ماخلق اهلل قلم است .و اگر عقل میگویی از آن بابت است که شعور جمیع
خلق به او است پس بگویی اول ماخلق اهلل عقل است راست گفتهای چرا که
جمیع شعوری که در عالم است از او است و او است وسط کل و او است
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قطب همه و العقل وسط الکل به این جهات اسمش را عقل گذاردهاند و
راست گفتهاند .و از این جهت که حیات کاینات به او است اگر اسمش را
اول ماخلق اهلل روحی بگذاری درست است .اگر فهمیدی از جهات عدیده
اسماء عدیده بر او بگذار بگو اول ماخلق اهلل آتش است اگرچه نص نداشته
باشی به جهت آنکه آتش عنصر اول است و مشیت حرکت ایجادیه است و
حرکت باعث احداث حرارت است پس اول آتش است و همین که دانستی
چه میگویی دیگر تعبیر هرطور بخواهی بیاوری درست است .هوا بخواهی
بگویی بگو ،نار میخواهی بگویی بگو ،عرش بگو و هکذا حکیم که شدی
اگر از همان مأخذی که ائمه گرفتهاند تو هم گرفتی هرچه بگویی درست
است مثل اینکه آن مأخذی که حکیم فلسفی دارد اگر به دست تو آمد و تو
بر اصل آن جوهر اطالع پیدا کردی دیگر تو به هر نحوی خواسته باشی تعبیر
میآوری لکن جاهل خواهد گفت تو بر خالف حدیث گفتی در حدیث
فرمودهاند اول ماخلق اهلل ماء است و تو میگویی نار است .میگویم وقتی
حکیم میگوید تعبیر میآورد او میگوید آن ماء که فرمودهاند سوزنده است
مثل آتش پس آتش است و آن ناری که من میگویم بارد است مثل ماء پس
ماء است اگر آنچه به آب حاصل میشود مقصودمان آب است به جهت آنکه
من الماء کل شیء حی لکن حیات از چیزی حاصل نمیشود مگر آنکه
خودش حی باشد پس به این مالحظه روح است و اسم رحمان است.
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پس به این واسطه تعبیرات آلمحمد :از جنت و اوضاع جنت مختلف شد .در
احادیث فرمودند جنت درختها دارد و مردم هم شنیدند و یاد گرفتند و نهر
دیدند کج فهمیدند .و جای دیگر در احادیث دیگر فرمودند درختهای جنت
پاش باال است و شاخههایش پایین است اما شما نمیدانید درخت در منزل
حضرت امیر است و آن منزل باالترین منزلها است و در جنت طوبی اصلش
در خانه حضرت امیر است دیگر از آن درخت به خانه هر مومنی شاخی یا
برگی سرازیر است .پس درست است که درختهای بهشت اصلش باال است
و شاخههای او پایین و خدا میفرماید قطوفها دانیه یعنی میوههای او معلق و
سرازیر است و آویخته است و همچنین میفرماید آبهای بهشت و انهار جنت
در غیر اخدود جاری میشود مثل یک لوله بلوری میبینی دارد میآید و دیگر
جایی و نهری و جویی نمیخواهد و گودالی هم زیر پاش نمیخواهد .و
میفرماید نهر تسنیم از اعالی بهشت نازل میشود و همین یک لوله بلوری
از آن باال دارد میآید .میگویم لوله باز من از زبان این عالم حرف میزنم و
همچنین در جنت اقل آنچه به یک مومن میدهند هفت همسر این دنیا است
پس این چه لولهای است که باید در خانه همه بریزد .پس معلوم شد که
وضعش دخلی به این اوضاع ندارد و آن اوضاع آخرت اوضاع دیگر است و
تعبیر از آن اوضاع در این دنیا و این عالم به تعبیرات مختلفه آوردهاند دیگر
به حسب افهام مردم و به حسب ذوق هر کسی تعبیری میآورند.
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سخنها چون به وفق منزل افتاد
در افهام خالیق مشکل افتاد([)]2

و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس دوم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
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قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و مقام العرش هو مقام قاب قوسین الی
آخر.
دیروز عرض کردم که تعبیر از حقایق عالمی در عالمی دیگر ممکن نیست
زیرا که هر عالمی ماده دارد و مناسب آن ماده صورتی دارد و مناسب آن
صورت الفاظی در آن عالم از برای آن صور وضع شده .پس چون الفاظ عالم
اجسام از برای صور جسمانیه وضع شده و صور جسمانیه مقادیری است
کثیفه مناسب مواد جسمانیه ،این الفاظ کاشف از حقایق غیبیه که مواد آنها
نوریه و صور آنها ظلیه است نمیشود .وانگهی آن حقایقی که در آن عالم
هست جامعیتی دارد بالنسبه به اینها و مکرر شنیدهاید که یک آن از دهر
استعالء دارد بر ماضی و مستقبل و حال و جمیع زمان را یک حقیقت در
بردارد از این است که یک اکله و یک لقمه مومن در جنت مساوی با کل
دنیا میشود .یک آن دهری خواص ماضی و مستقبل و حال کل زمان برای
او پیدا میشود و یک حقیقت دهری استیالء دارد بر حقایق زمانی .و آن
حقیقت وقتی استیالء داشته باشد بر جمیع حقایق و کسی آن را بفهمد و از
آن به هر حقیقتی از حقایق این عالم که بخواهد تعبیر بیاورد درست است و
در نظر کسانی که وقوف ندارند چنان مینماید که اختالف در تعبیرات و
بیانات شد لکن حکیم میداند چه میکند یک چیزی در دست او است که
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اگر بخواهد به او آب گوید آتش بگوید میگوید هوا بخواهد بگوید میگوید
و همچنین خاک بگوید گفته است ،آسمان بگوید و زمین بگوید درست
است روح و نفس میگوید و آنچه بخواهد بگوید میگوید و درست است
و خواص کل آنها پس ما اگر در بعض عبارات جایی بگوییم که عقل سرد
است و تر است راست گفتهایم به جهت آنکه عقل مقام ماء اول است و اول
ماخلق اهلل است و اول ماخلق اهلل الماء و به جهت اینکه حیات کل شیء به
ماء است و اول چیزی که خدا آفریده به اصطالح فالسفه ماده سریانی که در
جمیع اشیاء ساری است و اول هر چیزی است ،آب است و همان عقل است
که متطور به جمیع اطوار وجودیه شده به جهت این آن را آبش میگوییم و
راست گفتهایم .و همان را اگر در بعض عبارات بگوییم نار و بگوییم حار
است و یابس باز درست گفتهایم به جهت آنکه اول ماصدر من المشیه است
و مشیت حرکت ایجادیه است و حرکت احداث حرارت میکند و حار است
و هرچه اقرب الی المبدء است اوحد است و نار اقرب به مبدء است از آب و
اوحد از آبست و آنچه اقربست قوه فاعله دارد و نار قوه فاعله دارد و ماء قوه
منفعله دارد و اقرب الی اهلل باید قوه فاعله داشته باشد و ابعد من اهلل باید قوه
منفعله داشته باشد و آب هابط است و نار صاعد پس عقل نار است پس به
این اعتبار عقل بایستی احر جمیع اشیاء باشد و هیچ ناری به پای این نار
نمیرسد و حقیقتا نار است .از این جهت سئل الصادق 7عن العشق
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فقال7العشق نار تطلع علی االفئده فتحرق ماسوی المحبوب پس نار است
ولکن نار حب است نه نار جحیم است و نار سجین و آنچه در مقابل او افتاده
نار جحیم است و نار سجین و آن نار جهل است ولکن این نار عقل است.
پس مقام عقل را به این مالحظات نار میگوییم و حق هم هست.
و به مالحظه اینکه آب است رنگ او را ابیض میگوییم و به مالحظه اینکه
آتش است رنگ او را احمر میگوییم .کسی نگوید من که نظرم میکنم به
این جلد کتاب اگر ابیض است احمر نیست و اگر احمر است ابیض نیست
تو چطور به یک چیز هم میگویی احمر هم میگویی ابیض؟ میگویم این
سفیدی و این قرمزی از فعلیات عالم زمان است که با هم مجتمع نمیشوند
در یک مکان و آن یک مقامی دارد که نه حمرت است و نه بیاض که هم در
بیاض جلوهگر است و هم در حمرت جلوهگر است پس اگر تعبیر به نار
بیاوریم راست گفتهایم و اگر تعبیر به آب بیاوریم راست گفتهایم.
و همچنین اگر به عقل بخواهیم بگوییم سرد و خشک است و عقل صاحب
مقام ترابی است راست گفتهایم و حق است به مالحظه اینکه مابعث اهلل نبیا
اال و هو ذومره سوداء صافیه و به جهت آنکه خداوند عالم بعد از آنی که
مشیتش قرار گرفت که انبیاء معصوم باشند و معصوم نمیشود در چیزی مگر
آنکه در مزاج او برودت و یبوست باشد که وحی که به او میرسد کالنقش
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فی الحجر آن را نگاه دارد و بماند و به آن حالی که صانع او ،او را ساخته به
همان حال بماند و سخت باشد و مثل آب تابع هر ریحی و متموج به هر
موجی نشود و از خود حرکت نداشته باشد و نار از خود حرکت صعودی
دارد و هوا از خود حرکت صعودی فی الجمله دارد و آب از خود حرکت
جریان دارد ،پس چون نبی در جنب ربش باید کالمیت بین یدی الغسال باشد
و کالحجر باشد که اگر او را از این طرف بیندازد هزار سال به همین طرف
بماند و اگر او را از آن طرف بیندازد هزار هزار سال به همان طرف بماند و
این طبع از خواص ترابست پس از این جهت نبی باید صاحب سودا باشد و
مزاج او بارد و یابس و مزاج سودا باشد ولکن سودای او نه سودایی است که
از احتراق صفرا یا دم یا بلغم باشد که آن سودا سودای غیر طبیعی است و
ماده جنون است و صفرا که احتراق پیدا کرد ماده مانیا([ )]3میشود و برای
شخص صفت کالب پیدا میشود با همه میجنگد و هرگاه از احتراق دم
باشد جنون پیدا میشود لکن مالیمتر میشود و جنگ چندانی نمیکند و
هرگاه از احتراق بلغم باشد از آن مالیمتر میشود یک گوشه میافتد کسل
میشود ولکن سودایی که صافیه باشد مثل بلور است سنگ است و صاف
است اگر حکاکی برآن نقش بکند هزار سال باقی میماند به جهت جمودی
و برد و یبسی که در او هست و به غیر از آنچه او را بر آن ساختهاند نمیشود
لکن با وجودی که سنگست و صلب و بارد و یابس صافی است و ماوراء را
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مینمایاند .همچنین مزاج نبی سوداویست لکن سودای صافیه که هیچ از
احتراق اخالط نباشد به این واسطه فرمود مابعث اهلل نبیا اال و هو ذو مره
سوداء صافیه پس چون صاحب سودای صافیه است اعتماد بر او میتوان کرد
زیرا که ماینطق عن الهوی ان هو اال وحی یوحی این زبانش که حرکت
میکند خود به خود حرکت نمیکند خدا این را حرکت میدهد و خیالش
که حرکت میکند خود به خود حرکت نمیکند خدا حرکتش میدهد ان
اتبع اال ما یوحی الی پس پیغمبر هیچ از خود رأی ندارد و آنچه میگوید
دیگری میگوید پس به این جهت محل اعتماد شد .و شخص صفراوی و
دموی و بلغمی را نمیتوان مثل سوداوی اعتماد کرد پس سوداوی است آیا
نشنیدهاید که تراب اصلی قبل از حلول اعراض مرئی نمیشده حکمای سلف
ذکر کردهاند و شیخ مرحوم هم روایت فرمودهاند که در آن زمانهای سابق
چاهی کندهاند حکماء بسیار عمیق و به جایی رسیده بودند که کلنگ به
جایی میخورد و توی دلو هم که میکرد سنگین بود لکن مرئی نمیشد از
بس صفا داشت مثل خورده بلور .همچنین عقل مقام تراب را دارد مرئی هم
نیست و صافی هم هست از این گذشته مقام تراب مقام غایت خضوع است
اگر صافی شد اخضع از برای ماوراء از این عینک میشود که به کلی خود
را فانی کرده و ماوراء را میگوید .کدام خضوع در ملک خدا از این بیشتر
که شیء از کثرت خضوع معدوم و فانی کند خود را؟! پس تراب مقام غایت
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خضوع است و چون او عقل است و عقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به
الجنان است و اعرفست به عظمت خدا از ماسوای خود پس چون اعرفست
اولی به تعظیم از دیگران است و چون اولی به تعظیم است اولی به خضوع
است و چون اولی به خضوع است اولی به فنای در جنب عظمت است .و
این را من تجربه کردهام و به حسب حکمت عالنیه میبینم که هرکس اضعف
نفسا میشود اشد تکبرا میشود هرکس در خود ذلتی میبیند بر مردم کبر
بیشتر میکند به جهت اینکه نفس میخواهد به این کبر ستر ذلت خود را
کند از مردم پس از این جهت است که هرکس ذلت او بیشتر کبر او زیادتر
است پس میبینی که زنها که اذل خلقند و چه ذلتی شغرت و فخرت .پس
اذل خلقند و اشد ناسند تکبرا و چیز غریبی هستند این زنها شوهرش زورها
را به پشت میکشد صبح تا پسین و این زنیکه ممکن نیست همچو کاری
بکند و هر کاری که شوهرش میکند او عارش میآید که بکند و هر رختی
که برایش بگیرند بپوشد این عارش میآید .و همچنین در رجال تجربه
کردهایم هرکس اضعف ناس است اشد تکبرا است پس از این جهت تکبر
ممدوح نیست برای اولیای خدا الکبریاء رداء اهلل و من تکبر وضعه اهلل و
نازع اهلل فی ردائه .پس مقام عقل چون مقامی است که عبد به الرحمن باید
اخضع کل خلق باشد زیرا که برای نار و هوا و آبست استعالی بر خاک از
این جهت اقرب مایکون العبد الی اهلل و هو ساجد هرکس خود را با خاک
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یکسان کرد اقرب مایکون العبد میشود الی اهلل .پس بایستی عقل تراب باشد
و همچنین مقام اثر ترابی برای او پیدا شود و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا
پس به این مالحظاتی که گفتم بایستی عقل ترابی باشد حق هم هست و
صدق است.
و همچنین همین عقل را بسا آنکه بنویسم که گرم است و تر که مقام هوا را
دارد و حق گفتهایم و صدق به جهت آنکه عقل مقام حیات را دارد و اصل
حیات و حقیقت حیاتست و مظهر اسم رحمان است و رحمان از رحمت
مشتق است و رحم از دم است و دم از هوا است و چون عقل حی است و
اول صادر از حی بالذات است و اقرب اشیاء است به حی بالذات و جمیع
اشیاء به حیات او حیند ،به این مالحظات هوا بگوییم درست است .و بگوییم
رنگ او اصفر است و اسمش عبدالرحمان است راست گفتهایم .حاال اگر
همچنین چیزها گفتیم هیچ اختالفی ندارد با یکدیگر و هر یکی به یک
مالحظهای درست است و حاال که اینطور گفتیم نه این است که عقل
متصف به صفت اینها شد و عقل هم این صفات را دارد حاشا ،زیرا که او در
دهر خود جامعیت و اکسیریتی دارد که از صفات اینها برتر است و در دهر
است.
و محمومه طبعا عدلت مزاجها
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الی ضدها لما علت زفراتها

بجنیه انسیه ملکیه
هوائیه ناریه نفحاتها

جنوبیه شرقیه مغربیه
شمالیه کل الجهات جهاتها

آب است و راست است اگر نارش میگویی نار است و راست است و کذلک
خاک و هوا است و راست است و این را به طور مثل عرض کردم تا امور
غیبیه را بدانید که جامعیت دارند نسبت به این عالم .حاال اگر به واسطه
اینکه عقل حیات دارد و اصل حیات است او را حیوان بگوییم و ان الدار
االخره لهی الحیوان راست گفتهایم و همچنین اگر به او انسان بگوییم راست
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گفتهایم به جهت آنکه در مقام قدس است و در عالم انس است و همچنین
اگر به او نبات بگوییم راست گفتهایم به جهت آنکه ان روحالقدس فی جنان
الصاقوره ذاق من حدائقنا الباکوره و اول شجرهای است که از ارض امکان
روییده است .اگر نباتش بگوییم حق است و همچنین اگر به مالحظه دوام
و ثباتی که دارد او را جماد بگوییم راست گفتهایم .و همچنین اگر آسمانش
بگوییم درست است به جهت آنکه جمیع امداد و فیوض از او نازل میشود
و ارضش بگویی درست است به جهت آنکه از سماوات مشیت فیضها بر او
میریزد و او در ارض امکان و ارض امکانست.
غرض ،امور دهریه را حالتی است که حکیم آنچه تعبیر از آن بخواهد بیاورد
میآورد و صالح است برای همه این تعبیرات .و نه اینکه متصف به این
صفاتست بلکه چیزیست غیر از اینها آواز@ص 13مثال نه ترش است نه
شیرین نه تلخ است نه شور و صالح برای همه این تعبیرات هست و معذلک
همه اینها را هم از او نفی میکنی و هر دو راست است و حق به آن مالحظه
و جهتی که حکیم تعبیر آورده است .مثال جسم کل نه حار است نه بارد نه
رطب است نه یابس نه مستعلی است نه متسفل نه متحرک است نه ساکن نه
ذیلون است نه بیلون نه ذیرایحه است نه ذیطعم او از جمیع صفاتی که
در این عالم است منزه و مبراست پس چون از کل مبرا و منزه است به کل
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صور ممکن است که درآید و همه حق است و صدق است .پس ببینید تعبیر
از امور اخرویه چقدر مشکل است و اینکه به هر کسی بفهماند چه میگوید
چقدر مشکل است و این کار انبیاء و مرسلین و اولیاء است)]4[(.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس سوم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و مقام العرش هو مقام قاب قوسین و
القاب کما فی معیار اللغه الی آخر.
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بعد از آن مقدماتی که در ایام گذشته عرض کردم عرض میکنم که بعد از
آنیکه مشیت خداوند عالم جلشأنه قرار گرفت به خلق ماسوی و مشیت
اول حادثی است از حوادث که در ملک خداوند عالم احداث شده و اوحد
حوادث و اکمل و اقرب حوادث است الی المبدء بلکه او است مبدء و اکمل
از اویی در ملک خداوند عالم جلشأنه تعقل نمیشود و سابقا در اوقاتی که
حکمت میگفتیم مکرر این مطلب عرض شده که آنچه در ملک خداوند
جلشأنه هست کائنا ماکان بالغا مابلغ از سه قسم بیرون نیست .نوعی این
است که حجاب انیت شیء آنقدر غلیظ است و کثیف که حاجب ماوراء
است و آنچه از نور خدا و سر احدیت در او است محجوبست و مستور و
هیچ اثری از او بروز نمیکند .یا به این غلظت و کثافت نیست بلکه برای او
رقتی هست فی الجمله و غلظتی هست فی الجمله و سر احدیت را قدری را
ابراز میدهد و قدری را پنهان میکند پس صفات کلیه احدیه را ابراز میدهد
ولکن آن خصوصیات و جزئیات و دقایق توحیدی که در او خلق کرده آنها
را میپوشاند و ابراز نمیدهد .و قسم سوم آن است که آنقدر رقیق است که
ستر نمیکند سر احدیت و نور ربوبیت را به هیچ وجه من الوجوه و این را
کامل میگویند و آن قسمی که متوسط است آن را تام میگویند و آن قسمی
که ستر میکند ناقص میگویند .پس جمیع ماسوی از این کامل و تام و
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ناقص بیرون نیست و هرجا که کامل میگوییم معنیش این است که حجاب
انیت او اینقدر رقیق است که ماوراء را میگوید و هیچ چیز را نمیپوشاند.
بنابراین مشیت خداوند عالم بایستی اکمل جمیع کاینات و اکمل جمیع
ماسوی اهلل باشد به جهت اینکه جمیع کثرات خلقیه و جمیع آن ظلمتها و
کثرتها و کثافتهایی که در تمام خلق پیدا میشود مشهود این است که به او
جاری میشود و الیجری علیه ما هو اجراه و الیعود فیه ما هو ابداه پس
حجاب انیت او ارق حجب امکانیه است که یافت نمیشود به آن رقت و به
آن توحد حجابی پس از این جهت ساتر و حاجب از برای صفات احدیت
نیست مطلقا و آنچه خدا در او از صفات ربوبیت گذاشته از انیت او ظاهر
میشود .پس این نه قول مطلق است که جهت انیت شیء شر باشد و ظلمت
و نقص و بعد از مبدء ،چه میشود که انیت و ماهیت شیء نسبت به جهت
ربش و جهت وجودش دورتر از مبدء باشد و ناقص باشد لکن به قول مطلق
نه هر انیتی ناقص است.
پس اگر این معنی را یافتید میدانید که خلیفه رسول خدا و مبین مرادات
رسول خدا و مترجم مطالب رسول خدا باید کسی باشد که خودنما نباشد و
فانی فی الرسول باشد نماینده رسول باشد و از خود رأیی و هوایی نداشته
باشد همچو کسی میشود نفس رسول خدا و جهت انیت رسول خدا .وقتی
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همچو شد وجودی که نفس است و جهت انیت است هیچ نقص و ظلمت
در او راهبر نیست .پس آن انیتی که هیچ خود را نمینماید و سرتاپا صفات
ربوبیت را مینمایاند او است خلیفه صفات ربوبیت و جمود صفات ربوبیت
و معانی و ظاهر صفات ربوبیت .پس این نقص حضرت امیر نیست که نفس
پیغمبر و انیت او است و مقام صورت را دارد و پیغمبر مقام معنی را .پس نه
هر ماهیتی جهت ظلمت و سجین میشود .بلی اینقدر هست که نسبت به
رسول خدا ادنی است و مسلمی است البته بعیدتر از رسول خدا است از مبدء
لکن ،٭ ای بر زآفرینش و کم زآفریدگار ٭ ،با وجودی که فرمود انا عبد من
عبید محمد هیچ نقصی و ظلمتی در او نیست.
باری مقصود این بود که مشیت خداوند عالم جلشأنه نهایت کمالی که در
عرصه امکان ممکن است برای او ممکن است و اگر ما این را تأمل کنیم
میفهمیم که چون مشیت اکمل مایمکن فی االمکان است نباید برای کمال
او نهایتی باشد پس مشیت خدا عاجز از چیزی نمیشود و نافذ فی کل شیء
و محیط بکل شیء است و آنچه مشیت به او تعلق بگیرد فهی بمشیتک دون
قولک موتمره و بارادتک دون نهیک منزجره و هیچ رادی از برای ماشاء اهلل
نخواهد بود و ماشاء اهلل نافذ در جمیع امکان است ،و اگر غیر از این باشد
کماالت خدا را باید نهایتی باشد .پس این مشیت کامل بالنهایت نافذ فی
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کل شیء ،نوری از این به واسطه کمالی که در او است ساطع شد و همین
است معنی اینکه چون خدا خواست خلق کند و مشیتش قرار گرفت که
ایجاد کند نوری از او ساطع شد .لکن این دقیقه را عرض کنم در اینجا و
در جاهایی که اثر و موثر گفته شود به کار است .باید غافل نشد اینکه گفته
میشود که نوری از مشیت ساطع شد و نور او باید در همه جا برود این دو
معنی دارد یک معنی دقیقتر و لطیفترش این است که نور او در جمیع
عرصات امکانیه هست با وجودی که عرصاتی چند از او به چه لفظ بگویم
که آن حقیقت اشکالش معلوم شود نظر کن در جسم کل که فراگرفته جمیع
این عالم اجسام را و با وجودی که او عرش نیست کرسی نیست افالک
نیست عناصر نیست جایی خالی از جسم کل نیست ولکن در مقام عرش او
عرش نیست الی آخر .با وجودی که به لحاظی دیگر اوست عرش اوست
کرسی اوست افالک و اوست عناصر و غیر از او چیزی نیست .پس نظر دوتا
است یک دفعه نظر میکنی به جمیع این عالم من حیث الجسمیه آن وقت
غیر جسم مطلق چیز دیگر نمیبینیم و یک نظر میکنی به نظر عرش و کرسی
و افالک و عناصر و در این لحاظ این شخصیات و خصوصیات را میبینیم و
شخصیات و خصوصیات دخلی به عرصه اطالق ندارد شخصیت الفی و بائی
و جیمی دخلی به ابهام ندارد .صفحه میبینیم در او جز مداد چیزی نیست
اگرچه به نظری دیگر که نظر میکنیم الف غیر از مداد است باء غیر از مداد
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است اگر الف مداد بود باء را باید از الف ساخته باشند .پس معلوم شد که به
نظری الف و باء و جیم دخلی به مداد ندارد لکن به نظری جز مداد چیزی
دیگر در این صفحه نیست .پس میگویم نوری که از مشیت ساطع شد
جمیع عرصه امکان را فراگرفت این سخن یعنی چه؟ یعنی در جمیع عرصه
امکان جز نور اطالقی ابهامی او چیز دیگری نیست .این معنی دقیق خفی.
و اما معنی دیگری که ظاهرتر است این است که یعنی در عرصه امکان جز
نور او و نور نور او و نور نور نور او چیز دیگر نیست و معلوم است که نور
نور ،نور است .آفتاب که غروب میکند آن نوری که در صحن خانه است
میرود به همراه آفتاب و آن نوری که در اطاق است به همراه نور صحن خانه
و آفتاب میرود و آن نوری که در پستو است میرود به همراه آنها .حاال هم
چنین از مشیت خداوند عالم نوری ساطع شده و از آن نور نوری و از نور
نور او نوری به اینطور عرصه امکان معمور شده این دو لحاظ است و این
یکی آخر اظهر است و آن لحاظ اولی قدری مشکل است و آن لحاظ دیگر
چشمی میخواهد که نبیند در تمام این عالم جز آن نور ابهامی و چیز دیگری
نیست .پس بنابر معنی ثانی از مشیت خداوند نوری ساطع شد.
و باز این نوری که عرض میکنم ساطع شد به همان تفصیل که عرض کردم
در آن باال در اینجا هم هست همینطور این نور جمیع عرصه امکان را
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فراگرفت زیرا که این نور نور معنوی است نور کلی است این نور شخصی
نیست کلیت دارد اسم این عقل است و این است اول ماخلق اهلل .بعد از آنی
که عقل را خلق کرد به او فرمود ادبار کن یعنی او را کامل ذو نور آفرید و
نور او را کامل کرد یعنی نور او را هم ذو نور آفرید و هکذا اال اینکه هر نور
دومی از نور اول اضعف بود .پس به این کیفیت عرصه امکان از ادبار این
عقل معمور شد و جمیع عرصات امکانیه به ادبار عقل پیدا شدند پس عقل
به این کیفیت ادبار کرد تا رسید به مرتبه تراب که غایت ضعف برای او بود.
و سر هر عالی در کمون دانی گذاشته است و این سر ساری است در تمام
خلق به جهت آنکه خداوند عالم دانی را ذوطبیعتین آفریده از طبیعت دانی و
طبیعت عالی و همچنین عالی را ذوطبیعتین آفریده از طبعیت دانی و طبیعت
عالی پس هر دانی سر عالی در او گذارده است .پس جمیع اسرار مراتب که
خداوند در این عقل گذارده جمیع آن مراتب عالیه را در کمون این تراب
گذارده به این معنی که اگر خاک را حکیم بگیرد و ترقیق حجاب انیت این
تراب را بکند سر ماء از پس پرده این بروز میکند .باز این تراب را ترقیق
میکند سر هوا پیدا میشود .باز ترقیق این تراب میکند سر نار پیدا میشود.
باز ترقیق میکند سر افالک بروز میکند و همچنین کرسی و عرش و همچنین
ترقیق میکند تا سر عقل پیدا میشود آخر ترقیق کردند این تراب را تا ناطق
به نبوت شد شوخی برنمیدارد این بدن ترابست همین تراب را همان تعدیل
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و تصفیه کردند تا ناطق شد به حاکمیت همین بدن خاکی را چنان تصفیه و
تعدیل کردند تا ناطق شد به کالم اهلل و صفات اهلل و اسماء اهلل و ظاهر شد به
کماالت اهلل و افعال اهلل.
نه خیالتان برسد که این نبوت را این بدن قابل نبود اینها که هست مال غیب
است چنین نیست خدا ترجیح بالمرجح نمیکند و خالف حکمت نمیکند
و طبیعت همهاش بر وفق طبیعت است و به اقتضای عناصر است .پس ببینید
که این بدن و این عناصر چطور تصفیه و تعدیل میشود که همین بدن
میفرماید و نحن واهلل االسماء الحسنی التی امرکم اهلل انتدعوه بها میگویی
نه همان کارها را ببین چگونه میکند و حال آنکه همان ترابست و همان
لقمه نانست که نصفیش را عمر میتواند بخورد در یک کاسه آن لقمه را که
رسول خدا میخورد در کارخانه آن بزرگوار چنان تصفیه و تعدیل میشود
که ناطق به اسماء حسنی میشود و در کارخانه عمر همان لقمه نان چنان
تغلیظ میشود به جایی میرسد به طوری که ناطق میشود به افعال شیطان و
آثار شیطان.
و مقصودم از این اشارات این بود که در این تراب جمیع مراتب سابقه گذارده
شده از عقل فمادون یعنی در کمون او گذارده شده و چون جمیعا در کمون
این بود ندای اقبل به او رسید یعنی آنچه ما در کمون وجود تو گذاردهایم
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حاال به واسطه تکلیف بایستی از تو بروز کند این ندا که به او رسید پس بنای
اقبال گذارد و درجه به درجه رفت باال تا به عقل رسید و نه معنی اقبال و
صعودش این است که ترابش برود ماء بشود و مائش هوا بشود و هوائش برود
آتش بشود و نارش برود افالک بشود و افالکش کرسی و کرسیش عرش شود
و اجسامش ارواح بشود چنین نیست بلکه این تراب در مقام خودش چنان
تصعید میشود که ماء از او بروز میکند و مائش چنان تصفیه میشود در مقام
خودش که هوا از او بروز میکند و هوایش چنان رقیق میشود که نار از او
بروز میکند و آب هم دو آبست یک آبی است که هرچه تصفیه میشود و
باال میرود باز همان آب خالص است و یک آبی است که تصفیه میشود هوا
را مینمایاند آن هم رقیق است و آبست و آب خالص هم خاصیت آب از او
بروز میکند هم هوا را مینمایاند .و همچنین نار و همچنین افالک.
و حیوان دوجوره است یک حیوان غلیظی است که انساننما نیست آن اگر
از این بدن بیرون رود دیگر حیوانی نیست و حیاتی نیست مثل گوسفند و
یکی دیگر آن حیوانی است که نماینده سر انسانیت است و از این بدن هم
حیوانیت بروز میکند هم سر انسانیت انسانش هم دو جور است یک انسانی
است که حاجب ماوراء است و آن انسان محض است و یک انسانی است
که کاشف ماوراء است و نبوت از این انسان بروز میکند هم نبوت و هم
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انسانیت و هم حیوانیت و حیوانیت هم باید حیوانی باشد که الیق انسانیت و
الیق نبوت باشد و حیوان الیق انسان محض قابل نبوت نیست و همچنین
است نباتی که به کار حیوان محض میآید به کار انسانی نمیآید و نباتی که
به کار حیوان انسانی میآید به کار انسان نبوی نمیآید .پس بنابراین هر درجه
هشت مرتبه میشود مثال ماء یک ماء صرف است و یک ماء هوانما است و
یک ماء هوانما آتشنما است و یک ماء هوانما آتشنمای فلکنما است و
هکذا بر حسب مراتب غیبی میبایست درجات برای هریک از اینها باشد.
پس نباتیت و حیوانیت و انسانیت نبی اعدل و اصفی از جمیع نباتات نباتیه و
حیوانیه و انسانیه است.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
وقتی شروع به فقه فرمودند بعد از حکمت ،فرمودند:
گهی بر طارم اعلی نشینم
گهی در زیرپای خود نبینم([)]5
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*«درس چهارم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و مقام العرش هو مقام قاب قوسین و
القاب کما فی معیار اللغه الی آخر.
دیروز عرض کردم که اول ماخلق اهلل عقل بود بعد از آنی که حکم شد به
عقل که نازل شود و دور شود و پشت کند به مبدء پس عقل پشت به مبدء
کرد و رو به منتها و نازل شد .و به طور اشاره دیروز عرض کردم که معنی
نزول او کمال او است که از برای او به قدر کمال او نوری و برای کمال او
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نوری و هکذا .و هر کمال ادنایی از اعالیی ،او معلوم است اقال اضعف نورا
است و درجه به درجه کمال او کم شد تا به منتهای بعد رسید و همین تراب
شد که در نظر شما است چقدر ضعف حیات و شعور دارد و سبب اینکه در
این مراتب به اینطور آمد و در هر درجه ضعف پیدا کرد این بود که جمیع
درجات قوابل امکانیه بر حسب قابلیتشان که از فیض مبدء و مشیت منور
شدند و آنها@ص 17اینطور اقتضاء میکند یک از فیض احد به اندازه
مستفیض میشود و دو از فیض احد به اندازه و سه به اندازه و هکذا پس درجه
منیر مستفیض میشود از مشیت به طور منیریتش و نور این منیر هم مستفیض
میشود به طور نوریت از مشیت و درجه سوم به طور نور نوریتش و به حسب
قابلیتش مستفیض میشود به جهت آنکه قابلیات امکانیه صاحب درجات
است اینطور شد که میبینی یک و دو و سه و چهار همه باید موجود باشد.
حاال اگر کسی بگوید چرا همه سه نمیشوند این حرف معقول نیست و لیس
فی محال القول حجه و ال فی المسئله عنه جواب همه سه باشند معذلک آیا
در امکان امکان چهار باشد یا نباشد هرچه میخواهی قرار بده حاال آیا امکان
«ج» در امکان باشد یا نباشد اگر باشد و بیرون نیاید محدود شده و قدرت
محدود شده است و اگر باید از امکان بیرون آید و خلقت وجود سه باید
بشود و اگر نباید خلق شود پس خداوند هر کسی را غیر آنچه میخواهد
بدهد و غیر آنچه قابل است بدهد و اگر چنین شد پس به اقتضای ذات خود
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باید بدهد و در ذاتش اقتضاء باید باشد .پس باید به هر قابلیتی آنچه قابل است
بدهد و اگر ندهد پس هر شیئی را علی خالف ما هو علیه باید بکند و آن جبر
است پس بنابراین آن قابلیت صنمی را خلعت صنمی باید بپوشاند و همچنین
خلقت دال را خلعت دالی بپوشاند و اگر قابلیت صنمی را هم خلعت دالی
بپوشاند ،این خالف ما هو علیه است.
پس باید جمیع قوابلی که در امکان ممکن است که باید خلعت وجود و
هستی بپوشند باید بر حسب قابلیت خودشان بپوشانند پس بنابراین آن درجه
که قابلیت روحی دارد باید خلعت روحی به او بپوشانند مساوی با عقل
نمیشود باشد و قابلیت روحی تنزل عقل است و خلعت وجودی که به او
باید بپوشانند باید روحی باشد که تنزل عقل است .و همچنین قابلیت نفسی
را که میخواهند خلعت وجود بپوشانند باید خلعت نفس به او بپوشانند چرا
که قابلیت نفسی تنزل روح است و آن خلعت هم باید تنزل روح باشد و آن
نفس است پس مفاض بر او هم تنزل مفاض و کثیف است پس بنابراین جمیع
درجات امکانیه به حسب قابلیت خود خلعت وجود پوشیدند و چون درجات
قابلیات به طور تدرجات حکمیه است اول یک است بعد دو بعد سه بعد
چهار و به همینطور خلعت وجود به هر یک از آنها به حسب قابلیت آنها
پوشانیدند تا اینکه همچو ایستاده که میبینید اول عقل شد بعدش روح شد
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بعدش نفس شد تا آخر مراتب که این تراب باشد و هر دانی هم تنزل عالی و
اثر وجود عالی باید باشد و اگر ملتفت بودید که چه عرض کردم معلوم شد
و دیگر جای تأمل و شبهه نماند.
خالصه بعد از آنی که امر به تراب رسید آن وقت خطاب اقبل به عقل رسید
یعنی لطیف شو و دانی تو حاکی عالی تو بشود نه اینکه دانی تو عالی شود
حاشا چنانکه اول جمیع مراتب داخل وجود شد و مادخل فی ملک اهلل
الیخرج من ملک اهلل پس در مقام اقبال اعمال شرعیه که به آنها خطاب شد
که اقبل آن اعمال تفاصیل قول اقبل است و صل و صم و زک و حج و امثال
اینها جمیعا تفاصیل اقبل است و قول اقبل یک اجمالی است که توجه کن به
سوی مبدء و امتثال امر او کن و متصف به صفات او شو تا مستنیر به نور او
شوی و بر هیئت او شوی .پس جمیع اعمال شرعیه و جمیع احکام همه
تفاصیل قول اقبل است .پس معنی عبارت اول ماخلق اهلل العقل ثم قال له ادبر
فادبر ثم قال له اقبل فاقبل این شد که اوجده باالدبار کلفه باالقبال اعطی کل
شیء خلقه و به امر اقبال ثم هدی خلقه ثم هداه الی ما یقدر علیه الی التوجه
الی اهلل سبحانه بعد از ندای اقبل هرچه جهالنی بود فلمیقبل بنداء اقبل و هرچه
عقالنی بود اقبل بنداء اقبل .پس اقبال کردند این مراتب از درجه ادنی به درجه
اعلی رسیدند و میشود که شیء از ادنی درجه کثافت به اعلی درجه لطافت
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خود برسد لکن جسم هرگز مثال نمیشود ولکن جسم از ادنی درجات
جسمانیت به اعلی درجات جسمانیه میرود ولکن از حد جسم بیرون
نمیرود.
خداوند مثل این را برای شما رسانیده و به شما نشان داده است میخورند
غذا و از راه امعاء میرود در معده و در آنجا طبخ میگیرد و اثفال کیلوسیه
دفع میشود و سالفه و خالصه آن از معده میرود در کبد و طبخ کیموس
میگیرد پیشترها که این اصطالح بود و حامیر خمسی@ص 19که از
فرنگی ترجمه میکنند کتب را بر خالف این میگویند و میگویند کیموس
در معده است و کیلوس در کبد و خدا بهتر میداند اصطالح است .باری
بعد از آنی که در کبد کیموس شد و اثفال آن به واسطه مراره و کلیه و طحال
از او جدا شد صافی او میرود در قلب و در آنجا به واسطه حرارت غریزی
که اصلش از افالک است چنانکه حضرت امیر میفرماید به واسطه حرارت
افالک که در این قلب درگرفته آن حرارت مثل آتش است و آن بخار مثل
دود است و حرارت فلکیه در آن بخار درمیگیرد و آن بخار شعله میشود
که آتش او حیاتست بنا میکند حرکت کردن اگر نه مجاری عروق و اوعیه
روح بود هرآینه آن بخار بایستی کروی و مستدیر بشود یک خورده آب را
بیندازی توی هوا بالطبع کره میشود اال آنکه در آینه به شکل آینه میشود و
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هوا هم بالطبع کروی میایستد و در محالش به شکل آنها میشود .حاال این
روح بخاری به واسطه اوعیه و عروق و اورده و شرایین به شکل آنها ایستاده
اگر اینها نبود آن بخاری که در قلب ساطع میشد کروی میایستاد بعد از
آنکه کروی میایستاتد شأنش این بود که گرد بگردد که اگر گرد نگردد
حرکت در وضع نکرده بلکه حرکت از وضع کرده و حاال که در عروق
آمده و به جهت اورده و شرایین و فضای کبد و قلب آن روح به هیئت اینها
درآمده و میسرش نیست که حرکت کروی بکند پس حرکت انبساطی و
انقباضی میکند و چارهای غیر از این ندارد همان حرکت کروی که در
اورده و شرایین میآید حرکت انقباضی و انبساطی میشود و بس و دیگر
هیچ شعوری از این برنمیآید اشتباه نکنید که هیچ حرکت از این بخار
برنمیآید مگر انقباض و انبساط که هی همچو بشود و هی همچو بشود .و
این حرکت قبض و بسطی که دارد اگر به حال خود بود کره میشد و همین
قبضی و بسطی هم حرکت کره است انقباضش از اعالی کره به اسفل کره
فرود آمدن است و انبساطش از اسفل کره به اعالی کره باال رفتن است که
همین انقباض و انبساط حرکت دوریست و آنچه از روحی که در قلب است
برمیآید همین است و بس.
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بعد از آنی که این حرکت در او پیدا شد از اینجا میرود در مجاری دماغ در
موارد دماغیه و در آن مجاری و عروق دماغ تلطیف میشود و در هر موضع
و محلی از او شعوری به حسب آن محل بروز میکند و در آنجا سه مقام پیدا
میکند در مقدم دماغ شعور بروز میکند و در وسط دماغ اراده بروز میکند
و در موخر دماغ حرکات اخذ و عطا و منع و آمد و شد بروز میکند .از
اصل قلب که میآید اول به موخر دماغ میرسد حرکت انقباضی و انبساطی
که داشت که حرکت دوری بود و در وضع بود و در اینجا که آمد حرکت
از وضع میشود و از آنجا که به وسط دماغ آمد حرکت ارادی میشود و از
آنجا به مقدم دماغ که آمد حرکاتش شعوری میشود صاحب خیال میشود
صاحب فکر میشود بینایی و شنوایی پیدا میکند و این شعورها بعد از آنی
است که غایت تصفیه شده است .پس در قلب مبهم است و مطلق اینجا تعین
پیدا میکند و متعین میشود .و اگر همه این مشاعر را شل@ص 21کنند
آن وقت همان حرکت روحی است ولکن وقتی اینجا آمد و متعین به این
مشاعر شد ادراک علوم و حاالت میکند و از این خارج علوم اکتساب
میکند .چشم را که برهم بگذاری روح هست ولکن تا قیامت این علم
نمیتواند پیدا کند که این کتاب چه رنگ است چشم را که گشود میبیند
این کتاب چه رنگ است این کرسی است این پتو است این حصیر است اینها
را کسب میکند و گیرش میآید .و چون مشعری دیگر هم دارد که آن فوق
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اینها است آن دیگر مینشیند و این چیزهایی که گیرش آمده نسبت میدهد
و به هم میسنجد.
باری مقصود اینها نبود مقصود این بود به این ترکیب این روح ترقی کرد و
از مقام جمود و جمادیت آمد تا به مقام حرکت و همینطور آمد تا اینجاها
که میبینید و این همین جماد بود که به این صفا شده بود .پس از اسفل مقام
جسمانیت ممکن است که شخص به اعلی درجات جسمانیت برسد و
میرسد چنانکه خداوند عالم همین غذا را آسمانی کرد و اول فلک حیات
و فلک قمر در قلب او درگرفت بعد از آن در دماغ سایر افالک او درگرفت
و بروز کرد تا اینکه به مقام نفس رسید تا اینکه به مقام عقل رسید همه همین
بخار است بعد از آنکه او را صافی کردند آن وقت مقام قلب میشود و مقام
عرش میشود .و اما قلب گوشتی حیوانی را که آن بخار توش است که هر
گاو و گوسفندی دارد اما آن قلبی که ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب
همین بخار میرود تا به صفای عرش میرسد و حصهای از عرش میشود و
مینماید آنچه را که عرش مینماید آن خاصیتی که از عرش برمیآید از او
بروز میکند آن وقت میشود قلب المومن عرش الرحمن .وقتی صاحب آن
قلب شد ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب و اال قلب گوشتی را هر گاو
و گوسفندی دارد پس اگر آن قلب درست شد وکر مشیه اهلل میشود به قدر
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سعه قلبش و میشود محل نزول جمیع علوم و امداد و کماالت و میشود
مستوای رحمان ماوسعنی ارضی و السمائی ولکن وسعنی قلب عبدی المومن
آن وقت ارکان اربعه عرش در قلب او بروز میکند و حمله عرش دور قلب
او را میگیرند خالصه پیدا میشود مقام اول ماخلق اهلل در آن عرصه ،میشود
انسان و او است مراد در این عرصه .این است که فرمودند روح انسانی در
این بدن به منزله صندوقی است و خداوند عالم این کارخانه را که درست
کرده است برای این است که آن سالفه اغذیه را از آن استخراج کند و آن
وقت که استخراج شد جسم است او است جسم انسانی بعینه مثل حکایت
یکپاره حیوانات کرم ابریشم و بعضی حیوانات دیگر که از فضالت خود
خانه میسازند برای خود و خود در میان او میمانند .عنکبوت از فضول خود
خانه میسازد و در پشت او مینشیند و کرم ابریشم از لعاب خود خانه
میسازد و در توی آن میماند و این طردهها@ل از فضله خود خانه میسازند
برای خود این روح هم چنین است حکایتش .از فضول خود و آن اخالطی
که حاصل شده برای او خانه برای خود ساخته یکپاره استخوان یکپاره
گوشت یکپاره دنده رگی پیی اعضایی جوارحی هریک در جایی برای آنکه
در آن منزل کند و از فضول خود این خانه را برای خود درست کرده .و اینها
همه از این است که چون خودش بسیار لطیف است جایی میخواهد که
محفوظ باشد ،از فضول خود بر دور خود خانه میسازد و او است سالفه
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همه اینها او دست دارد سالفه همین دست او ذراع دارد سالفه همین ذراع
کف دارد سالفه همین کف اصبع دارد سالفه همین اصبع جمیع اعضاء و
عروق را دارد و سالفه همین اعضاء و عروق و احشاء و امعاء جمیع آنچه
این بدن دارد او دارد و او است خالصه و سالفه اینها .و در توی اصبع شما
آن هست این اصبع حیاتی که دارد و شعوری که دارد همین که زنده است
همین حرکتی که دارد از او است و جمیع پنج انگشتش را توی پنج انگشت
کرده و هکذا باقی اعضاء و نافذ است در همه اینها و او حافظ سر احدیت
است در این بدن و حافظ این بدن است از تناثر و از پوسیدن و فاسد شدن.
وقتی که حکمش میکنند که بیرون رو این خانه را میگذارد و میرود و نه
اینکه خیال کنید که از جسمانیت بیرون میرود حاشا بلکه جسمی است
سالفه و خالصه این جسم .بلی جسم است و از اینجا بیرونش میکنند و اگر
بیرونش کنند کسی نمیبیند او را و هوا هم جسم است و مرئی نمیشود پس
او را قبض میکنند از این بدن و او را وضع میکنند در این بدن .حال آنی را
که قبض میکنند یکپاره سالفه شده و عرش شده و یکپاره سالفه کمتر از
آن شده کرسی شده و یکپاره سالفه کمتر شده و فلک زحل شده و کمتر
فلک مریخ شده و همچنین تا اینکه گوسفند سالفه شده تا به قدر فلک قمر
رسیده و از آنجا باالتر نرفته لکن اناسی سالفه شدهاند و باالتر رفتهاند و
نهایتشان به قدر فلک زحل رفتهاند و نجباء سالفه شدهاند تا به قدر کرسی
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رفتهاند و نقباء سالفه شدهاند تا به قدر عرش رفتهاند و عرش شدهاند و در
مقام خود شدهاند اول ماخلق اهلل لکن در مقام خود نه در تمامی ملک.
و انسان نباید طغیان کند مثال کدخدای لنگر حسن رضا است حاال که
کدخدا است نباید اینجا طغیان کند که من اینجا و خلیفه در بغداد اگرچه
فلک قمر اول است و باالتر از همه عناصر است لکن بز نباید طغیان کند که
من اول ماخلق اللهم حاال این ادعای خدایی نباید بکند آخر اول ماخلق اهلل
از چه جهت؟ بز است اولش بز است آخرش هم بز است و همچنین باالتر و
باالتر .و آنکه ادعای انسانیت میکند شد انسان ولکن آخرش کدخدای لنگر
است چه دخلی به جایی دارد و همچنین آن کسی که میرسد به کرسی به
کرسی دایره خودش میرسد نه کرسی ملک خدا .مثلش را اگر بخواهید آن
شخصی که معلم است و در مکتبخانه نشسته است در دایره اطفال مقام
نجابت دارد حاال نباید بگوید من نجیبم اینها امور نسبیه است و اینها به
نسبت گفته میشود باید ملتفت بود نه اینکه هرکس به جایی رسیده حاال
کلی است در آنجا پس جای هر چیزی را بفهمید و غلو نکنید .مثلش را
عرض کردم معلم اطفال در دایره اطفال نجیب است و نسبتش به آنها نسبت
کرسی است بلکه خلیفه نسبت کرسی را دارد و معلم نسبت عرش را دارد
در دایره اطفال معذلک نباید بگوید من نجیبم پس طغیان نباید بکند.
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اینها را خیلی ملتفت نمیشوند مکرر عرض کردهام که برهان نه همین است
که صغرای او بدیهی باشد و کبرای او بدیهی باشد بلکه برهان آن است که
نتیجه نتیجه این صغری و کبری باشد این هم بدیهی باشد که نتیجه آنها است
و اگر استنتاج نتیجه محتاج به برهان است نتیجه نشد پس برهان نیست بیرون
آمدن نتیجه از این پدر و مادر این هم بدیهی باشد نهایت صغری و کبری
ترتیب میدهد میگوید هذا انسان و کل انسان ناطق پس ناصرالدین شاه در
تهران نیست شکار رفته چه دخلی دارد این نتیجه به آن صغری و کبری؟
شکلش شکل برهان شد لکن ماده این از منطق بیرون است .این هذا انسان
یک قضیه است و کل انسان یک قضیه ولکن ماده انسان را در کلیه هذا
انسان اگر من باید بفهمم به منطق نمیشود فهمید از علم طبیعی باید بفهمم
و هیچ دخلی به علم منطق ندارد .بعد از آنی که ثابت شد هذا انسان و کل
انسان ناطق و به علم منطق خواص اشیاء درست نخواهد شد و علم منطق
الفاظ را مرتب میکند یا سالبه یا موجبه یا موضوع یا محمول و این کل
انسان ناطق از این چیزها معلوم نمیشود بلکه از علم طبیعی معلوم میشود.
بعد از آنیکه مقدمتین درست شد این نتیجه نتیجه این مقدمتین باشد آنهم باید
مبرهن باشد و بعد که چنین شد این نتیجه حق است و آن را امتثال باید کرد
یا خیر .و خیلی از این غافلند و همینقدر صغری و کبرایی که ترتیب دادند
خودشان نتیجه از آن میگیرند که دخلی ندارد سید مرحوم همچو گفته و
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شیخ مرحوم چنین گفته و نتیجه از آن میگیرند .مثال سید مرحوم به تو گفته
من تو را دوست میدارم این مسلم و سید مرحوم چیز بد و عاصی را دوست
نمیدارد پس تو عاصی نیستی پس تو میباید حجه اهلل علی العالمین باشی و
حاال چونکه حجه اهلل علی العالمین باشی پس باید کامل من کل جهه باشی.
اینها همه را که نگاه میکنی از آنجا برخواسته که سید مرحوم توی کاغذ به
من نوشتهاند من به تو اخالص دارم)]6[(.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس پنجم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و مقام العرش هو مقام قاب قوسین الی
آخر.
عرض کردم که خداوند عالم جلشأنه به مشیت خود اول چیزی که آفرید
عقل بود و به او فرمود ادبار کن پس ادبار کرد تا به منتهای بعد رسید آن
وقت خطاب کرد به عقل که اقبال کن و به آن خطاب «ادبار کن» مواد
مراتب و حقایق مراتب آفریده شد بعد که خطاب رسید اقبال کن صور مراتب
و شرعیات مراتب احداث شد .و به عقل فرمود در غایت بعد که اقبال کن
به اقدام امتثاالت پس عقل بنای اقبال را گذارد و هر مرتبه از مراتب آن عقل
از ادنای آن رتبه به اعالی آن رتبه رفت نه اینکه از رتبهای به رتبهای ،این
معقول نیست برود زیرا که در حکمت ثابت شده که مواد غلیظه نمیپوشند
مگر صور غلیظه را و مواد لطیفه نمیپوشند مگر صور لطیفه را و در حکمت
ثابت شده که ماده هر رتبه دنیا از صورت علیا آفریده شده و چگونه میشود
از این رتبه برود به آن رتبه و مادهاش ماده آن رتبه بشود و صورتش صورت
آن رتبه؟ این معقول نیست و تفصیل صعود و نزول حاال مقصود نیست.
مقصود این است که این صعودی که عقل کرد در همان مراتب نزولیه بود یا
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در غیر آن راه بود بنابراین هرگاه این مسأله را به عالم تسطیح بیاوریم نگاه
که میکنیم هرکس از هر راهی که آمده از عین همان راه برمیگردد اگر
منحنی آمده منحنی برگردد و اگر مستقیم آمده مستقیم برگردد و از روی
همان خط برگردد و خط مستقیم است .و شک نیست که اشیاء به اینطور
موجود نشدهاند و اشیاء به اینطور عود نکردهاند میبینید اشیاء چگونه نزول
میکنند عودشان را هم میبینید منتهای نزول مقام کیلوسی است پیش از
کیلوس کیموس نبوده و پیشتر در اینجا اینطور نبوده وقتی به مقام کیموس
آمد و رفت دم شد پیش از دم کیموس نبود و پیشتر در اینجا اینطور نبود
نطفه شد و پیش از دم نطفه نبود و همچنین الی آخر المراتب .پس معلوم شد
که از آن راهی که آمده از عین آن راه برنمیگردد اگرچه محاذات داشته باشد
این راه با آن راه اال اینکه اصل این راه غیر آن راه است .از یزد میآید به
کرمان از منازلی وقتی برمیگردد به باغین که میرسد در غیر آن منزلی که
وقت آمدن منزل کرده بود منزل میکند پس منازل عود در همان نازله نیست
بعد از آنی که در منازل نازله نشد خط نمیشود پس حکماء تعبیر از آن به
قوس آوردهاند و اگر به همان استقامتی که آمده بود به همان استقامت برگردد
تعبیر به خط باید بیاورند پس قوسی برای نزول قرار دادهاند و قوسی برای
صعود قرار دادهاند .مقصود این است که در آن منازلی که آمده در آن منازل
نرفته و از آن تعبیر به قوس آوردهاند و چون کمال دو قوس در این است که
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دایره بشود تعبیر به شکل کروی آورده میشود بنابراین که اکمل اشکال
است و اوفق است به جهت آنکه شکل کروی بسیطترین اشکال است و اثر
مشیتی است که بسیطترین اشیاء است پس بر صفت مشیت باید باشد و غیر
این هر شکلی دیگر باشد ذوات زوایا میشود و کثرتش زیاد میشود پس
تمام ماسوی چون بر وفق مشیت بسیط آفریده شده به مثل مشیت بسیط است
و شکل کره است وانگهی نسبتش به مرکز به جمیع جهات یکسان است
پس باید به شکل کره باشد و هر شکلی غیر از این شکل ذوات زوایا میشود
پس حکماء تعبیر از جمیع مراتب وجود به دایره آوردهاند و همچنین المحاله
باید به شکل دایره باشد اینجا اوفق است این اصل است.
پس هرگاه آنچه عرض کردم یافتید عرض میکنم که تمام آن خط مستدیری
را که نسبتش به مرکز از جمیع جهات یکسان است این را در اصطالح این
علم دایره میگویند و این خط را دایره نمیگویند این را محیط دایره
میگویند و اسم دایره تمام این سطح مدور را میگویند ولکن حاال مجازا بر
آن خط هم گفته میشود بعد از آنی که آن هم معلوم شد نصف این دایره را
به حسب اصطالح قوس میگویند پس این دایره از دو قوس عظیم مرکب
شده یک قوس یمین و یک قوس یسار .اما قسیی که در این دایره فرض
میشود هر سه نقطه از نقاط این قوس را هم قوس میتوان گفت و اینها قسی
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صغار هستند در این دایره پس بنابراین دایره مرکب میشود از قسی عدیده
ده هزار قوس صد هزار قوس و هر سه نقطه از این قوسی شود .پس مراتب
قوسی که از برای این دایره گفته میشود بر حسب تقسیمی است که در انظار
میشود یکدفعه به دو قوس تقسیم میکنند قوس نزول و قوس صعود و یک
دفعه به هشت قسمت تقسیم میکنند به اینطور که از نزد جسم تا عرش یک
قوس و از محدب عرش تا مثال یک قوس آن وقت هشت قسمت میشود
قسی .پس در حال نزول عقل به هشت قوس تقسیم کردهاند پس هشت قوس
میشود در حال نزول و هشت قوس میشود در حال صعود.
و بسا آنکه دو قسمت کنند قوس عالم شهاده و قوس عالم غیب و بسا آنکه
سه قوس ،قوس عالم صورت و قوس عالم معنی و قوس برزخ مابین معنی و
صورت .و به لغت دیگر قوس زمان و قوس دهر و قوس علم برزخ که مابین
دهر و زمان است و برحسب انظار مختلف میشود.
حاال شخصی که از اینجا صاعد میشود ببینیم تا کجا میتواند صعود کند و
شخص حادث تا کجا ممکن است برود و این مطلب دقیقی است که گمانم
این است که بر عامه تالمذه شیخ مرحوم اال قلیل مخفی شده و مشتبه شده
باشد و آن این است که مبدء انسان چون در ظاهر کتب مشایخ به جهت
مسامحه اینطور نوشتهاند و گفتهاند چنین میدانید که مبدء اشخاص فواد
صفحه | 45

است و شنیدهاید که مقام عقل مقام کلیت و معنویت است و مقام فواد فوق
کلیت و جزئیت و فوق معنویت و صوریت است و مقام حقیقت است نه
معنی نه صورت نه کلی نه جزئی وانگهی که شنیدهاید اشخاص میرود به
مقام فواد و از اهل فواد میشود و به نظر فوادی نظر میکند ،اینها را شنیدهاید
ولکن ٭ علمت شیئا و غابت عنک اشیاء ٭ و نصف مطلب را شنیدهاید و تمام
آن را نشنیدهاید اما تمام مطلب و حقیقت مطلب این است که هیچ مخلوقی
و هیچ حادثی از مقام نفس خود نمیگذرد ابدا ابدا به جهت آنکه زید اگر از
مقام نفس که منتهای مقام صورت است بگذرد که زید زید نیست پس حاال
دیگر زید تمام شد و زید شخصیت دارد و صوریت دارد و زید غیر عمرو
است و غیر بکر است اگر صعود بکند تا مقام نفس که مقام صورت است و
از مقام نفس بگذرد در دریای کلی غرق خواهد شد و امتیاز میان او و عمرو
و بکر و خالد تمام خواهد شد و به تمام شدن شخصیت زید تمام میشود آن
درجاتی که به آن ثواب میدهند و آن خصوصیت مقامی که برای او است
تمام میشود .الف اگر از صورت الفی گذشت و داخل دریای مداد شد
شریک میشود با آنچه باء دارد و جیم دارد پس اینجا در حقیقت الف فانی
شد و مرد و به عرصه عدم رفت .مقصود این است که زید از مقام صورت
شخصی نباید بگذرد اگر از مقام صورت شخصی گذشت او و عمرو از هم
ممتاز نیستند و در حقیقت به عرصه عدم رفته به جهت آنکه مقام قوه مقام
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عدم است و مقام صورت مقام وجود است و فعلیت نمیبیند اگر زید رفت
و در عناصر منحل شد مرد و معدوم شد و عرصه قوه عرصه عدم است و
عرصه صورت عرصه فعلیت و وجود است اگر کسی این قول را قائل بشود
باید قائل شود به فنای اشیاء و در معاد قائل بشود که همه تمام میشوند و
دیگر زید و عمرو و بکری نمیماند و به تمام شدن زید اگر قائل شد به بطالن
جنت و نار و حشر و نشر و آنچه از شرع رسیده جمیع اینها حاال دیگر تمام
شد به جهت آنکه آن درجه مخصوصه زید را به که بدهند وانگهی در عالم
فواد درجه یعنی چه تعین در آنجا نیست.
خالصه آنچه پا به عرصه فعلیت گذارد دیگر به عرصه قوه و عدم نخواهد
رفت این است که حکماء گفتهاند مادخل فی ملک اهلل الیخرج من ملک اهلل
و آنچه در بادی نظر میبینند و میگویند پس چرا زید پا به عرصه فعلیت
گذارد از دار قوه و دو مرتبه رفت به قوه و منحل شد در عناصر؟ میگویم تو
نمیفهمی زید در آن ایامی که فعلیت داشت فعلیت بود ابدا در مقام خود
ثابت است همان نفس و خود زید کلمهای است که در لوح نوشته شده و
الیضل ربی و الینسی و هرگز از لوح علم خدا صورت زید محو نمیشود و
صورت زید در آنجا است و در اینجا که حاال میبینی نیستند ابد االبد نبودهاند
و نخواهند بود و آنجا که بودهاند ابد االبد بودهاند و خواهند بود پس در لوح
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محفوظ هر چیزی در موضع خود رسم است ابدا و یک سر مو مقدم نمیشود
از آنجا و یک سر مو موخر نمیشود ابدا و در این عرصه زمان همچو به نظر
شما میآید که در قوه بود و آمد بالفعل شد و دو مرتبه به قوه برمیگردد این
به جهت تنگی زمان است و چارهای غیر از این ندارد اما عرصه دهر اوقات
نبود را با اوقات بود با هم نشان میدهد پس هیچ چیز نیست که پا به عرصه
وجود گذارد و دو مرتبه معدوم شود و فانی شود .پس اشیاء بعد از آنکه
صورت گرفتند و زید صورت زیدی گرفت دیگر هرگز از صورت زیدی
بیرون نمیرود اگر چنین بود بایستی ملک خدا انقراض داشته باشد و جنت و
نار هم تمام شود و ملک برطرف شود و امر اینطور نیست و به بداهت اسالم
جنت دار خلود است و نار دار خلود است و غیر از این هرکس بگوید کافر
میشود کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب دلیل این
است که شخصیت آنها باقی است و تمام نمیشود و دائم عمر عمر است و
به عذاب عمری معذب است و علی علی است و الزال در مقام قرب خود
منعم است و محو نمیشود علویت علی ابدا ابدا.
بعد از آنی که دانستید این است مذهب اسالم پس نمیشود که زید برود در
عالم عقول و در آنجا غرق شود در دریای معنویت و کلیت و نمیشود برود
در فواد و غرق شود که نه کلیت داشته باشد و نه جزئیت این نخواهد شد و
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در این قول بطالن جنت و نار است پس زید مادام که در ملک خدا است
صورت زیدیت خود را دارد که غیر عمرو باشد کائنا ماکان بالغا مابلغ و
هرچه زید تلطیف بشود مادام ملک اهلل و به هر رتبه از مراتب که برسد صورت
ممتازه از عمرو برای او باقی است و بعد از آنی که صور ممتازه خود را دارند
پس از پس حجاب صورت زید ممکن نیست که برود و ابد االبد در پس این
حجاب صورت نشسته است و ممکن نیست هتک و خرق این حجاب برای
هیچ نبی مرسلی و هیچ ملک مقربی و هیچ حادثی .وقتی ممکن نشد پس در
پس حجاب صورت الزال نشسته نهایت آنچه نگاه کند در حجاب صورت
نگاه میکند به تأللو و آنچه میبیند در حجاب صورت میبیند و دیگر از
آنجا نمیگذرد این است که پیغمبر در شب معراج میفرماید و کان یتأللو
بخفق و همان حجاب نفس بود که در حدیث معراج میفرماید در آن حجاب
نظر کردم مثل سم ابرهای ماشاء اهلل من نور العظمه نه این است که پیغمبر
میشود که آن طرف حجاب نفس برود و در بحر احدیت غرق شود و
محمدیت به کلی زایل شود مثل جبرئیل که عرض کرد لو دنوت انمله
الحترقت اگر از اینجا بگذرم دیگر من جبرئیل نیستم و من باید حافظ
صورت جبرئیلی خود باشم و از پس صورت جبرئیلی نمیتوانم بگذرم از این
جهت پیغمبر 9از پس حجاب نفس خود که اعلی مقامات صورتست نخواهد
گذشت پس هر کسی تا منتهای نفس خود و تا اعلی درجات نفس خود
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میتواند برود ،از اسفل مراتب نفس تا اعلی درجات نفس ممکن است برود
لکن از آنجا دیگر ممکن نیست گذشتن و آن اعلی درجات نفس حجابی
است که از آنجا نمیشود گذشت و این حجاب هی رقیق میشود ولکن
هتک نمیشود پیغمبر هم تا آنجا تشریف بردند .بنابراین که تا آنجا رفتند
میفرماید در شب معراج رسیدم تا جایی که غیر از خود هیچ کس را ندیدم
و دیدم که جمیع ماسوی مردهاند و به جز خودم هیچ کس در آنجا نبود پس
معلوم شد که پیغمبر هم از خودی خود به کلی نگذشت و صورت شخصیت
را داشت و ممکن نیست که پیغمبر پیغمبر نباشد و الزال پیغمبر پیغمبر است
چون به آنجا رسید بین او و بین رب او این رب هم رب مضاف است نه اینکه
مقصود از این رب ذات خداوند عالم است جلشأنه زیرا که او بینه و بینه
ندارد زیرا که با او نسبتی نیست و بین و بین گفته نمیشود میان خدا و خلق
مثل آنکه مابین احد و یک بین نیست و مابین دو و احد بین نیست و هکذا
جمیع اعداد نسبت به احد ندارند و نسبت احد به همه اعداد علی السواست
و قرب و بعدش یکی است و بینه و بین عددی نیست.
پس میان حادث و خدای قدیم بین گفته نمیشود و هیچ حادثی در اعلی
درجات صعود اقرب به خدا نمیشود و هیچ حادثی در ادنی درجات نزول
ابعد از خدا نمیشود برای حضرت موسی ملکی از زمین بیرون آمد از او
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پرسیدند از کجا میآیی؟ گفت از پیش خدا بعد از آن ملکی از آسمان بر او
نازل شد فرمود از کجا میآیی؟ گفت از پیش خدا و این گونه ملک فرستاد
تا اینکه موسی بداند هو الذی فی السماء اله و فی االرض اله پس نسبتش به
تخوم ارضین و محدب عرش مساوی است پس میان پیغمبر و میان رب
مضاف او ،و رب مضاف او فواد او و حقیقت او است و مربی او است و آیه
اهلل برای او است و تعرف اهلل برای او است .مابین او و مابین رب او دو قوس
فاصله بود یک قوس عقل و یک قوس روح این دو قوس فاصله بود و او در
پس حجاب نفس نشسته بود با اینکه به لحاظی پیغمبر در مقام شخصیتش بود
و شخصیتش در مقام اوادنی هم بود که به طور تردید فرموده و باید این تردید
را بفرماید چرا که اوادنی فرمود و خدا که تردید ندارد بلکه باید به همینطور
ادا کند و اوادنی حالت برزخی را میخواهد بیان کند آنی که به طور تحقق
پیداست قاب قوسین است و چون دقت کنی حالت اوادنی را میبینی پس به
طور دقت که نظر کنی پیغمبر تا اواسط روح رفته زیرا که عالم روح برزخ
مابین معنی و صورت است و شخصیت زید تا اواسط روح باطل نمیشود و
مقامش مقام اوادنی است.
و علی ای حال معنی قاب قوسین این دو قوس است که قوس روح و قوس
عقل باشد و اوادنی یعنی ادنی از قوسین هم که یک قوس و نصف قوس شود
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و قاب در زبان عرب به معنی مقدار است فکان قاب قوسین اوادنی به معنی
مقدار است و امام میفرماید که او به معنی بل است یعنی بل ادنی به جهت
آنکه تندروتر از پیغمبر دیگر نمیشد اگرچه حالت بیان حالتی است که او
باید گفت لکن در این مورد بیان چون پیغمبر است بل است که رفت به قدر
قوسین بلکه ادنی پس قاب به معنی مقدار است و شاعر عرب گفته:
اذا جاوز الماء فوق الرووس
فقاب قناه و الف سواء

یعنی هرگاه آب از سر گذشت دیگر فرق نمیکند یک نیزه و هزار نیزه
یکسان است و قاب قوسین یعنی مقدار دو قوس از قسی مراتب وجود و
هشت قوس است مراتب نزول :عقل و روح و نفس و طبیعت و ماده و مثال
و جسم.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*«درس ششم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و مقام العرش هو مقام قاب قوسین الی
آخر.
عرض کردم که چون جمیع خلق بر گرد قطب واحد میگردند و به جهت
تساوی نسبت کل به آن قطب و نسبت آن قطب به کل در عالم اجسام و در
عالم مقادیر ،تعبیر از آن نسبت و تساوی و از استداره آن خلق بر آن قطب،
حکماء به دایره تعبیر آوردهاند .و چون از برای دایره دو قوس اعظم است
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ولکن هر قطعه از محیط این دایره را به جهت اینکه خط منحنی است قوس
میگویند پس برای هر دایره قسی صغار بالنهایه است و هر سه نقطه از دایره
قوسی است ولکن قوس عظیم بزرگ دو قوس در او فرض کردهاند .و عرض
کردم یکی از آنها قوس نزول است و یکی قوس صعود است که تمام دایره
شیء از وقتی که ابتدا میشود تا وقتی که به مبدء خود برمیگردد و عود
میکند به مقتضای کمابدءکم تعودون دو قوس تقسیم کردهاند یکی قوس
نزول و یکی قوس صعود و این دو قوس دو قوس عظیم است .به لحاظ
دیگری و به اسم دیگری که حکمت دیگری افاده میکند یکی قوس وجود
است و یکی قوس ظهور و قوس ظهور نه بر طبق وجود است بسا آنکه شخص
قوس نزول میشنود و خیال میکند که خداوند عقلی آفرید محدود و صاحب
ماده و صورتی و ممتاز و بعد از آن روحی آفرید محدود به حدود خود و
صاحب ماده روحی و صورت روحی و ممتاز و همچنین نفس و سایر مراتب
که اینها هریک در جای خود محدود و مصور و ممتاز باشند و نه چنین است
بلکه قوس وجود قوس ابهام است و قوس ظهور قوس تقیید است و در قوس
ظهور ممتاز میشوند اشیاء از یکدیگر زید از عمرو و شقی از سعید و مومن
از کافر و تکلیفات و شرعیات در قوس ظهور پیدا میشود قوت و ضعف
عقل در قوس ظهور پیدا میشود و قوس وجود مثل نطفه است مثال که در او
ابهام است و هیچ تعین ندارد هو الذی یصورکم فی االرحام کیف یشاء و در
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قوس ظهور در ارحام آنجا تعین پیدا میکند سعید از شقی ذکر از انثی ممتاز
میشوند و جمیع اینها در قوس ظهور پیدا میشود و در قوس وجود به
مقتضای مشیت نازل میشود و از جانب مقبول میآید و مقتضای او اطالق
و ابهام است وقتی آمد اینجا و داخل بطن ماهیت و انیت شد و ممتزج به
ماهیت میشود اصباغ و کثرات و تعینات پیدا میکند و مصور میشود.
مثلی عرض کنم آیا نه این است که هر شیئی مرکب است از ماهیتی و
وجودی؟ و آیا نه این است که وجود او اثر است از برای رأسی از رووس
مشیت؟ و آیا نه این است که وجود شبح منفصل است از رأسی از رووس
مشیت؟ پس این وجود اثر مشیت است و مشیت مقام وحدت است و اطالق
و ابهام و بعد از آن که آمد در بطن ماهیت مصور میشود و جزئیات و تعینات
همه در بطن ماهیت پیدا میشود پس اگر ما بخواهیم قوس وجود را از نزد
مشیت تا منتهای ماهیت بگیریم بعد از آن از منتهای ماهیت تا اعالی ماهیت
که اواخر ماهیت است این را دو قوس بگیریم گرفتهایم .قوس وجود اعالیش
الطف است و هرچه پایین میآید غلیظ میشود و قوس ماهیت مبدئش در
نهایت غلظت است و هرچه باال میرود تا منتهایش در نهایت رقت است به
همینطور در قوس نزول و در قوس صعود به همینطور بدانید .و از همین
باب بدانید قوس نزول قوس مقبول است و قوس ما من المشیه و ما من اهلل
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است به طور ابهام و اطالق .لکن شنونده در بادی نظر که قوس نزول میشنود
خیال میکند خدا اول عقل را آفرید چیز ممتازی معینی بعد روح را آفرید
چیز ممتاز معینی و در هر عالم او را متعین و متشخص خلق کرد .و امر
اینطور نیست بلکه در قوس نزول هیچ تعین از برای عقل زید و برای عقل
عمرو نیست و هیچ خصوصیتی و اندازهای به هیچ وجه برای مراتب او نیست
میآید تا به این تراب میرسد آن وقت که از باطن این تراب سر بیرون میکند
و خرق حجب انیت میکند بر حسب این تراب که اول ماهیت است از اینجا
که حرکت میکند از اینجا اصباغ میگیرد هیئات میگیرد بر حسب قابلیت
اینجا آن تعین پیدا میشود و مشخص و معین میشود اگر اینجا کسب سعادت
کرد سعید است و اگر اینجا کسب شقاوت کرد شقی است .بر حسب مقدار
تعلمش علم دارد و بر حسب مقدار تقواش عمل دارد آنچه از اینجا کسب
شود و در این ماهیت صورت برای او تعین پیدا شود روز قیامت میآید به
این صورتی که اینجا کسب کرده است و از وجود چیزی متعین نیاورده و
اما چیزی که آورده روحی آورده کینونی قابل صور و نفسی آورده کینونی
قابل سعادت و شقاوت و ایمان و کفر و جمیع مراتب را آورده کینونی و
قابل پس عقلش شعوری است به طور ابهام و دیگر در او شعور ما فی العلیین
و ما فی السجین نیست بلکه شعوری است مبهم .در قوس نزول این دست
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آمده به طور ابهام و در قوس صعود یا قنوت خوانده یا سیلی به صورت یتیم
زده.
پس از این جهت از برای هر کائنی دو قوس قرار دادهاند یکی قوس نزول و
این است مراد نه آنطور درجه به درجه و پله به پله که انسان خیال میکند و
قوس صعودی قرار دادهاند ولکن این دفعه از آن منازل که میرود به طور
تعین و تحدید میرود اگرچه در نوع آن منازل نمیرود و از آن خطی که آمده
از عین آن خط باال نمیرود که در درجات ابهام رفته باشد باال بلکه در مراتب
تشخصات و تعینات باال میرود و این دفعه تحصیل جنت میکند یا تحصیل
نار میکند و مثاب و معاقب میشود پس قوس نزول او مشتمل است بر قسی
جزئیه را@ به تعبیرات مختلفه تعبیر آوردهاند یک دفعه قوس نزول را تعبیر
میآورند به هزار هزار قوس این است که به جابر فرمود خیال میکنی که
خدا را غیر از این عالمی نیست بلکه برای خدا هزار هزار عالم است و هزار
هزار آدم است و تو در آخری آن عالمها هستی و تو در آخری آن آدمها هستی
و میفرماید هیچ یک از آن عالمها و آدمها را خداوند از تراب نیافریده معلوم
است که آنها را از عقول و ارواح نورانیه آفریده .پس گاهی آن قوس نزول را
از مبدء تا به منتهای او به هزار هزار قوس تعبیر میآورند و به اعتباری به چهل
هزار قسمت میکنند آن را و به اعتباری هشت قسمت میکنند آن را و به
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اعتباری سه قسمت میکنند او را و به اعتباری دو قسمت میکنند او را و به
اعتباری یک قوس میگویند او را همه این تقسیمات بر این مسافت وارد
میآید و اال ممکن نبود که هزار هزار عالم را بفهمیم و ممکن نبود فهمیدن
حقایق اشیاء و حاال هر کس را که خدا خواسته باشد ممکن میشود او را
فهمیدن و نیست مگر آنکه قوس وجود خود هزار هزار قسمت میشود و
چون قوس وجود خود را فهمید مطابق است با خارج پس از قسی بی نهایت
به تعبیراتی تقسیمها میکنند از جمله آنها که حاال ما کار دست او داریم آن
است که او را به هشت قسمت کردهاند چهار قسمت او را در عالم غیب و
چهار قسمت او را در عالم شهاده .اما آن چهار قسمتی که در عالم غیب
است مواد نورانیه است که نورانیت و فعلیت و مراتب وجود باشد و آن چهار
قسمتی که در عالم شهاده است مواد جسمانیه است و مقام انفعال و مراتب
ماهیت پس بر نصف عالم شهاده غلبه دارد ماهیت و انیت و قوه و بر آن
نصف عالم غیب غلبه دارد وجود و نورانیت و فعلیت بعد از آنی که در این
قوس به منتهای نزول آمد و تنزل کرد و خطاب اقبل به او رسید از اینجا صعود
میکند و میرود و بالفعل میشود و عرض کردم که در قوس صعود هیچ
کس از تعین به ابهام نمیرود و حاصل این دو قوس این است که برای اشیاء
تعین پیدا شود و مپندارید شما که قوه اشرف از فعلیت باشد و اگر در یکپاره
موارد مسأله مشکل شد سعی کنید که همان مسأله را بفهمید نه اینکه قوه
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را اشرف از فعلیت بدانید ذات خدا فعلیتی است که در او قوه گفته نمیشود
قوه یعنی یمکن انیکون کذا و انیکون کذا و ذات خدا یمکن انیکون کذا
نیست خدا واجب الوجود است و یجب انیکون کذا است پس یمتنع ان
الیکون کذا .پس ذات خداوند جمیع آنچه کمال است در او بالفعل است و
یجب انیکون کذا و یمتنع ان الیکون کذا پس خداوند عالم جلشأنه فعلیت
محضه است که در او به هیچ وجه قوه راهبر نیست .قوه که میگویم یعنی
قوهای که باید بعد بالفعل شود و اال قوت و قدرت به آن معنی در خدا بالفعل
است و قوهای که حکماء میگویند دار عدم و دار امکان است و خداوند
عالم در او قوه پیدا نمیشود یعنی در او صلوح حصول کمال پیدا نمیشود.
پس چنانچه خدا احد است و هرچه از این خلق اقرب به او میشوند اوحد
میشوند و خدا حی است و هرچه از این خلق اقرب به او میشوند اشد حیوه
میشوند و خداوند علیم است و هرچه اقرب به او میشوند اعلم میشوند
کذلک وقتی که خداوند عالم فعلیت محضه است آنچه از این خلق به او
اقرب میشوند بایستی فعلیتشان بیشتر شود بایستی ابعد از دار قوه باشند و
هرچه از خدا بعیدتر میشوند بایستی منهمکتر در قوه شوند و با وجود اینها
یافتیم که حضرت امیر 7همینطور فرموده سئل علی 7عن العالم العلوی
قال 7صور عالیه عن المواد خالیه عن القوه و االستعداد فرمود که عالم باال
صورند یعنی فعلیت محضه پس عالم علوی قوه و استعداد در آنها گفته
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نمیشود و دار قوه این دنیا است که در غایت بعد افتاده شخص مکلف قوه
سعادت دارد و قوه شقاوت دارد قوه کفر و ایمان دارد لکن در آخرت اگر
شخص مومن است ایمانش بالفعل است اگر کافر است کفرش بالفعل است
و همچنین جمیع کماالتی که در ذات او است در آخرت باید بالفعل باشد و
در قوه نباید باشد زیرا که آخرت دار بالفعل است و دار صور عالیه عن المواد
است که اگر ممکن باشد و در قوه باشد بایستی آنجا اسباب خروج آن را از
قوه به فعلیت بچینند و خدا سباب خروج از قوه به فعلیت را در اینجا چیده تا
که خاتمه امرش به چه بشود و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه ،سیجزیهم
وصفهم ،و ماتجزون اال ماکنتم تعملون پس در آخرت جمیع اوصاف انسان
بالفعل است انما هی اعمالکم ترد الیکم.
مقصود اینها نبود و مقصود این بود که دار آخرت دار فعلیت است و شخص
هرچه رو به باال میرود و به فعلیت میرود و از قوه و امکان ابعد میشود به
جهت آنکه رو به ما من اهلل میرود و این رو به فعلیت رفتن است و از اینجا
بیابید آن مسأله مشکل عظیم را که شیخ فرمود و سالها دیدند و نفهمیدند.
فرمود سلوک عملی روح سلوک علمی است و این سخت آمد بر اذهان معنیش
همین است مقصود این است که قوس صعود که قوس عمل است قوس فعلیت
است و فعلیت اشرف است از قوه و فعلیت اقرب به مبدء است و ابهام ابعد
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از مبدء است حاال که میرود رو به مبدء رو به فعلیت میرود و از اینجا بیابید
که تشریع علت غائی تکوین است و آن قوس قوس تکوین است و این قوس
قوس تشریع است پس خداوند عالم نزول را نیافرید مگر برای صعود و از
آنچه عرض کردم مپندار که صعود نقایصی به همراه خود برد حاشا بلکه
چنان قوتی و قدرتی پیدا کرده و این کلمه را کسی نمیفهمد مگر کسی که
از علم فلسفه باخبر باشد او میفهمد که اشیاء غاسقه چندان نافذ و غایص
نیستند و هرچه انحالل پیدا میکنند اشد غوصا و نفوذا میشود و اطهر میشود
و متمکنتر میشود از گرفتن اعراض و ارمده از این شیء و هرچه شیء
نعامت و لطافت پیدا میکند نفوذ و انبساط او بیشتر میشود و چنین است
امر در علم تکسیر به همانطوری که در علم اکسیر یافتید در علم تکسیر
وقتی اسم الرحمن را میگیری اسم الرحمن آن نفوذ را ندارد مگر او را
تنعیمش کنند و تقسیم اجزاش کنند و حرف حرف بنویسند بعد الف را سه
تکه کنند و المش را سه تکه کنند و حائش را سه تکه کنند و هکذا و به
همینطور حرف حرف بنویسند الرحمان مثال پنج حرف است ولکن وقتی
تکسیرش کردی مثال میبینی پانزده حرف شد و حروفش زیاد میشود باز
میآییم و هریک از این پانزده حرف را تکسیر میکنیم اول الف ا بود برداشتیم
ا و ل و ف نوشتیم .آن ا اول را مینویسیم الواحد و آن الم را مینویسیم
الثلثین و آن ف را مینویسیم الثمانین ببین چقدر میشود آن وقت دیگر باز
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هریک از این حروف را باز تکسیر میکنیم مثال آنکه دسته زدی روی جوز
آن را دو تکه کردی و بر یک تکه آن دسته زدی و دو تکه کردی و هکذا و
هی تصغیر اجزاش میکنی و تنعیم آنها میکنی و زیادش میکنی آن وقت که
یک جوز بود یکی بیشتر نبود کذلک الرحمان را به اینطور تنعیم اجزا
میکنیم از این الرحمان میتوانیم پنج هزار حرف پیدا کنیم پس ببین توی این
پنج هزار حرف سخن درمیآید و هزار اسم دیگر توش درمیآید پس اسم رب
و علی و عظیم و جواد و کریم و قادر و قاهر توش پیدا میشود و تا تکسیر
نکرده بودی اینها نبود و پیشتر همه مندمج و در قوه بود و به طور ابهام بود
لهذا الرحمن اثر قادر برای من نمیکرد قاف نداشت دال و راء نداشت و حاال
که تنعیمش کردی اثر قادر دارد اثر قاهر دارد اثر علی دارد اثر عظیم دارد
پس دیدیم در علم تکسیر که هرچه اسم را تنعیم کنند اشد احاطه و انبساطا
و اعظم آثارا و اکثر فعلیات میشود و اثار غریبه از او بروز میکند و چنانکه
انحالل در اکسیر نهایت ندارد تکسیر در علم تکسیر هم نهایت ندارد یک
اسم را میبینی در علم تکسیر تنعیم میکنند و همان یک اسم جمیع عالم را
فرا میگیرد به طوری که در کل عالم بتوان آن را جاری کرد اسماء عدیده
به قدر اسماء خالیق از همین یک اسم بیرون میآید پس بعد از اینکه در
اکسیر و در تکسیر مسأله را مشاهده یافتید همچنین عرض میکنم که
خداوند عالم آن کلمه را که به مشیت خود آفرید او را خواست در این عالم
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در سحق و صالیه و تنعیم اجزا بدارد و در تحت قهر و صالیه اوامر و نواهی
شارع خواست این متکثر شود و خواست به حرارت امر آمر و رطوبت انفعال
مکلف انحالل پیدا کند تا آنچه در بطون این انسان است از کماالت بروز
کند و اگر نه در این حلش میگذارد زرگری از بطون این بیرون نمیآمد
شعور مبهم بود مثل بینایی مبهم و این کمالی ندارد همچنین شعور انسانی
هم کماالت را در آن گذارد زرگری از توش بیرون میآید عملگی از توش
بیرون میآید بافتن و ساختن و چیزهای غریب و عجیب از توش بیرون میآید
و اینها همه را خدا در بطن و کمون این انسان گذارده بود لکن تکسیر نشده
بود در این دنیا بعد از آنی که تکسیر میشود و تنعیم میشود از بطون آن
چیزها بیرون میآید به یک تدبیری میبینی صبح میشود شخصی عالم است
به یک تدبیر دیگر میبینی زرگر میشود و به تدبیر دیگر صنایع غریبه و
عجیبه از آن بروز میکند و از کمون آن بیرون میآید پس از آنچه عرض کردم
بیابید که این قوس صعود برای کمال شما است و جزای فعالیت شما است
و برای این است که جمیع ما بالقوه شما بیاید و بالفعل شود.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*«درس هفتم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و مقام العرش هو مقام قاب قوسین الی
آخر.
دیروز عرض کردم که دایره وجود مرکب است از دو قوس عظیم که یکی
قوس وجود و نزول باشد و یکی قوس صعود و ظهور باشد یا یکی قوس
تکوین باشد و یکی قوس تشریع یا یکی قوس اطالق و یکی قوس تقیید یا
یکی قوس اجمال و یکی قوس تفصیل و هکذا بعد از آنی که مطلب فهمیده
شد هرچه بخواهد میگوید و عرض کردم که هریک از این دو قوس مرکبند
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از هشت قوس و آنها قوس فواد است و عقل و روح و نفس و طبع و ماده و
مثال و جسم و هریک از این مراتب قوسی و قطعهای از دایره است و آن را
قوس گفتیم به لحاظ اینکه در حال عود در غیر آن ممر نزولی میرود که از
آنجا آمده پس هریک از آنها قوسی است پس مقام اجسام از محدب عرش تا
تخوم ارضین یک قوس است از آن قسی و عالم مثال از محدب عرشش تا
اسفل مراتبش یک قوس است از آن قسی تا اینکه از محدب عقل تا اسفل
مراتب آن قوسی است و حضرت پیغمبر صلوات اهلل و سالمه علیه و هر حادثی
از حوادث در حال عود عود نمیکند تا به حدی که از مبدء خود بگذرد این
است که شیخ مرحوم یکی از فوائد را معنون به این عبارت فرموده که «کل
شیء الیتجاوز ماوراء مبدئه» هیچ چیز در حال عود خود از مبدء خود
نخواهد گذشت و حافظ ماده و صورت خود خواهد بود که اگر عود کند و
از مبدء خود بگذرد حافظ صورت شخصیه خود نخواهد بود پس در این
هنگام ابطال جنت و نار و حساب و کتاب و حشر و نشر همه میشود به
جهت آنکه از شخصیت خود گذشت و داخل بحر اطالق شد آن وقت عمرو
فرق نمیکند با بکر پس زید تا هرجا عود کند از صورت شخصیه خود
نخواهد گذشت نهایت اعلی مراتب این صورت لطافت دارد و اسفل مراتبش
غلیظ است خیال میکنید که در ایام آمدن منتهایی نیست و عودی از برای
او نیست از این جهت اشتباه میکنید اگر این دو را از یک آن فرض کنید و
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آن را باالی این بدانید نه پیش از این دیگر اشتباه نمیکنید زید در اینجا زید
است و روح زید هم روح زید است و عقل زید هم عقل زید است و آن
مراتب عالیه زید هم باالی جسم است و مقدم بر جسم است و تقدم آنها بر
جسم رتبی است و تقدمش بر جسم زمانی نیست به اینطور که چندی بود
زید نبود یا چندی بود روح زید نبود یا چندی بود عقل زید نبود و این بدن
بود حاشا عود عین بدء نمیشود بلی در مراتب بدء میشود و حق است پس
زید در جمیع مراتب ظهور خود بایستی حافظ صورت شخصیه خود باشد تا
اینکه مثاب به اعمال خود باشد در جمیع مراتب و معاقب به اعمال خود باشد
در جمع مراتب.
و مقدمه دیگر باید عرض کنم و آن این است که هر چیزی از هر جایی که
بدء او میشود عود او به همان جا خواهد بود و از آنجا تجاوز نخواهد کرد
مثال چیزی که بدء او از کره هوا باشد و هیچ سابقی در عوالم عالیه نداشته
باشد و این شیئی که هست از هوا نزول کرده باشد تا تراب وقتی عود میکند
تا هوا عود میکند و از هوا تجاوز نمیکند و اگر از هوا تجاوز کرد آن مادهاش
و آن صورتش مضمحل میشود در بحر اطالق و هرگاه چیزی بدئش از آسمان
باشد وقتی عود میکند به آسمان عود میکند و دیگر از آسمان نمیگذرد و
کسانی که در عالم مثالند هرچه نظر میکنند یمینا و شماال همچو کسی را
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که بدئش از آسمانست نمیبینند پس هرکه بدئش از عالم مثال است عودش
به همانجا است و از عالم مثال نمیگذرد و در عالم نفوس مذکور نیست
مطلقا بعد از اینکه این مقدمه را دانستید عرض میکنم که این نباتاتی که
شما میبینید و میدانید که این نفس نباتی صوافی اغذیه است و نفس نباتی
از محدب این عرش نمیگذرد و جسم این افالک نباتیت دارد و مثل نفس
نباتی است و همان نفس نباتی است و جمیع این عالم از عرشش تا فرشش از
نباتیت تجاوز نکرده و نباتیت از این عالم بیرون نرفته و به عالم مثال که
میروی دیگر آنجا ذکری از نباتی و نباتات نیست پس نفس نباتی چون بدئش
از عرش است عودش به عرش است و از آنجا نمیگذرد و نخواهد گذشت
و این نفس نباتی غیر تنه این درخت است و غیر تنه این گیاه است و این تنه
جمادیتی است که آن نفس نباتی بر آن سوار شده یا آن نفس نباتی در ارض
این جماد روییده بلکه آن نفس نباتی نفسی است در نهایت یعنی نسبت به
این عناصر و آن نفس نباتی مراتبش هم مختلف است معلوم است که نفس
نباتی که در عرش باشد الطف است از نفسی که در سایر افالک هست و اما
نفس حیوانی اگرچه مشایخ نوشتهاند که فلکی است و میگویند از افالک
است و حضرت امیر فرمودهاند که نفس حیوانی و حرارت غریزی از افالک
است لکن نه این است که از جسم افالک باشد اگرچه جسم افالک مثل
دخان شعله مشتعل است به نفس حیوانی ولکن نفس حیوانی غیر جسم این
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فلک است و جسم این فلک نبات است و از نوع روح بخاری است ثم استوی
الی السماء و هی دخان و بخار و دخان یکی است اال اینکه دخان اشد جفاف
است و بخار اشد رطوبه است و جسمی است و افالک از نفس نباتی بعد که
این دخان درست شد مشتعل شد به نفس حیوانی و اما اصل نفس حیوانی
نفسی است برزخی از عالم مثال است و اسفلش مرتبط به عالم اجسام و
نباتات و اعالی او مرتبط است به عالم دهر و نه این است که همه نباتات
هم مشتعل به او شوند در حالی که بخاریت دارند میپوشاند غلبه رطوبت آن
اثار حیوانیه را که در عالم مثال است وقتی دخانیت پیدا کرد آن وقت
درمیگیرد و به آتش روح حیوانی مشتعل میشود از این جهت فلکیات این
عالم درگرفتهاند به روح حیوانی و عنصریات این عالم درنگرفتهاند مگر آنکه
حصهای از این عنصریات را تربیت کنند تا اینکه مساوی با فلکش کنند پس
درگیرد به روح حیوانی و آن روح حیوانی در پس پرده جمیع این اجسام در
همه جا هست و آن روح حیوانی که در پس پرده این اجسام هست افالکی
دارد و عناصری دارد و عالمی است مثل همین عالم و حیوان است و ان الدار
االخره لهی الحیوان و عالمی است و کلش حی است و یکجاش حیوان است
و همان حیوانی که در عالم مثال است عناصرش هم حی است افالکی دارد
و عناصری دارد از افالک او حیوان ناطق به عمل میآید و از عناصر او این
حیوانات صامت به عمل میآید که چون روز قیامت شود جما از قرنا تقاص
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میکند و خدا به آن حیوان میگوید خاک شو و خاک میشود و یقول الکافر
یا لیتنی کنت ترابا کاش من تراب میشدم و در اسفل مقامات محشر میماندم
و به عذابهای اعالی محشر معذب نمیشدم.
مقصود این است که عناصر عالم حیوانات که عالم برزخ است مال حیوانات
عجمی([ )]7است که در این عالم راه میروند و فلکیاتش مال حیوانات
ناطقه است و همهاش حیوان است و خاصیت این حیوان و آنچه از این حیوان
برمیآید بینایی است و شنوایی و ذوق و شم است و لمس اینها از برای آن
حیوان است از اسفل مراتب تا اعلی مراتبش هست و آن ظلم و غشمی که از
صفات حیوانیست از اسفل مراتب حیوان تا اعلی مراتبش هست اال اینکه
اعالی آن چون افالک آن عالم است و از جمله آنهاست فلک خیال فلکی
است در اعالی از برای اناسی مستعد میشود حیوانی است صالح از برای
خیال باز نه این است که آن خیال است یا آن میتواند خیالی بکند نه چنین
است بلکه خیال از عالم دهر است و درمیگیرد در فلک سوم حیوانات و
مثل آن خیال با فلک سوم مثل بینایی بصر میماند و این چشم چنانچه این
چشم از عرصه نباتات است و بینایی برای او نیست ولکن روح حیوانی بیننده
از این است همچنین آن افالکی که در عالم حیوانیت است فلک است و
حیات دارد و چنان حی است که قوه متخیله در آن جلوه میکند نفس انسانی
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با قوه متخیله خود و فعل متخیله خود در این موطن و در این آشیانه خیال
میکند مثل اینکه نفس حیوانی شما با قوه باصره شما در آشیانه چشم میبیند
و اینجا مناسب او است و با قوه سامعه میشنود و آنجا مناسب او است ولکن
در آشیانه دست و پا نبیند و نمیشنود همچنین فلک خیالی که در عالم روح
حیوانی است آشیانهای است که متخیله از آنجا خیال میکند پس از این جهت
در احادیث وارد شده که حیوانات آنچه میکنند من غیر رویه میکنند و از
روی عقل نیست و این را مشکل است حالی مردم کردن به جهت آنکه
غافلند از خواص طبع اگر به مردم بگویی این کارها را که میکنند یا
نمیکنند بالطبع است حالیشان نمیشود به جهت خودشان غافلند و
نمیفهمند که چطور اینها بالطبع است مثال دست را که بلند میکنی قمچی
به اسب بزنی اسب میدود نه این است که اسب فکر کند که این قمچی را
که به من زند من دردم میآید و آزارم میشود پس بگریزد این تدبر کار حیوان
نیست این چیزها که اگر دست پایین بیاید و به من بخورد من متألم خواهم
شد این امر غیر موجود است نهایت چیزی که هست موجود دستی است که
باال رفته و قمچی آویخته مثل صورتی که نقاش کشیده باشد که دستی باال
رفته و قمچی آویخته این صورت فرود آمدن ندارد و المی بر این مترتب
نخواهد شد این صورت و رنگ و شکلی که موجود است اسب این را میبیند
و اینکه الم ندارد پس آنی که فکر کند که اگر این دست پایین بیاید قمچی
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را به من خواهد زد و من به جهت نعامت بدنم و سختی ضرب قمچی متألم
خواهم شد پس به جهت دفع مضرت من باید تند بروم حیوان نمیتواند که
همچو فکری کند و انسان است که همچو فکری میکند که اگر شمشیر را
باال برده فرود میآورد و مرا دو حصه میکند پس من باید بگریزم او این را
تعقل میکند و حیوان این را تعقل نمیکند بلکه بالطبع است که همچو
قمچی ببیند فرار کند نهایت چطور میشود این تند میرود بعینه مثل اینکه
آب از آتش چطور تنفر دارد و ضد از ضد چطور تنفر دارد و ضد از ضد
مضمحل میشود و فرار میکند و احواالت طبیعیه چیزهایی است عجیب و
غریب یک سنگی من دارم که خدا این را طور غریبی آفریده به قاعده نقاشی
و پرگار و این را تقسیمات مستویه کرده و خط در این آفریده مثال یک در
میان خطها را یکی را نازک آفریده و یکی کلفت و دور و بر آن خطها نقاط
بسیار به شکل گل و بته و مداخل نقش کرده مثل اینکه استاد نقاش به نهایت
دقت این را منبط کرده باشد پرده پرده مثل شکم مار به شکل کدویی است
که این خطها را تقسیم کرده و منبط کرده طبیعی است بالشک و چیزی
نیست که روح انسانی و روح حیوانی داشته باشد سنگ است و توی کوه هم
پیدا کردهایم و توی جوی آب هم پیدا میشود و این امر طبیعی است از روی
رویه و شعور نیست حاال این گلها این اللهها این نقطهها و جمیع این درخت
گلهاش به الوان مختلفه اینجاش قرمز آنجاش زرد که آثار شعور است بالشک
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طبیعت این شعور را ندارد که اینجا را نقطه بزند که مقابل بشود با آن برگ
و قرینه او شود پس هرکس ببیند میگوید این کار طبیعت نیست این شعور
را ندارد و حال آنکه اصال روح ندارد و بالطبع او را چنان آفریده پس ببینید
که خدا چگونه طبعی آفریده طبع گربه را و طبع موش را چنان آفریده که
موش چشمش که به گربه میافتد فرار کند و بترسد نه این است که فکر
میکند که این گربه حاال مرا میگیرد و میخورد و طبع گربه را چنان آفریده
که چشمش که به موش میافتد شجاع میشود بالطبع این بچه گربه که در
عمر خود موش را ندیده بود تا چشمش به موش افتاد چطور شجاع شد و
همچنین موشی که در عمر خود گربه را ندیده تا دید میگریزد و میترسد
آن چرا میفهمد که این عدو است و این چرا میفهمد که شکار او است اینها
از شعور نیست و اینها اموری است که خدا در طبع آنها خلقت کرده است
و طبع اسب را همچو خلقت کرده که همین که شیر را میبیند سست میشود
خشک میشود و نه این است که فکر میکند که این شیر است انیاب و
مخالب دارد به من که رسید مرا میدرد این شعورها از برای این نیست
ولیکن این هیئت که پیش چشمش پیدا شد طبیعتش همچو طبیعتی است که
در پیش این هیأت مضمحل میشود مثل برف در پیش آفتاب شبنم در پیش
آفتاب مضمحل میشود نمیتواند زیست کند و از روی شعور و تدبیر نیست
این حیوانات صنایعی که میکنند مثل تار عنکبوت یا خانه زنبور اینها از روی
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فکر نیست بلکه خدا این را در طبع این خلق کرده مثل اینکه طبع سنگ این
است که فرود بیاید طبع عنکبوت هم این است که بتوند یک روز نشسته
بودم لب حوض دیدم روی سطح این حوض تار عنکبوت است فکری شدم
ماندم حیران که این چطور روی این آب حوض تار تونیده از کجا رفته و
چطور رفته حیران بودم پس تارهای این را خراب کردم و آنجا نشستم دیدم
آمد اینجا لب حوض و تا آب خیلی راه بود خود را رها کرد به همراه خود
که میآمد لعاب خود را آورد بعد دست به همین تون گرفت و رفت تا آن
کنج حوض و از آن کنج رفت تا آن برابر و اسباب تردد از برای خود مهیا
کرد و هی بنا کرد رفتن و آمدن و تونیدن اینها را از روی شعور نمیکند آتش
فکر نمیکند که من نفوذ میکنم در این چوب و رطوبات این را میخشکانم
و او را به شکل خود میکنم هیچ این فکرها را نمیکند طبعش این است که
به چوب که رسید بسوزاند حاال حیوان هم همینطور از روی شعور و تدبیر
این کارها را نمیکند بلکه طبع او این است که گاوکوهی مار میخورد و
عطش بر او غلبه میکند و میرود بر لب آب و میایستد و هی فریاد میکند
و آب نمیخورد این چه چیز است این از روی رویه و فکر است این تجربه
کرده است که مردمی که صاحب شعورند و مستسقی میشوند آب برایشان
مضر است و میخورند این چرا نمیخورد خدا طبعش را همچو آفریده مثل
طبع آهنربا که جذب میکند آهن را این از عشق و شعور نیست طبع این
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طالب آن است و آن طالب این و سر جنوبی آهنربا سر شمالی آهن را فرار
میدهد و سر شمالی سر جنوبی را فرار میدهد و سر جنوبی جنوبی را جذب
میکند و سر شمالی سر شمالی را ،طبعش اینطور است و همینطور در طبع
حیوان هم خدا گذارده که بچهاش را جذب کند و گوسفند از گرگ
بگریزد)]8[(.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس هشتم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
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قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و مقام العرش هو مقام قاب قوسین الی
آخر.
عرض کردم که حضرت پیغمبر صلوات اهلل و سالمه علیه در صعود خود
مراتبی را که از آن مراتب نزول فرموده بود تا به این عالم در آن مراتب صعود
فرمود تا به منتهای جایی که ممکن است مخلوق تا آنجا برود و صعود کند
و سخن به اینجا رسید که ممکن نیست مخلوق معین مشخص محدود از آن
مقام محدودیت و تشخص خود بیرون برود زیرا که در بیرون رفتن از مقام
شخصیت و تعین ابطال جنت و نار و ابطال ثواب و عقاب و وعد و وعید و
حشر و نشر است و ابطال درجات است و لکل درجات مماعملوا پس این
حرف حرفی است باطل یقنا وانگهی که ادله عقلیه هم مساعدت به این
میکند که این حرفی است باطل و ما دخل فی ملک اهلل الیخرج من ملک
اهلل و این تعینی که از برای زید حاصل شده در حد خود از آنجا باطل و زایل
نخواهد شد لکن در اینجا دقیقهای است که باید ملتفت بشوید و این دقیقه
بسیار عظیمی و بسیار دقیقی است و آن این است که به مقتضای مادخل فی
ملک اهلل الیخرج من ملک اهلل و به مقتضای الیضل ربی و الینسی و به
مقتضای اینکه آنچه به عرصه فعلیت آمده برحسب اسباب به عرصه وجوب
میرسد و ما لمیجب شیء لمیوجد به آن معنی که ما میگوییم نه به آن معنی
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که حکما میگویند پس هر چیزی که پا به دایره وجود گذارد از آن مکان و
محل خود محو نخواهد شد ابدا وقتی چنین شد چه امتیاز خواهد بود میان
جمادات و نباتات و حیوانات و اناسی و چه فرق خواهد بود میان عود ممازجه
و عود مجاوره تفاوت اینها چه چیز است اینها چطور میشود میگوییم برای
شرح این معنی که اوال مراتب الواح را باید شناخت و متذکر شد به طور
اختصار و اجمال اول الواح و اعظم الواح که دیگر اعظم از آن و محفوظتر
از آن و اقرب از آن الی اهلل سبحانه نیست لوح علم ازلی است و این لوحی
است که برای او فنا و زوال نیست محو و اثبات نیست و آنچه در او ثبت
شده الیزول و الیحول و الیتغیر و الیتبدل و ابدا ازال در مقام خود ثابت است
و این لوح اول لوحی است که عند اهلل سبحانه است از این جهت از این لوح
نه چیزی کم میشود ابدا و نه چیزی بر او افزوده میشود ابدا و این لوح
صفحه علم خداوند عالم است و صفحه کمال علمی خداست و چون این
صفحه و این لوح ازلی است جمیع سطور و کلماتی هم که در این لوح رسم
است ازلی است و نه این است که صفحه لوحی پیش خدا بود و هیچ در آن
لوح نبود و خطوط حادثه جدیده بر آن رسم شده همچو نیست بلکه جمیع
سطور و خطوط آن لوح برآن نوشته بود ازال ابدا پس بنابراین جمیع جمادات
بل اعراض در آن لوح ثبت است و جمیع نباتات و حیوانات و اناسی و مراتب
شهاده و مراتب غیب و الف الف عالم بجمیع قراناتها و نسبها و اوضاعها و
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بجمیع مالها و بها و فیها و منها و علیها جمیع اینها در آن لوح رسم است به
رسوم ازلیه که دیگر الیتغیر و الیتبدل و الیزول و الیحول و کسی هم توقع
نکند که در آنجا ممازجه تعقل شود و ممازجه انمحای شیء است و ممازجه
این است که تعین و خصوصیت او محو میشود و باقی نمیماند مگر اطالق
مثل اینکه لبنه از گل بسازید و صورت لبنیت زایل میشود از صفحه زمان و
صورت طینیت و ترابیت میماند و لبنه معدوم میشود بعد از آنی که صورت
طینی آمد صورت طینی به نظر میآید و صورت لبنی از نظر میرود و در آن
لوح تعقل نمیشود که صورتی از نظر برود و صورتی به نظر خداوند عالم
بیاید پس ابدا در آن لوح یافت نمیشود محوی و اثباتی و الیضل ربی و
الینسی یعنی از نظر خدا نمیرود و گم نمیکند مکان شیء و حد شئ را ابدا
ازال میدانست در سطر فالن در کلمه فالن چه مرسوم است سهل است که
بر این لوح نمیگذرد اوقات و اوقات در این لوح است و اوقات دهریه از
کلمات مثبته این لوح است و جمیع اوقات زمانیه از کلمات این لوح است
وقتی چنین شد که در این لوح شنبه و یکشنبه همدوش بایستند پس خداوند
عالم جمیع اینها را میبیند به یک نظر و به یک نسق این مختصری بود از
لوح اول و اال معرفت این لوح از مسائل مشکلی است که مدتها باید در آن
حرف زد چگونه نه و حال آنکه این لوح لوح ازلی علم خداوند عالم است
و لوح دویم که ما داریم لوحی است سرمدی و اشیاء جمیعا در این لوح
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مرسومند لکن به رسم امکانی و به رسم صلوحی نه به رسم تعین و تحدید
چنانکه در علم ازلی و لوح ازلی بود و اینجا اشیاء به طور اجمال و صلوح
و امکان رسمند اینجا مرسوم است که یمکن انیکون کذا و کذا و کذا ان
ضم الی کذا یکون کذا و ان ضم الی کذا یکون کذا و جمیع قرانات و نسب
و اوضاع و حدود و جمیع مواد و صور هم در این لوح مرسومند لکن به
طور قوه و اجمال و به هیچ وجه تفصیلی در این لوح نیست الیجری علیه ما
هو اجراه و الیعود فیه ما هو ابداه و کثرات امکانیه در اینجا ابدا نیستند زیرا
که اینجا وجود بشرط ال است به خالف لوح اول که وجود البشرط است
چون البشرط است شرط و شرط نعم هر دو در آنجا مذکور است و مهیمن
است بر شرط ال و بر شرط نعم و در این مقام بشرط ال است و شرط نعم در
اینجا یافت نمیشود و کثراتی که در مادون است اینجا یافت نمیشود و
جمیع آن کثرات در اینجا بالقوه هستند این قوه قوه هست لکن از جمیع
فعلیاتی که در ملک خدا است فعلیتش بیشتر است و اگر قوه است برای
مادون قوه است نه قوه مافوق است قوه مافوق است که پر از فعلیت است
قوه مادون از فعلیات برتر است قوه صلوح انیفعل است و صلوح انیفعل
باالتر از همه مفاعیل است و آن قوه صلوح انینفعل است و صلوح انینفعل
مقام قابلیت و انیت و ماهیت است و صلوح انیفعل فاعلیت است و ذات
است و ذات مذوت ذوات است از این جهت میگوییم جمیع اشیاء مذکورند
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در امکان راجح به صلوح انیفعل نه به صلوح انینفعل این هم شبهه است که
همین که مبتدی میشنود که امکان راجح صلوح دارد بسا اینکه خیالش
میرسد که هر قطعه از امکان راجح صلوح انینفعل است و حال آنکه صور
کثیفه بر مواد کثیفه پوشیده میشود و صور لطیفه بر مواد لطیفه پس امکان
راجح صلوح است لکن برای تلبس به لباس اطالق و او صلوح ینفعل است
برای وجود اطالقی نه برای وجودات مقیده پس او صلوح فعلیت دارد مثل
اینکه الف و باء و جیم و دال و سایر حروف در ید شما صلوح فعلیت دارد
و ید شما صالح است برای نوشتن هریک از آنها ید شما قوه و حرکتی دارد
که میتواند جمیع اشیاء را احداث کند پس ذکر جمیع اشیاء در امکان راجح
هست و جمیعا در لوح او ثبت است لکن لوحی است اجمالی و غیبی بنابر
اینکه عالم الغیب و الشهاه یعنی الشهاده ماکان و الغیب ما لمیکن پس لوح
غیب است عالم الغیب فالیظهر علی غیبه احد اال من ارتضی من رسول این
علم شریک برمیدارد و اال علم ازلی مخصوص خداوند عالم است و آن
شریک برنمیدارد ان هلل علمین علما مخزونا مکنونا الیطلع علیه اال اهلل و علما
علمه انبیائه و رسله و ملئکته و نحن نعلمه و آن علم ازلی علمی است
مخصوص خدا وحده الشریک له و استثناء از آن علم نشده آن استثنایی که
الیحیطون بشیء من علمه اال بماشاء و این استثناء از آن علم اطالقی و
سرمدی است که استثناء برمیدارد این است که میفرماید عالم الغیب بعد
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استثناء میکند الیظهر علی غیبه احد اال من ارتضی من رسول باز استثناء
میکند الیحیطون بشیء من علمه اال بماشاء آنچه به عرصه امکان آمده مادام
فی عرصه االمکان الیحیطون بشیء من علمه و آنچه به عرصه اکوان بیاید
ممکن است که انبیاء و اوصیاء و پیغمبران آن را بدانند و نحن نعلمه پس چه
فضل است پیغمبر را بر سایر انبیاء فضل این است که آنچه خوبان همه دارند
تو تنها داری آنها هر کدام گوشه و جهتی را میدانند و پیغمبر چون کلی است
جمیع جهات اکوان را مطلع است بعد از آن لوح سیم لوح تفصیلی و اکوانی
است و این لوح تفصیلی اکوانی سه مرتبه پیدا میکند و سه صفحه است آن
صفحه سرمدی صفحه چهار میشود و آن مخصوص خداست نه مخصوصی
که استثناء برندارد بلکه مخصوص خداست یعنی مال غیر خدا نیست اگرچه
تعلیم دیگری هم کرده باشد آنچه در حدیث حدوث اسماء میفرماید ان اهلل
تعالی خلق اسما بالحروف غیر مصوت تا اینکه میفرماید فجعله علی اربعه
اجزاء معا لیس شیء منها قبل االخر و مشیت بی مشاء نمیشود فاخفی منها
واحده که آن حرف سرمدی است و آن مخفی است و علم اطالقی است و
منه البداء و پیغمبر از آنجا استزاده میکند و میگوید رب زدنی علما و زدنی
فیک تحیرا و جمیع امید خالیق به آنجا است و جمیع حسن ظن خالیق از
آنجا است و جمیع خزاین الینفد در آنجا است و از آنجا است که هی افاضه
میشود الی ماشاء اهلل و ابدا نقصانی در آن راهبر نیست اما لوح اول مستفید
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و مستفاد و استفاده همه آنجا است و در آنجا هیچ حرکت نیست زیرا که
حرکت کمال ثانی است که بعد از کمال اول پیدا میشود حرکت
@تعالیص @50است که در آن موضعی که لمیکن فیه حال حاصل
میشود پس در لوح اول حرکت نیست و حرکت را هم عموم بدهید انتقاالت
کونیه را هم حرکت بدانید هر ترقی تنزلی انقالبی استحاله که هست جمیع
اینها حرکات وجودیه است و در آن لوح حرکت معقول نیست و در آن
سکون یافت نمیشود و سکون ثبات در آن ثانی است پس از آن اول و سکون
پس از حرکت است پس در آنجا نه حرکتی است نه سکونی لکن در این
مقام حاالت سرمدیه انتقاالت پیدا میشود فاخفی منها واحده و اظهر منها
ثلثه لفاقه الخلق الیها آن ثلثه لوح جبروتست و لوح ملکوت است و لوح ملک
که به عبارت دیگری لوح حقایق اشیاء و لوح معانی و لوح صور باشد و
لوح حقایق به اعتباری که عقل را هم ملحق به عالم باال بگیریم چون مقام
برزخی دارد او را گاهی ملحق به عالم باال میکنند این است که شیخ مرحوم
عقل را از میادین نجات شمردهاند پس آنجا را عالم جبروت میگویند بعد
عالم ملکوت است بعد عالم ملک این سه لوح است و این سه صفحه است
در این الواح ثلثه بعضی اشیاء در لوح جبروت رسمند و تنزل کردهاند به عالم
ملکوت و به عالم ملک آمدهاند و چون عود کنند باز به عالم جبروت و مبدء
خود ملحق میشوند و بعضی اشیاء هستند که از عالم ملکوت نزول میکنند
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به عالم ملک و در عرصه جبروت ابهام و اطالق دارند و در آنجا مذکور
نیستند مثل اینکه تعینی از برای فرس در عالم حیوان نیست و این چیزی که
مبدء وجود او از عرصه ملکوتست و نزول میکند به عالم ملک و بعد از آن
برمیگردد دو مرتبه به ملکوت و به آنجا عود میکند و یکپاره چیزها هست
که حقیقت و مبدء کینونت آنها از عالم ملک است یا از اعالی عالم ملک
است بدئشان از اینجا است و عودشان هم به همین جا است و در عالم
ملکوت مذکور نیست تعین ندارد اگر کسی برود به عالم ملکوت و صد
هزار سال در آنجا بگردد که یکی از اهل ملک را آنجا ببیند نخواهد دید آنجا
همچو اسمی مذکور نیست و مردم آنجا این اسم را راه نمیبرند این
تشخصات را در خانه خودش داشت و آنجا ذکری ندارد پس بعد از آنی که
این تقسیم را به طور اختصار دانستیم عرض میکنم که عرصه سخن ما و
عرصه منظور ما باید ملکوت باشد و سخن از آنجا داریم و نظر ما در عرصه
ملکوت است بحث و درس ما در عرصه ملکوت است و اگر نفی یکپاره
ملکیات میکنیم و میگوییم از آنجا نیست و نمیگوییم که در عرصه لوح
ازل نیست بلکه میگوییم از این ملکوت رفته بود به عرصه ملک دو مرتبه
تخلیه کرد ملک را از خود و آمد به خانه خود حرکاتی و صعودی و نزولی و
عودی و بدئی دارد و در عرصه علم ازلی نه صعودی است و نه نزولی نه ترقی
نه تنزلی این حرفها اینجاست و آنجا این حرفها را برنمیدارد بعد از آنکه این
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را فهمیدیم میگویم زید از مقام شخصیت خود نمیگذرد و میرود تا به آن
اعلی درجه شخصیت و محدودیت خود در ملکوت و سایر آنچه در مادون
ملکوت است عودشان عود ممازجه است و اینها هریک در عالم خود بدئی
دارند و عودی دارند و جمادات عودشان ممازجه است یعنی در عرصه زمان
عرصهای که شنبه و یکشنبه و دوشنبه هست الی ماشاء اهلل پس در عرصه
زمان جماد که عود میباید بکند معنی این بدء و عود این است که در روز
جمعه قطعهای از گل برداشتیم و روز شنبه لبنه کردیم و در روز یکشنبه او
را کسر کردم و دو مرتبه ردش کردم به گل یعنی زمانی آمد که این ممزوج
شده بود تا آنچه پیش از کینونتش بود شنبه کینونتش است و جمعه پیش از
کینونتش است در جمعه ممزوج با خاک بود و در شنبه متعین شد و جدا
ایستاد و در یکشنبه دو مرتبه ممزوج شد با خاک و معنی زمان همین
تدرجات است دیگر اگر کسی سر عرفانش درد کند بگوید این شنبه و
یکشنبه جمیعا سر جای خودش هست و همه مجاور حد خود هستند
میگویم :گر حفظ مراتب نکنی زندیقی .سخن از هر عالمی و هر مقامی که
میرود به لحن همان مقام و همان عالم باید حرف زد این است که هرکس
حرف میزند من میفهمم که این عالم است یا عالم نیست عالمی که دارد
حرف میزند اگر کسی سخنی میگوید اگر شق همان شعر را میکند و روی
همان صراط راه میرود سخنی که میگوید معلوم میشود فهمیده است و
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اگر یک حرف پرت میکند و میپراند که عالم میفهمد که تا مطلب سالها
راه است تا به مطلب برسد معلوم میشود که در آن سخنی که من داشتم آنجا
نیست توی بیابان میگردد از اینجا ما میفهمیم باید ملتفت باشید که عالم
از کجا سخن میگوید و به مقتضای چه عالم حرف میزند از همانجا حرف
بزنید.
مثل واضحتر عرض کنم عالم وقتی که میگوید کافر حربی را باید کشت
یا اسالم بیاورد نباید اینجا کسی بحث کند که آیا نه این است که سجد له
سواد اللیل و نور النهار و نباید بحث کند که سبحان من دانت له السموات
و االرض بالعبودیه و اقرت له بالوحدانیه و جمیع اشیاء مومنند و ان من شیء
اال یسبح بحمده همه مومنند تو چرا اسم این را کافر گذاردی زیرا که آن
حرفی که عالم میزند دخلی به این مقام و این عرصه ندارد که همه اشیاء
مومنند آن مقامی است و حرف من نه آن حرف است آن وقتی که من این را
کافر گفتم من هم شیئی هستم و ان من شیء اال یسبح بحمده وقتی شمشیر
برای او میکشم شمشیر من هم شیئی است و ان من شیء اال یسبح بحمده
رفع ید من هم شیئی است و ان من شیء اال یسبح بحمده قتل او هم شیئی
است و ان من شیء اال یسبح بحمده محل سخن من این مقام نبود فرفع عبد
من عباد اهلل عبداهلل و اوقعه علی عبداهلل و حصل عبداهلل و هو قتل الکافر این
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بحث ندارد او را به اینجا مزن آن عالمی دیگر است در اینجا دوستی است و
دشمنی است کافری است مومنی است احسانی است و محسنی است و
اسائهای است و مسیئی است احسان الی المحسنین باید کرد اسائه الی
المسیئین باید کرد کافر از مومن اینجا باید امتیاز داشته باشند بعد از آنی هم
که همه این کارها را کردهایم از عرصه سبحان من دانت له السموات و
االرض بالعبودیه بیرون نرفتهایم به جهت اینها توی این عرصه هست مثل
اینکه هزار چیز توی شیشه بکنی همه توی شیشه است حاال هرچه زیر و رو
بشود توی شیشه است از شیشه بیرون نمیرود حاال جمیع آنچه در ملک خدا
است تحت مشیه اهلل افتاده و عبداهلل هست هرکار بکنی از این شیشه بیرون
نمیروی حاال نمیروی توی این شیشه نگاه کنی در او احسان و اسائه هست
و این تکلیف و این مکلف و این مکلفبه و این مکلف توی شیشه است
لکن معلوم میشود عالم و غیر عالم و آنی که سخن از روی فهم میگوید و
آنی که نفهمیده میگوید.
عرض شد ما لمیجب لمیوجد یعنی اگر یجب بایجاب اهلل و بتهیئه اسباب اهلل
حق است و اگر یجب فی نفسه نامربوط است اینجا ما را قولی دیگر هم
هست و آن این است که شیخ مرحوم از اسرارشان است و آن این است که
به وجود علت تامه معلول واجب الحصول نیست پس علت تامه است و
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علت(معلولظ@) واجب الحصول نیست اینها چیزهایی است که شیخ
مرحوم از کتاب و سنت بیرون آورده ما من شیء فی االرض و ال فی السماء
اال بسبعه بمشیه و اراده و قدر و قضاء و اذن و اجل و کتاب میفرماید اگر
علت تامه موجود بشود تا اذن به او داده نشود به عرصه وجوب نمیآید و این
باعث امیدواری بسیاری میشود من آتش خلق کردم دیگر حاال من جلوش
را میتوانم بگیریم یا نمیتوانم بگیرم این نمیشود حضرت امیر میفرماید:
الهی لئن عذبتنی الف حجه
فحبل رجائی منک الیتقطع

و حرف عرشی شیخ مرحوم فرمودهاند در آخر شرح فوائد دیگر در هیچ
کتابی من ندیدهام میفرماید جمیع اناسی نسبت به آلمحمد :عودشان عود
ممازجه است و رد به انحالل میشود ولکن در مقام خودشان عودشان عود
مجاوره است نسبت بعض به بعض عرض شد چه اختصاص دارد عود مجاوره
به انسان فرمودند ما حرف از قیامت میزنیم از عالم خودمان هم حرف
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میزنیم نمیبینی پیغمبر میفرماید در شب معراج رفتم تا به جایی که دیدم
که جمیع خلق مردهاند از مقام خودش حرف میزد عرض شد که اصل این
کلمه الشیء ما لمیجب لمیوجد از کجا است فرمودند این حرف مثل این
حرف گبری است([ )]9که میگویند سایه شما کم نشود اما ادام اهلل
ظاللکم علی رووسنا ذکر خدا توش باشد بهتر این است که آدم هیچ حرف
نزند یجب علی اهلل چطور یجب علی نفسه یجب علی مشیته دال نیست این
لفظ پس هیچ چیز واقع نمیشود مگر بسبعه و من زعم انه یقدر علی نقض
واحد منها فقد اشرک مطلب ما این است که میشود خدا قابل را آفریده باشد
و فاعل در او فعل نکند بلکه چیز دیگری هست که با وجودی که قابل تام
باشد و فاعل تام باز وقوع فعل فاعل بر قابل اذن میخواهد .باری بر خدا
هیچ چیز واجب نمیشود یفعل ما یشاء بقدرته و یحکم ما یرید
بعزته)]10[(.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس نهم»*
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و مقام العرش هو مقام قاب قوسین الی
آخر.
عرض کردم بعد از آنی که حضرت پیغمبر صلوات اهلل و سالمه علیه به جذب
مبدء مر او را به جهت رب حرارت و یبوستی که در مبدء است جذب کرد
او را و مبدء شخص به خصوصی را جذب نمیکند جذب کل میکند و
جذب او است دعوت او است به دعاء اقبلوا الی توجهوا او به جذب مطلق
دائمی که دارد جذب هر منجذبی که قابل است منجذب میشود و آنکه
قابلیت او کمتر است دورتر منجذب میشود و آنکه به هیچ وجه قابلیت ندارد
منجذب نمیشود و چون @.....ص @54و او پیشتر و پیشتر @ نمیشنید
ندای اقبل را یعنی منفعل میشد در نزد مبدء و ندای اقبل را پیشتر میشنید به
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جهت لطافت گوشش او اجابت کرد دعوت اقبل را اول من قال بلی بود و
اول کسی بود که او منجذب شد و انا اول المسلمین و او رفت باال به واسطه
آن انجذاب به جهت آنکه انیت او لطیف بود و ثقلی برای او افاده نمیکرد
که او را منع کند از صعود به سوی مبدء پس پیغمبر 9رفت و رفت همه جا
تا آنکه جسم خود را به منتهای اجسام گذارد و به اقدام مثالی خود در عرصه
مثال سیر کرد و رفت تا اعلی درجات مثال و نه این است رفتن به اقدام مثالی
در عرصه مثال در ورای این عرش باشد که این جسد را اینجا خالی گذارده
باشد و رفته باشد به این اقدام مثال در عالم مثال مثل اینکه به آسمان که رفت
باید حاال در آسمان راه رود خیر در بدن در عالم مثال سیر میکرد مثل اینکه
شما خواب میبینید خوابیدهاید و خواب میبینید نشستهاید و حیید در بدن
در عالم مثال سیر میکنید و معارف میفهمید نه معنی این حرف این است
که پیغمبر به جسم خود رفت به عرش جسم خود را گذارد و رفت به مثال
و دیگر آنجا به مثال تنها رفت و جسمش مرد این معنیاش نیست این مفارقه
جسمی از جسمی است و گذشتن از جسم و رفتن به مثال اینطور نیست
بلکه در همین بدن و حیات این بدن و حی بودن این بدن در عالم مثال به
اقدام مثالی سیر کرد و حاجت به تخیله این بدن نبود اگر این را درست ملتفت
شدید معنی آنچه در قبر از شخص سوال میکنند نکیر و منکر و او جواب
میدهد او را مینشانند و از او سوال میکنند از خدای او از پیغمبر و امام او
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این چگونه است آن هم همینطور است سوال میکنند از مسئول مجیب در
بدن نه اینکه از بدن میت سوال میکند وقتی هم اینجا بود از بدنش کسی
سوال نمیکرد اینجا و بدنش جواب کسی را نمیداد اینکه زبانش حرکت
میکرد و جواب میداد جان او بود و جان او مسئول است و جان او مجیب
است و در بدن مسئول است و در بدن مجیب است در قبر هم از روح او
سوال میکنند مسئول روح او است مجیب روح او است در بدن از او سوال
میکنند نه اینکه از بدن سوال میکنند پس الزم نکرده مردکه را ارزن روی
سینهاش میریزند که فردا بروند سر قبرش ببینند ارزنها بر جای خود هست
حال منکر سوال قبر شوند که اگر برخواسته بود و نشسته بود ارزنها
میریخت بلکه مینشیند روح او در بدن او و از روح او سوال و روح او
جواب میگوید شما در رختخواب خوابیدهاید میبینید نشستهاید حرف
میزنید میبینید سوارید و روح شما در بدن شما نشسته و روح شما در بدن
شما سوار بوده در قبر هم همینطور مینشانند او را آنکه مرجع آدمی میشود
او مینشانند و از او سوال میکنند و او جواب میدهد دیگر حاال توی دهن
او را پر از پنبه کنند و روی سینه او را ارزن بریزند دخلی ندارد مگر روی
سینه آدم خواب ارزن بریزند وقتی خواب میبیند سوار بوده ارزنها میریزند؟
حاال حضرت پیغمبر صلوات اهلل و سالمه علیه در شب معراج میگوییم با
بدن شریف خود رفت به عرش و به اقدام مثالی در عرصه مثال سیر کرد
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خیالشان میرسد بدنش را گذاشت و تخلیه کرد و از مثالش جدا شد و رفت
به مثال خیر همچو نیست بلکه سیر عالم مثال جسمانی نیست که به این
ترکیب مباعد و فصل از بدن پیدا کند بلکه سیر عالم مثال سیر دهری است
دخلی به خروج از بدن و انفصال از بدن ندارد.
خالصه بعد از آنی که پیغمبر 9سیر کرد از اسفل عالم مثال تا اعالی مثال به
اقدام مثال در بدن به همانطور که عرض کردم باز همانطور ماده در مثال
بود و به اقدام مادی در مثال در عرصه ماده سیر فرمود و همیشه ماده در مثال
هست پس معنی این حرف این است که در آن مراتب مادی توجهات مادی
کرد و سیر در عالم ماده فرمود و رفت تا اعلی درجات ماده باز این هم مشتبه
میشود بر بعضی تجربه کردهام هرچه میگویی مردم چیز دیگر میفهمند و
هرچه تعبیر میآوری باز نمیشود حاال از آنچه عرض کردم شاید کسی خیال
کند که پیغمبر معراج که رفت امر خیالی بود پیغمبر بدنش اینجا بود خیال
کرد عالم مثال را و این ترکیب نیست بلکه واقعیت و حقیقت داشت و با
همین بدن رفت شما خواب میبینید آب خوردهاید وقتی بیدار میشوید نه آبی
است و نه رفع عطش شده معلوم میشود که اینها خیاالتی است عرضی و
زایل ولکن معراج پیغمبر سیرهایی است حقیقی و جوهری نه در خیال محض
و همچنین در عالم طبایع پیغمبر سیر فرمود از اسفلش تا به اعالیش و
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همچنین در عالم نفس سیر فرمود تا اعالی مثال و منتهای سیر پیغمبر تا مقام
نفس مقدسه خود بود که در آنجا صورت داشت و شخصیت محمدیه او
صلوات اهلل و سالمه علیه باطل نشد و ندارد پیغمبر مقامی که شخصیه محمدیه
آنجا نباشد تا هرجا که پیغمبر برود باید در بحر امکان در بحر اطالق منحل
نشود اگر در بحر امکان و اطالق برود و منحل شود معدوم میشود پس خدا
با کی حرف زد و که را امر و نهی کرد و کذلک هیچ سالکی از مقام
شخصیت خود نمیگذرد نه در سلوک خود و موت اختیاری این دنیا و نه در
موت اضطراری خود و ابدا از مقام شخصیت خود بیرون نرفتهاند باید زید
زید باشد و معرفتش و مقامش باید اندازه داشته باشد و اگر در بحر اطالق
منحل شود پس فرقی میان سلمان و ابوذر نمیماند و فرق چیست که لو علم
ابوذر ما فی قلب سلمان لکفره.
باری تا هرجا خودش است باید نفس محمدی باشد و همین که برطرف شد
و غیر شد چیز دیگر است میتوانی بگویی هذا محمد و هذا درجات محمد
پس حدود محمدی باید برقرار باشد و شیخ مرحوم میفرماید که یک قطره
از امکان راجح صالح است برای اینکه محمد باشد و شیطان باشد و زید و
عمرو و بکر و خالد باشد و جماد و نبات و حیوان باشد و زمین و آسمان
باشد و روح و نفس و عقل باشد و محمد و شیطان باشد پس اگر محمد برود
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تا مقام انحالل که دیگر محمد نیست کی معراج رفته معراج شیطان است یا
معراج محمد چه خصوصیت به محمد دارد پس باید تا هرجا میرود باید
محمد باشد مثل سلمان که تا هرجا میرود باید سلمانیت داشته باشد و ابوذر
ابوذر باشد عیب نیست سلمان در درجه دهم ایمان است ابوذر در درجه نهم
ایمان است و مقداد در درجه هشتم ایمان است و عمار در درجه هفتم پس
اینها هریک درجه دارند و لکل منا مقام معلوم و این حرف فی الجمله شرح
میخواهد تا واضح شود این مدعا بود.
آمیرزا هدایه اهلل عرض کرد :این بدن عنصری چطور رفت تا به عرش؟
فرمودند پیغمبر 9نباید تخیله این بدن کند بدنش به لطافت عرش است .عرض
کرد :پیشترها از شما شنیده بودیم که این پیغمبر کفش چرمی را نبرد به
عرش ،فرمودند :پیشترها مکرر گفتهام که پیغمبر اگر کفشش را بکند
زیرجامهاش را هم باید بکند بلکه پیغمبر با همین کفش دنیاوی با همین لباس
دنیاوی رفت به عرش میخواهم بدانم معراج موافق عادت است یا خارق
عادت است معلوم است که از معجزات است و خارق عادت است پس کفش
پیغمبر اگر مخلی به طبع باشد باید فرود بیاید من به جهت قسری که او را
کردهام میتوانم او را به کره هوا برم و این برخالف طبع او است و برخالف
کینونت او است و معذلک میشود برد و دلیل بردنش اینکه در این کفش
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هوائیت هست ناریت هم هست بلکه عرض میکنم در همین کفش فلکیت
هم هست چرا که من همین کفش را میگذارم توی آب میخیسد و میپوسد
گرم میشود و فلکیت و حیوانیت پیدا میشود به مقتضای اینکه کل شیء
فیه معنی کل شیء و به مقتضای اینکه هر چیزی از ده قبضه آفریده شده این
کفش هم از ده قبضه است نهایت فلکیتش کم است مثل اینکه ناریتش و
هوائیتش را هرگاه تقویت کردم میآید همراه من تا پیش نار و به جهت اینکه
فلکیت هم در این کفش هست میشود او را به فلک برد چنانکه در دود
ناریت بود و نار را در کمون داشت و این دود سردی بود نار خارجی آمد و
تقویت کرد این دود را تا مشتعل شد دیگر حاال صعود میکند پیش نار
همچنین اگر آن فلکیتی که در کفش هست آن را تقویت کنیم آن را میبریم
به فلک پس میشود که پیغمبر با کفش رفته باشد به عرش چه منافاتی دارد
راه چه چیز است که کفش نباید برود زیرجامه و عبا نباید برود مقصود این
است که پیغمبر الزم نکرده کفش را خلع کند و عبا را بیندازد و به معراج
برود زیرا که خارق عادت است چونکه خارق عادت است چنانکه عادت
نبود که کفش به هوا برود و او را برد همینطور مانع چه بود که پیغمبر با
کفش رفته باشد و واقعا حقیقتا از خانه امهانی از آنجا راست برود به آسمان
خارق عادت که هست اجماعی مسلمین هم که هست چه ضرر دارد حاال
از جمیع جهات احاطه به آسمان داشته باشد آن از وجه دیگر است .راه آنی
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که پیغمبر راست نباید برود آسمان چیست سبب چه بود الیا رفت باال و چند
نفر امتش خدمتش ایستاده بودند که راست باال رفت و امت او دیدند و
حضرت عیسی آن کنج اطاق را شکافت و باال رفت و حضرت امیر چهار
زانو نشسته بود و شمشیر در دامنش بود که راست باال رفتند پس مانع از این
نیست حاال هی انسان بیاید و این را تأویلش بکند و خالف ضرورت اسالمش
بکند چرا طبایع همه که درش هست تغلیب جهت باال را که میکنند آن هم
میرود باال دو محمد داریم یک محمد مطلقه که او و علی و حسن و حسین
همه بر او صادق است اسم محمد بر او میگوییم آن محمد نه احد اربعه عشر
است و سخن در محمدی است که او احد اربعه عشر است به هر حال که
در این حکایت معراج چیزی که منافی باشد و مخالف قواعد حکمیه باشد
نیست و آن حکمایی که به جهت قواعد موضوعه خود تأویل کردهاند به
جهت حفظ و حراست قواعد موضوعه خود دین را تغییر دادهاند و گفتهاند
افالک بسیط است و این را مسلم انگاشتند و بسیط صاحب طبع واحد است
این را هم مسلم کردهاند و صاحب طبع واحد بر کیف واحد باید باشد این
را هم مسلم کردهاند پس صاحب طبع واحد کیوف متعدده نباید از او حاصل
بیاید مثال اگر طبعش حرکت است باید سکون از او حاصل نشود اگر طبعش
حرکت ادبار است اقبال از او حاصل نشود و اگر طبعش حرکت جهت معینه
است حرکتی به جهتی دیگر نباید از او حاصل شود اگر اتصال است انفصال
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از او نیاید و اینها را به قواعد خیالیه خود محقق کردهاند گفتند رفتن پیغمبر9
به معراج درست خالف اینها همه را الزم دارد و باید خرق کند حجاب فلک
را اگر باید بکند و اگر بایست خرق نشود جسم فلکی باید پستر رود فراغی
خالی گاهی بشود و اگر بشود بایست قطعهای از او به طرف یمین میل کند
و قطعهای به طرف یسار و قطعهای به جانب تحت و قطعهای به جانب فوق
و قطعهای به جانب پیش و قطعهای به جانب پس باید اینطور شود تا فراغ
پیدا شود و آنجاهایی که آن جسم رفت آنجا ارق بود و حاال باید اغلظ شود
و اینها همه بر خالف بساطت فلک است پس خرق و التیام گفتهاند در فلک
جایز نیست چرا که حرکات غیر طبیعی را الزم دارد و آن محال است پس
پیغمبر معراج جسمانی نباید رفته باشد به این واسطه دین خود را خراب
کردند که قواعد موضوعه خود را درست بیاورند و همه اینها نامربوط است
خرق و التیام در افالک هیچ محال نیست جسم است و خرق التیام برمیدارد
و بسیط هم نیست و جمیع اینها برخالف واقع است و برخالف حکمت و
خرق و التیام هم جایز است و پیغمبر هم رفته به معراج به بدن خود و فلک
هم نیست مگر مثل هوا من در هوا که میایستم هوا خرق میشود و از اطراف
پس میرود و من در آن ایستادهام همینطور پیغمبر هم میرود توی فلک و
توی فلک راه میرود و فلک هم آن طرفتر میرود بسیط هم نیست و جسم
بسیط هم تعقل نمیشود در عالم فواد بسیطی نیست و بسیطی جز خدای
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یگانه نیست و جمیع ماسوی مرکبند مرکب از طبایعند ان اهلل سبحانه لمیخلق
شیئا فردا قائما بذاته للذی اراد من الدالله علیه پس همه حرفهاشان محض
خیال است و به جهت درست آوردن قواعد خودشان است پیغمبر کفشش را
برمیدارد و میرود و همینطور هم راست میرود باال بعد از آن سیرهای
دهری هم داشته باشد از اطراف فلک از همه جای فلک برود منافاتی با اینکه
در ظاهر هم باال رفته باشد ندارد همین بس که این حرف را در سر کوچه و
بازار مسلمانان بزنی که پیغمبر لنگ برهنه رفت به معراج کفشش را کند و
عباش را انداخت و بند جامهاش را کند و لنگ برهنه رفت این حرف را جمیع
مسلمانان تقبیح میکنند.
عرض کردند میگویند لنگی نبود؟ فرمودند :اگر میگویند لنگش را هم
میکند این دیگر مذهب اسالم نیست و مذهب اسالم این است که پیغمبر به
جسم مبارک خود با لباس خود معراج رفت و معنی معراج همین است که به
جسم خود راست برود باال احاطه سر دیگری است که دخلی به این ظاهر
ندارد و اگر معنی معراج همان احاطه باشد دیگر پیغمبر برای چه به مکه آمد
برای چه به جهاد رفت برای چه به این غزوات رفت همهجا هست این است
که میگویم مکرر که حفظ مراتب نکنی زندیقی و هر چیزی را در سرجاش
باید گذاشت و حرف از آن زد .از این گذشته اگر به احاطه پیغمبر اکتفاء
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میشد خدا خودش که همه جا بود دیگر چه احتیاج به پیغمبر لکن هر چیزی
حسابی دارد پیغمبر عبده و رسوله ارسله بالحق بشیرا و نذیرا پیغمبر شخصی
است همین بایستی صاحب فضائل باشد بایستی صاحب ترقیات باشد از جمله
ترقیات اینکه باید مشرف بشود به شرفی که غیر از او به آن شرف مشرف
نشده باشد و آن فضل این است که خداوند تقدیس خود را به این معراج
نموده سبحان الذی اسری بعبده لیال من المسجد الحرام الی المسجد االقصی
الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا معلوم است که این معراج داللتی بر قدس
خدا میکند که هیچ چیز به این تقدیس نمیرسد و چنان به واسطه این معراج
قدس خدا ظاهر شد که دیگر بهتر از این نمیشود چرا نفرمود الحمد هلل الذی
و چرا نفرمود اهلل اکبر الذی اسری الی آخر بلکه فرمود سبحان الذی اسری
بعبده الی آخر لنریه من آیاتنا این شخص معین بایستی به منتهای عیانی که از
برای او است برسد تا حقایق اشیاء را ببیند و عالم شود کسی نگوید که
پیغمبر عالم بود همینطور که نشسته بود خیر پیغمبر وقتی در مکه است
همان مکه را میبیند و جای دیگر را نمیبیند و توی مسجد که هست توی
خانه به این چشم نمیبیند بلکه میبیند به علم نفسانی خود و اگر ملتفت
بشود به چشم نفسانی میبیند مسجد را لکن چشم بدن جسمانی صیقلی که
باید عکس در او بیفتد تا چیزی را ببیند این چشم همان دیوار برابر او عکس
توش میاندازد این چشم نیست مگر مثل آینه پس هرچه برابرش است عکس
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توش میاندازد اینکه برابر است اگر حاجب ماوراء است عکس ماوراء توی
چشم نمیافتد اگر حاجب نیست عکس توی چشم میافتد پس از عینک آن
طرف را میبینم و از دیوار آن طرف را نمیبینم همچنین پیغمبر جسم دارد
در این جسم جسمانی عکس نمیافتد مگر آنچه با او برابر شود و اگر به
روحانیت خود و نفسانیت خود میداند آنچه را که در مسجد است یعنی با
چشم معانی و نفسانی که مستعلی بر این بدن است نظر میکند و آنچه را که
در مسجد است میبیند یری من خلفه کما یری من امامه مسلما یری جمع
العالم ولکن چشم جسمانی همین برابر را میبیند اگر یک چیزی پیش
صورت پیغمبر بیاورند دستمان را ببرند پیش صورت پیغمبر عکس این دست
در صورت پیغمبر میافتد یا نه در چشم که عکس در او میافتد آیا در صورت
پیغمبر عکس مینماید یا نه اگر میگویی نمینمود مطلب ما است و اگر
میگویی مینمود چرا اینجا مثل پوست بود و آنجا مثل شیشه پس فرق همین
است توی چشمش عکس میافتد و روی صورتش عکس نمیافتد روی
دستش عکس نمیافتد.
باری آنچه عرض کردم معلوم شد که سایر بدن پیغمبر مثل چشم پیغمبر
نیست و چشم پیغمبر عکس توش میافتد و در سایر بدن نمیافتد ولکن حاال
این چشم پیغمبر همه جا را نبیند جاهل نمیشود خود پیغمبر عالم است
صفحه | 99

میبیند ماوراء را میبیند هزار هزار عالم را بلکه مضایقه نیست که چشم
جسمانی پیغمبر ماشاء اهلل چنان قوتی و بینایی دارد که میبیند صد فرسخ را
از اینجا سر کوه مرغی باشد میبیند روز ستاره را میبیند و خیلی قوت دارد
این حرف صحیح است ولکن خالف آنچه هست نبایدگفت آخر پیغمبر
@...ص @ 62با این قسم چطور میدید قبا که پوشیده بود و عبا که
پوشیده بود از همین یک خورده گردئی که پیدا بود پس بگو عبا و قبای
پیغمبر هم قوه باصره دارد اگر میگویند از پس عبا میدید پس این سد حس
دیگر دخلی به حس جسمانی ندارد من از همه قشری ترم اما به خیال خودم
منافاتی با دقت من ندارد خدا اعلم به آسمان است یا منجمین خدا میفرماید:
ثم استوی الی السماء و هی دخان چطور میشود که توی دود آدم برود حاال
همین بدن پیغمبر با جسم پیغمبر از این قرار تفاوت ندارد و بدن عنصری
پیغمبر به مثل بدن اهل بهشت نیست.
فوادی ظاعن اسر النیاق
و قلبی ساکن ارض العراق
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سوال :بدن پیغمبر سایه نداشت ،آیا عباشان هم سایه نداشت؟
فرمودند :خارق عادت بود ،امام 7از انگشتش بخواهد جمیع حقایق را ببیند
میبیند ولکن خارق عادت است و موافق عادت نیست.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس دهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
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قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و سئل ابوعبداهلل 7جعلت فداک ما قاب
قوسین او ادنی؟
عرض کردم که هیچ شیئی در عود خود از خصوصیت شخصیت خود تجاوز
نمیکند بعد از آنی که آمد در ملک خدا و ثبت شد به شخصیت خود در
ملک خدا دیگر از آن شخصیت هرگز تغییری نخواهد کرد و حافظ صورت
شخصیه خود خواهد بود ابدا پس از این جهت حضرت پیغمبر 9از مقام
محمدیت خود در شب معراج خود تجاوز نکرد و همچنین هیچ صاعدی
هیچ انسانی از مقام شخصیت خود تجاوز نمیکند و اینجا مطلبی است و آن
این است که اگرا ین شخص از شخصیت خود تجاوز نمیکند چگونه رب
خود را توحید خواهد کرد که من عرف نفسه فقد عرف ربه چگونه اعتقاد
خواهد کرد به آن قدس خدا به آن تنزه خدا میگویم که وجود شئ غیر وجدان
است بسا آنکه چیزی در وجود حالتی دارد و در وجدان حالت دیگری و
این دو منافات با هم ندارد مثل اینکه شما ملتفت جلد این کتاب میشوید از
حیثی که این دفه کتاب و حافظ این کتاب است نمیبینید مگر دفه در پشت
این اجزاء و همین را خواهید فهمید لکن حاال دیگر این پوست چه چیز است
این مقوا دارد یا ندارد مقواش از چه چیز است که ساخته مربع است یا مثلث
است ملتفت هیچ یک از اینها نمیشوید و حال آنکه در وجود خارجی عادم
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تربیع خود نیست آن جلد و آن صنع و آن چسبانیدن همه اینها هست و عادم
اینها نیست لکن شما یکدفعه ملتفت این میشوید دفه کتاب میبینید و
ملتفت حیثهای دیگر نمیشوید یکدفعه ملتفت لونش میشوید و ملتفت
حیثهای دیگر نمیشوید پس معلوم شد که میشود چیزی از جهتی در وجدان
واقع شود و همان را جدا ببیند و حال آنکه در خارج جدا نیست مثل اینکه
در خارج سکنجبین مرکب است از سرکه و شیره و از هم جدا نیست و شما
در وجدان ملتفت حموضت این میشوید و غافل از حالوت اویید و دائم کار
ما این است به هرچه توجه کردهایم به جهتی از جهات او توجه کردهایم
ماجعل اهلل لرجل من قلبین فی جوفه و دائم قلب ما به یک جهت از جهات
متوجه میشود پس حاالت وجدانی غیر حاالت وجود شیء است و آنچه ما
گفتیم که حادث از صورت شخصیه خود تجاوز نمیکند مقصود در وجود
و کینونت است یعنی شخص انسانی نمیرود به جایی که صورت شخصیه او
باطل شود و در دهر نباشد مگر اطالق او نمیشود و در زمان میشود که از
صورت شخصیه بیرون برود و تعین او باطل شود فعلیت روز یکشنبه در
زمان بعد از روز شنبه است و با هم مصادمه دارند و تا شنبه از لوح زمان محو
نشود یکشنبه در لوح زمان اثبات نمیشود به جهت ضیقی که در لوح زمان
است ولکن به جهت سعه که در لوح دهر هست شنبه و یکشنبه هردو بیایند
همدوش بایستند آن فعلیت و شخصیت که در یکشنبه است منافاتی با فنا و
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زوال شنبه ندارد وجود شنبه با فنای یکشنبه هردو همدوش ایستادهاند پس
آنچه در لوح دهر است تغییر برنمیدارد بنابراین زید نمیآید در دهر که در
یک آنی از آنات دهریه شخصیت نداشته باشد و در آن دیگر اطالق داشته
باشد و مضمحل شده باشد اگر همچو بود آن دار دار حدوث و زمان میشد
و دار دهر خالد است و باقی است و فنا و اضمحالل ندارد این مسأله را اگر
کسی درست ملتفت شده باشد دیگر نمیگوید روحی که برای زید است
امروز صد هزار سال پیش از این نبود بلکه روح زید امروز و صد هزار سال
پیش از این بوده در عرصه دهر زیرا که جمیع این صدهزار سال در تحت او
افتاده و او هیمنه بر صد سال و هزار سال و ده هزار سال و صد هزار سال
دارد چیزی که هست در آن سال اول و سال دوم و سالهای بعد مرآتی نماینده
برای این نبود مرآت که پیدا شد آنهم اینجا پیدا شد وقتی که مرآت شکست
دومرتبه رفت به خفا باز در رجعت نبی یا ولی مرآتی اگر برای این بگیرد
مناسب این باز عکس او در این میافتد و اگر باز بشکند مرآت را باز در دهر
خود هست و باز دو مرتبه بدنی بسازند برای آن باز عکس آن در آن بدن
میافتد و هکذا اگر هزار مرتبه او را بشکنند فانی میشود و چون مرآتی ساخته
شد مقابل به او باز میکند حرف زدن اگر از او بپرسند اسمت چیست همان
اسم اول خود را میگوید بپرسند پدر او را و قوم و خویش و زن و بچه خود
همه را میگوید باز همان حالت و همان طبیعت را دارد و لو ردوا لعادوا لما
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نهوا عنه باز همان حقد و حسدی که داشت دارد پس این روح در عرصه دهر
اگر هست جمیع زمان زیر پاش است و اگر نیست ابدا نیست و این نبود و
پیدا شد در زمان گفته میشود آنجا نبود و شد ندارد اما اینکه آنجا مشخص
است یا مبهم انسان آنجا مشخص است ابهامی که در آنجا میگوییم و
شخصی که میگوییم آنجا تفاوت دارد به لحاظی و اعتباری که امروز سخن
گفتم در ده هزار سال قبل روح زیدی که امروز متولد میشود و اعمال امروز
او جمیعا ممتاز و مشخص بود و این است قوله تعالی و اذ اخذ ربک من
بنیآدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی
پس ده هزار سال و صد هزار سال روح زیدی که امروز هست و مصلی شده
و صائم و حاج شده جمیع این تعینات از برای او صد هزار سال قبل از این
بود و در جمیع این صد هزار سال روح زید در عالم دهر در آنجا مومن بود
به اندازه ایمان و عامل بود به اندازه ایمان و به هیچ وجه من الوجوه اینجا
جلوه نداشت به جهت اینکه مرآتی نداشت بعد از آنی که مرآتی پیدا شد آمد
اینجا و اگر مرآت را بشکنند باز میرود در دهر اگر باز مرآتی بسازند باز دو
مرتبه میآید و هکذا آیا نیست که حضرت امیر 7از برای سلمان در دشت
ارژن پیش از تولدش ظاهر شد و او را نجات داد و او برای فرعون ظاهر شد
و او را تهدید کرد و لقد اریناه آیاتنا کلها فکذب و ابی در همان جاست و
حضرت امیر در سرجای خودش بود و هست مرآتی در زمان موسی پیدا شد
صفحه | 105

در او جلوه کرد و مرآتی در زمان سلمان پیدا شد در آن جلوه کرد و در زمان
پیغمبر ما پیدا شد در او جلوه کرد و حضرت هابیل را با قابیل زنده کردند و
راهش این است که بعد از اینکه بدن درست شد مثل بدن اول مواجهه با او
پیدا میشود مثل مواجهه اول بلکه اگر صانع حکیم صد مرآت یا هزار مرآت
بسازد و همه را مواجه با زید کند آن زید یگانه دهری در هزار آینه پیداست
و از جمیع آنها دوستی با علی دارد از او بپرسند اسمت چه چیز است میداند
پدرت کیست میداند و جمیع آنچه زید واحد باید تکلم کند این میکند این
است که این مسأله صعب است بر همه مردم مگر کسی این علم را داشته
باشد این چهل نفری که حضرت امیر به چهل صورت ظاهر شده بود هر
چهل زوج فاطمه بودند یا نه هر چهل پدر حسنین بود یا نه هر چهل پسر عم
رسول خدا بود یا نه هرکس این را بداند میگوید بله و هرکس این را نداند
حیران میشود که چطور فاطمه چهل زوج داشته باشد وحشت میکند لکن
اگر بداند که تعدد مرایا دخلی به تعدد ذات حضرت امیر ندارد و حضرت امیر
رجل واحد و هو روح واحد مثال کسی یک نی بگیرد و آن سر نی ده سوراخ
داشته باشد و پف در آن کند و از همه آن ده سوراخ صدا بیرون آید داللتی
نمیکند بر تعدد نائی بلکه نائی همان یک نفر است و صدا همان یک صدا
است از ده سوراخ بیرون میآید حاال وقتی چهل بدن باشد صدای حضرت
امیر از هر چهل بدن بیرون میآید و از هریک اینها مسأله بپرسی معارف
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بپرسی همان را میگوید که دیگری از آنها میگوید و همه آنها خطیبی
هستند مصقع به طوری که جمیع خلق عاجزند از مثل آن و همه علی بن
ابیطالبند صلوات اهلل علیه راهش این است که در دهر هستند و بودند و
هستند و بودند آنجا برنمیدارد اگر روح زید در دهر ثابت است که ابداالبد
ثابت است اگر در دهر است که هست و اگر نیست که نیست حقیقت روح
زید در دهر بودن است اگر در دهر است دیگر فی ای مکان و فی ای زمان
ندارد حقیقت الحدید دهر بودن است دیگر حاال این الحدید ندارد یکشنبه
و دوشنبه اول زمان آخر زمان ندارد و ابداالبد در دهر هست بعد اگر در زمان
حضرت ادم از این چهار عنصر بهم پیوسته شد و چیز صلبی ساخته شد و
مرآت شد الحدید توش عکس میاندازد امروز هم همینطور اگر در هزار
سال بعد هم آینه پیدا شود الحدید توش میافتد و هرگاه حاال هم پیدا شود
در آن میافتد و خود معنی الحدید نه مکان توش دارد نه وقت و مکان نه@
از مشخصات است نه از معینات پس از این جهت عرض کردم اگر هست
الحدیدی در دهر هست و اگر مفهوم و معقول نیست و در دهر الحدیدی
نیست پس اگر نیست نه پیشتر بوده نه حاال هست نه بعد خواهد بود نهایت
بود نبود هم مرجعش در زمان است بود در زمان ماضی است هست و میباشد
در زمان حال است و خواهد بود در زمان مستقبل است لکن خود معنی
الحدید نه بود دارد نه میباشد دارد نه خواهد بود او از اینها بیرون است اگر
صفحه | 107

این را یافتید میدانید که روح زید اگر در دهر ثابت است در همه ازمنه ثابت
است در معنی روح زید نیفتاده مکانی و نه زمانی و نیفتاده علمی و نه جهلی
صغری و کبری این خصوصیات متممه توی روح زید نیفتاده است نه اینکه
در اوقاتی چند روح اطالقی بود بعد از آن آمده تعین پیدا کرده این همچو
چیزی نیست اگر زید است بر شخصیت ابداالبد در دهر ثابت است و اگر
نیست که نیست همچنین محمد 9بر محمدیت خود در دهر ثابت است و
اینجا یک دقیقهای است باید بیان شود و آن این است که یک روز مطلبی
عرض کردم که هرچه ابتدای او از عناصر است عود او به عناصر است و
هرچه بدء او از افالک است عود او به افالک است و هرچه بدء او از دهر
است عود او به دهر است و اگر کسی رفت در دهر و نظر کرد یمینا و شماال
هرچه نظر کند آنچه را که بدئش در افالک است آنجا نخواهد دید اهل آنجا
این اسم را نمیدانند و خبر از این اسم ندارند و اگر کسی رفت در آسمان
همان را میبیند که بدئش در آسمان است و آنچه بدئش از عناصر است در
آسمان ذکری از او نیست اگر این را ملتفت شده باشید حاال اینجا میدانید
که زید از دهر آمده از این جهت باز در عود میرود تا دهر لکن جماد این
دنیا نیامده از دهر و نبات این دنیا نیامده از دهر و چون از دهر نیامده به دهر
نمیرود و آنجا این اسم مذکور نیست حاال آیا اهل جنت همینطور روده که
اینجا هست دارند همینطور منافذ دارند و همینطور چیزها دارند میفهمد
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معنی ندارد عروق دارد اعصاب دارد معنی ندارد و جاهل خیاالت و قیاسات
میکند لکن اگر شخصی دانست که اینها از لوازم رتبه این دنیا است و چیزی
که @ الزم نکرده است این اسمها آنجا مذکور شود آنجا حاجت به اینها
نیست بگویید ببینم فکر شما نشسته است یا ایستاده دراز است یا کوتاه دخل
ندارد به آن عرصه بعینه مثل این است که کسی بپرسد ترشی مثلث است یا
مربع این حرف آنجا نمیرود نه مثلث است نه مربع اگر کسی بگوید ارتفاع
نقیضین الزم میآید و آن محال است عرض میکنم در آن عرصه مقادیر
مذکور نیست نمیتوان گفت چه شکل دارد شکل در آن عرصه راه ندارد
حاال روح انسانی نه سرد است نه گرم حاال تو بگویی ارتفاع نقیضین شد و
باطل میگویم این در این عرصه است دخلی به آنجا ندارد و جسم مطلق هم
الحار است هم البارد هم ظاهر به حار است و هم ظاهر به بارد و همچنین
آنچه از دهر است الزم نکرده که به شکل ماها باشد حاال کسی بیاید بپرسد
جن را رگ بزنند خون خواهد آمد یا نه جن رگ میخواهد چه کند خون
میخواهد چه کند اینها آنجا برای چه پنجانگشت دارد یا نه انگشت
میخواهد چه کند به این شکل من و تو الزم نکرده باشد آیا ملئکه ممر بول
دارند یا نه نامربوط است و این حرفها در آن عالم نمیرود بعینه مثل این است
که کسی بپرسد یک من مرد است یا زن ذکورت و اناثت در عرصه مقادیر
نیست آنچه از دهر است دخلی به اوضاع و خواص این عالم ندارد و اینها در
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آنجا مذکور نیست پس از عرصه دهر آنچه آمده دو مرتبه به دهر برمیگردد
و اگر ملتفت شدید خیلی مطالب در این بیانات گذاشتم و چیزهای عجیب
و غریب بیان کردم لکن به زبان آسانی زید از آنجا آمده و باز به آنجا
برمیگردد لکن حیوانات از آنجا نیامدهاند بدئشان از زمان است و عودشان
در زمان است از این جهت عودشان عود ممازجه است لکن زید عودش عود
ممازجه نیست عودش عود مجاوره است و حفظ شخصیت خود را میکند
چون شخصیت خودش دهری است همیشه باقی است نمیبینی زید شخصیه
در مجال زمانیه حالتش حالت مطلق است در مقیدات صحیح میشود مریض
میشود چاق میشود الغر میشود و در همه این احوال زید زید است اطالق
دارد و اطالقش منافات با دهریت ندارد باری زید و عمرو و بکر و سایر
اناسی از دهر آمدهاند و باز عودشان به دهر است پس پیغمبر 9در شب معراج
که معاد بود حقیقتا از این جهت پنجاه هزار سال مقامات معاد را سیر فرمود
در اقل از ثلث لیله رفت و رفت تا رفت در دهر و در دهر صورت شخصیه
او محفوظ بود و در دهر الیتغیر و الیتبدل شد این است که عرض کردم
پیغمبر 9از مقام نفس که مقام صورت است و شخصیت است نگذشت این
است که خودش فرمود من در پس حجاب زبرجده خضراء بودم میان من و
خدا دیگر نبود مگر حجاب زبرجده خضراء به جهت آنکه محجوب میکند
انیت نور عظمت را و اگر این نبود استهالک در جنب نور عظمت بود و فنا
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بود این است که فرمودند ان هلل تعالی سبعین الف حجاب من نور و ظلمه لو
کشفت الحرقت سبحات وجهه ما انتهی الیه بصره من خلقه اگر این حجاب
نبود نور عظمت میسوزانید اول ماخلق اهلل را الی مامنتهی ماخلق اهلل لکن آن
حجاب زبرجده تیره کرد نور عظمت را از این جهت پیغمبر طاقت آورد از
برای نور عظمت خداوند عالم پس از حجاب زبرجده خضراء نگذشت آن
بزرگوار و از مثل سم ابره نظر کرد به نور عظمت یعنی آنقدر حجاب آن نور
را غلیظ کرده بود که نور عظمت از پس آن حجاب به قدر سم ابره پیدا بود
یعنی فی المثل اگر این حجاب نبود هزار من بود و چون این حجاب هست
خردلهای بیش نیست چنانکه مثل میزنیم که از پیش چراغ نور میرود تا
اینکه میرسد در آن بعد ابعد و در آنجا به جایی میرسی که قاعده ظلمت
است و نور آن قدر در آنجا کم است که به قدر سم ابرهای است و به قدر
رأس زوایهای است حاال آن نور در بعد ابعد اگرچه انبساط دارد و کل خانه
را گرفته کل صحرا را گرفته و دور تا دور مثل سم ابره و رأس زاویهای است
و از این سخن مقصود این است که نور در آنجا فنا و اضمحالل دارد.
باری مقصود که پیغمبر پشت حجاب انیت رسید رأس مخروط نور عظمت
اینجاست و اینجا قاعده انیت است و هرچه باال میرود هی مضمحل میشود
تا برود در پیش قاعده نور عظمت پس از مثل سم ابره پیغمبر نظر کرد الی
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ماشاء اهلل این مقام دنی است و از این مقام وجودا نگذشت و نمیگذرد و
تعقل نمیشود گذشتن ولکن وجدانا از آن مقام گذشت چرا که میتواند
بنشیند و ملتفت نور عظمت بشود و حضرت ملتفت حجاب به هیچ وجه
نشود اینجا که نشست فتدلی فتفهم فدلی له رفرف از اعالی نفس از برای او
رفرفی آوردند و ارتفاع داد او را و رفت فکان بینه و بین ربه المضاف الیه که
فواد باشد قاب قوسین که قوس روح و قوس عقل باشد این دو قوس در میان
او و میان ربش فاصله بود.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس یازدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و عن علی 7دنی فتدلی
اگرچه نوع مفردات این مسأله گفته شد در ایام گذشته ولکن ترکیبش و
خاصیتش و جمعش این است که گفتیم بعد از آنی که خداوند عالم مشیتش
قرار گرفت برای خلق خلق کرد از آن مشیت نوری ساطع شد در عرصات
قوابل امکانیه و از برای آن نور من حیث الصدور مراتب نیست اگرچه گفته
میشود و مکرر میگویم و مینویسم که نوری که از سراج ساطع میشود
هرچه قریب به چراغ است انور است و هرچه بعید از چراغ است اظلم است
تا به جایی میرسد که رأس مخروط نور است و از برای او مراتب اثبات
میشود و همچنین نوری که از مشیت ساطع میشود هرچه اقرب به مشیت
است انور است و هرچه ابعد از مشیت است اظلم است و این را مکرر
میگویم و مینویسم و معنیش نه اینطور ظاهریست که میفهمند زیرا که
مشیت پر کرده جمیع فضای امکان را پس قریب به مشیت کجا است و بعید
از مشیت یعنی چه و نوری که ساطع میشود از مشیت از پیش مشیت تا بعد
ابعد یعنی چه اینها گفته میشود از روی قیاس به عالم اجسام و حرفهایی
است که در عالم اجسام گفته میشود پس مطلب غیر از اینطور است پس
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نوری که از مشیت ساطع شد من حیث الصدور برای او مراتب نیست و
نسبت او به جمیع مراتب یکسان است قرب ندارد بعد ندارد نور مشیت اثر
مشیت است و اثر تابع صفت موثرش است پس این مراتب که گفته میشود
از برای خلق اینها از قوابل نفس خلق است من حیث هی هی نه از نور ساطع
از مشیت من حیث هو هو مثل اینکه نوری که از شمس ساطع میشود و به
سطح زمین میافتد نور یک حالت دارد ولکن در آینه نهایت تأللو و مطابقه
با آفتاب را پیدا میکند ولکن در روی آجر به آنطور نمیشود کثافت و
غلظت و کدورت پیدا میکند دیگر چشم را نمیزند و اگر روی ذغال بیفتد
دیگر ظلمانیتر میشود دیگر چشم به هیچ وجه نمیزند پس این مراتب در
آینه و در آجر و در ذغال پیدا شده نه این است که این مراتب در نور است و
نور قرب ندارد بعد ندارد یکسان است چرا که حرکت او حرکت بر قطب
است و تسویه جمیع اجزاء را الزم دارد پس نور مراتبی ندارد و مراتب در
قوابل امکانیه است اگر کسی بگوید قوابل امکانیه در کجا پیدا شده او که
این سوال را کرد ندانسته معنی قوابل امکانیه چه چیز است اگر معنی امکان
را فهمیده باشد که یعنی یمکن انیکون کذا و یمکن انیکون کذا اگر امکان
نیست که الیمکن انیکون کذا و الیمکن انیکون کذا و اگر امکان است
که یمکن انیکون کذا پس اگر امکان است یمکن انیکون واحده و یمکن
ان الیکون و یمکن انیکون و ثالثه و اربعه و عشره و مأه و الف و الف الف
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بعد از آنی که این قوابل معلوم شد در این مکان نور احد که مینماید به این
قوابل اعداد در بطن واحد به صبغ واحد میشود و در بطن اثنین به صبغ اثنین
میشود پس مراتب از برای آن نور احد پیدا میشود در بطن واحد و اثنان و
ثالثه و اربعه و خمسه و اال خود احد من حیث انه احد از برای او مراتبی
نیست ابدا پس الاختالف فی اهلل و ال فی و انما االختالف فیک یا علی و
اختالف در مشیت خدا نیست و اختالف در خدا نیست بلکه قل هو اهلل احد
پس اختالف در مشیت نیست به جهت آنکه و ماامرنا اال واحده و اختالف
از خود خلق از قبل خود خلق است پس زید را نمیرسد بگوید من چرا زیدم
قابلیت زیدی زید است ابدا و ممتنع است قابلیت زیدی قابلیت زید نباشد
نمیشود و قابلیت عمروی عمرو است ابدا و قابلیت بکری بکر است ابدا
بعد از آنی که نوری ساطع شد از مشیت نور قابلیت زیدی جلوه کرد آن
قابلیت را که راقد و نائم بود متنبه میکند برمیخیزد مینشیند زید است چه
بکند نور احد که به اثنان بتابد اثنان را از امکان به عرصه کون میآورد و چه
باشد غیر اثنان پس میخواهی ثلثه باشد نور احد که به ثالثه بتابد ثالثه را از
امکان به عرصه کون میآورد چه باشد غیر ثلثه اربعه که نمیشود و آن دقایق
و نکات را ذهن منجمد ملتفت نمیشود و این بحثها را میکند از خود انسان
است ما اصابک من حسنه فمن اهلل و ما اصابک من سیئه فمن نفسک این
است که لمیحمد حامد اال ربه و لمیلم الئم اال نفسه پس از خود انسان است
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جمیع اینها و هیچ بحث بر صانع نیست ابدا الیسئل عما یفعل و هم یسئلون
و اگر بگویی قابلیت ثالثه از کجا آمده میگویم قابلیت ثلثه را خدا افریده
امکان هم خدا آفریده حاال خدا که میآفریند ثالثه را ثالثه باید قرار بدهد یا
ثالثه را اربعه خلق کند پس ثالثه را کسی عمدا ثلثه نکرده و صالح از برای
اربعه نبوده که او را عنفا ثلثه کنند فالثلثه من حیث انه ثالثه یجب انیکون
ثلثه و یمتنع انیکون اربعه و البیاض من حیث انه بیاض یجب انیکون بیاضا
و یمتنع انیکون سوادا حاال میخواهی بیاض را چه کنند بیاض را سواد کنند
که بیاضی نیست.
و در اینجا دقیقهای است و آن این است که آن چیزی را که چیزی دیگر
میکنند از دو قسم بیرون نیست یا حافظ نفس خود هست در حالتین سوال
از این صحیح است که این را چرا همچو کردند فوالد را وقتی شمشیر کردند
حافظ صورت فوالدی هست حاال جایز است سوال از اینکه چرا این را
کارد نکردند و شمشیر کردند این قطعه فوالد میتواند بگوید چرا مرا به
صورت شمشیر کردی و به صورت کارد نکردی چرا که در حالت شمشیری
هم حافظ صورت فوالدی هست لکن اگر چیزی را چیزی کنند که حافظ
صورت اول نیست این نمیتواند سوال کند که مرا چرا آن صورت نکردی
الف را اگر محو کنند و برود در عرصه مداد و آن وقت باء بنویسند الف را
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باء نکردهاند ممکن نیست الف باء بشود بلکه از مداد بائی ساختهاند ولکن
این قطعه مداد که به صورت الف بود به صورت سیف الف بود محوش کردند
و به صورت سکین باش کردند آن قطعه مداد میتواند بگوید چرا مرا به
صورت باء کردی مداد الف میشود با هم میشود باید رد کنی به عرصه
امکان و الف معدوم شود و بائی از عرصه امکان بیاوری و این باء الف نیست
باء شده بلکه بائی است ساخته شده پس میتواند بحث کند که مرا چرا باء
کردی دو بحث است یک بحث الف است که مرا چرا الف کردی این بحث
برنمیدارد اگر الف را الف نکنند چیز دیگری نمیشود و یک بحث قطعه
مداد است که چرا مرا شمشیر کردی و کارد کردی اما خود شمشیر میتواند
بحث کند السیف یجب انیکون سیفا پس اگر این مسأله را یافتید میدانید
که آن قوابل که من عرض کردم همه مقام آن سیف و سکین را دارند مقام
واحدیت و اثنینیت و اربعیت دارند نمیتوانند بحث کنند که ما را چرا چنین
کردی جواب میدهند که تو را چه چیز کنند غیر از تو و هرگاه مراتب خلق
را نگاه کنید چیزی اگر نسبت به مادون دارد نسبت به مافوق صوریت دارد
نسبت به مافوق نمیتواند بحثی کند نسبت به مادون بحث میکند پس حدید
نسبت به سیف و سکین میتواند بحث کند نسبت به معدن نمیتواند بحث
کند که مرا چرا ذهب نکردی ذهب را نمیتوان حدید کرد پس بحث حدید
هم نسبت به حال صوریتش منقطع میشود نسبت به مادون ممکن است
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همچو باشد و ممکن است همچو باشد اما به صورت حدیدیت نسبت به
معدن نمیتواند بحث کند اصل مسأله هر ذره از ذرات نسبت به مافوق خود
صوریت دارد و قابلیت اینکه صورت دیگر بشود ندارد و بحثی نماند بحث
منقطع کرده به تکلیف و امر و نهی دست تو را آفریده لکن چون دست تو
یمکن انیکون کذا و یمکن انیکون کذا بود به تو گفتم قائم باش قاعد
مباش این را خدا به امر و نهی و تکلیف رفع کرده و شرح این دو مقام قول
امام 7است ان اهلل سبحانه یسئل العباد عما کلفهم و الیسئل العباد عما قضی
علیهم و کلفهم در آنجایی است که انسان را گفتهاند چنین کنید و چنین
نکنید پس صانع که حدید را میگیرد از برای سیفی نگاه کنید که آن صانع
به آن حدید نگاه میکند اگر میبیند که به حسب کمیت قابل برای سیف
است و به حسب جوهر مناسب سیف است و از هر جهتی مناسبت با سیف
دارد آن وقت او را سیف میکند و اگر نگاه میکند به حسب کمیت و
کیفیت و جوهر مناسب سکین است آن را سکینش میکند و نگاه میکند به
قطعه حدید و او را سکین میکند و آن قابلیت حدید این را اختیار کرد به
زبان جمادیت نجار چوب را میگیرد اگر چوب صالح است برای در درش
میکند و اگر صالح است برای کرسی کرسیش میکند و اگر صالح برای
هیچ نیست آن را آالت میکند و آالت ریزریز میکند و اگر برای آن هم
صالح نیست آن را هیمه میکند و میسوزاند پس نگاه میکند این برای چه
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خوبست این را به آن کار میدارد اگر بحث کرد این قطعه که چرا مرا آالت
کردی و مرا در نکردی میگوید تو عضو صحیح نداشتی تو پهن نبودی تو
در نمیشدی تو را آالت درست کردم و برای در مستعد نبودی و برای آالت
مستعد بودی اگرچه خشب خودش نسبت به باال صورتی است که الخشب
یجب انیکون خشبا آنکه میگوید تو مرا چرا امام جماعت نکردی جوابش
میدهند که تو عادل نبودی تو چرا مرا امیر غضب نکردی به جهت آنکه
قساوت نداشتی چرا مرا حاکم فالن جا نکردی به جهت آنکه سیاست نداشتی
هریک از اینها را به اینطور جواب صحیح میدهند.
باری این رشته سر دراز دارد مقصود این است که نوری که از مشیت ساطع
شد مراتب من حیث النور نداشت ولکن در قوابل امکانیه مراتب پیدا شد
چون در مراتب معنویه گذشت رواقد معنویه را متنبه کرد و ایشان را نشانید
و عقول شدند و چون در مراتب برزخیه عبور کرد رواقد صور رقیقه را متنبه
کرد ارواح شدند و چون در مراتب نفس عبور کرد و رواقد نفسانیه را متنبه
کرد و اموات نفسانیه را احیا کرد نفوس شدند برخواستند و نشستند بحمد
اهلل و شدند نفوس جزئیه به همین ترتیب تا آنکه در غایت بعد ابعد آمد و
گذشت به مراتب جسمانیه و آنها را متنبه کرد و آنها هم شدند اجسام باز آنها
هم به حسب قابلیت بعضی عرش شدند بعضی کرسی شدند بعضی افالک و
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بعضی عناصر به این کیفیت احیاء شد این شد ادبار عقل و اال عقل کره است
و آن نور کره است و نور مشیت است و بر گرد قطب مشیت میگردد من
جمیع الجهات امر کن برود جایی دیگر ندارد بعد از اینکه آن نور بر قوابل
عقلیه تابید شد عقل این الطف و اعلی بود عقل شد بعد از آنی که تابید به
قوابل اجسام اجسام کثیفه غاسقه شد به جهت آنکه شرط مابه الجسم جسم
غسق است و کثافت در اینجا منتهی پیدا شد و غایت بعد در قابلیت جسمانی
است نه در آن حیاتی که آمده که در اینجا غلظت قابلیتش نگذاشت که آن
نور تمام پیدا کند و اما در قابلیت عقل که رفت به جهت رقت حجابش عقل
حجب آن نور را نکرد و اثار آن نور از او به طور کمال بروز نکرد پس از این
جهت مراتب از برای نور صادر از مشیت پیدا شد پس تابید به اول قوابل و
عقل شد و هرجا عقل هست باید اول باشد و اعلی باشد هرجا قابلیت الطف
هست همانجاست اول اگر هزار عدد را توی هم بریزند واحد هرجا هست
او اول اعداد است بعد از آن اثنان است هرجا میخواهد افتاده باشد دویم
اعداد است و حکایت واحد را میکند بعد از آن ثلثه است هرجا افتاده باشد
حاال همچنین عقل و روح و نفس و این مراتب به همینطور است نه این
است که خدا عقلی متعمدا آفرید اما روح متعین نبود و بعد از آن روحی آفرید
النفسی و هکذا اینها حرفهایی است که در عالم زمان برحسب قوابل زمانی
گفته میشود و اال نور مشیت تابید فی غیر وقت فی غیر مکان بر قوابل
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امکانیه تابید و قوابل منور شد و عرصه امکان همه معمور شد ولکن این
حالت را گفته میشود که عقل را خلق کردند و گفته ادبار کن ادبار کرد
آمد تا به منتهی پس بنابراین در نزد محققین از برای نور صادر از چراغ مراتب
من حیث نفسه نیست مراتب بر این نور چراغ در هوا است در امکنه مستنیره
است و نور چراغ مبدء و منتهی ندارد اگر امکنه و اجسام را حذف کنند نور
مراتبش کجا پیدا میشود نور از امکنه است قرب از امکنه است مکان دخلی
به نور ندارد شما اگر اهبیه را حذف کنید و در المکان نور چراغ را تعقل
کنید آن نور مراتب ندارد ولکن در امکنه قریبه که فواصلشان تا چراغ بسیار
است از آن اجسام مراتب پیدا میشود و نور اول پیدا میشود و او اقوی
استشراقا است و او اضعف استشراقا است و چطور شده که چون هر جسمی
از برای او ظلی است کائنا ماکان بالغا مابلغ این را بخواهند تجربه کنند از
آب دریا تجربه کنید ببینید آب دریا با وجودی که در نهایت زاللی است که
دیگر از آن زاللتر تعقل نمیشود لکن تراکم آن را که نگاه میکنی سیاه
میشود این سواد از کجا آمد این آن ظلی است که برای آن هست ظلی در
نهایت ضعف برای سطح اعالی این است افتاد بر سطح دویم آب او از برای
آن هم ظلی است و ظل دویم این جمع شده باطن سطح آن هم و از برای آن
هم ظلی است و هکذا هی ظلی باالی ظلی و از تراکم اظالل سیاه میزند ظلی
که در نهایت ضعف است این سطح باالی آب است بر روی آنها افتاده
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متراکم که شدهاند سیاه میزند به این شیشه عینک از این راه نگاه کنید صاف
و روشن است لکن از این راه که نگاه کنید آبی میزند هرچه کلفتی پیدا شد
ظل پیدا میشود و برای هوا ظلی است اگرچه صاف است و در نهایت صفا
ظلی است که در نزدیک ماورائش را خوب مینماید و هرچه بعید میشود
اظالل آخر حجب میکنند ماوراء را و آن نوری که باید بیفتد به واسطه
حجب این اظالل مخلوط به ظلمت میشود و همچنین از تراکم اظالل نور
چراغ مبدء و منتهی پیدا میکند کذلک این رنگ آبی که در هوا است این
رنگ آسمان نیست این ثخن و حجم این هوا است که از اینجا الی ماشاء اهلل
رفته و هر تکهاش را که نگاه میکنی آبی نیست اگر هزار فرسخ باال بروید تا
خود شما توی هوا هستید هوا را صاف میبینید به باال که نگاه میکنید باز
آبی میزند و اال اصل هوا صاف است و به واسطه تراکم هوا ظل پیدا میشود
تا این جسم از نور کواکب نه این است به طوری که در فلک هفتم است
البته منکسر میشود تا اینجا به قدر طاقت ما میشود و این آفتاب نورش به
آنطوری که در فلک چهارم است اگر بتابد به اینجا اینجا خواهد سوخت
پس نورش منکسر میشود به این حبوتی@ که مناسب ابصار است به این
حری که مناسب ابدان ماست میشود و اال کجا چشمها را تاب آن نور است.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*«درس دوازدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و عن ابیجعفر 7ادنی اهلل محمدا منه الی
آخر.
دیروز عرض کردم که بعد از آنی که خداوند عالم عقل را آفرید به او فرمود
نزول کن ادبار کن و عقل ادبار کرد تا به منتهای نزول در اخبار در خصوص
اقبال و ادبار احادیث وارد شده در بسیاری از آنهاست لماخلق اهلل العقل قال
له اقبل ثم قال له ادبر فادبر در بعضی از آنها ادبر مقدم است بر اقبل منافاتی
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هم ندارد زیرا که آن احادیثی که اقبل مقدم است نه آن قوس اقبالی که از
منتهای ادبار اقبال کرد و رفت باال بلکه در اینجا اقبل معنیش این است که
منفعل شو ممتثل و قبول کن اقبل را به معنی اقبل نمیگیرم لکن اقبل قبول
کردن اقبال است تا اقبال و توجه نباشد قبول حاصل نمیشود پس اقبل را
مقدم داشت یعنی امتثال امر مرا کن و قبول فعل مرا کن بعد از آنی که قبول
را کرد و موجود شد ثم قال له ادبر فادبر مقامات نزول است تا میآید به
منتهای ادبار بعد قوس صعودی را نفرموده این در بعضی اخبار است اما
احادیثی که اول میفرماید ادبر فادبر ثم قال له اقبل فاقبل آن قوس نزول و
قوس صعود است و گاهی میشود در قرآن و در اخبار به ثم عطف میکنند
به حکایت سابقه خلقکم من نفس واحده خلقکم یعنی شما اوالد را من نفس
واحده یعنی حضرت آدم ثم خلق منها زوجها و حال آنکه خلق زوج پیش از
خلق آدم است و در خطب حضرت امیر هست که عطف به ثم کردهاند
حکایت را و حال آنکه معطوف پیش از معطوفعلیه است لکن مقصود از
این ثم تأخر بیانی و تأخر مصلحت بیان این مسأله بعد از آن مسأله بود نه
مقصود این است مسأله که در خارج گفته شده عطف به آن مسأله بعد ثم
یعنی اقول یا ثم استمع یا ثم االمر هکذا میتوان به این لحاظ گفت لما خلق
اهلل العقل قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر نه مقصود این است این ادبار
بعد از اقبال است بلکه مقصود تأخر بیان است و به جهت آنکه اصل اقبال
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اشرف است از ادبار به این جهت اول اقبال را فرموده بعد ادبار را فرموده و
در این حکایت که ثم بیانی میآورند و اقبال را اینجا اول فرموده بعد ادبار
را فرموده اشاره دیگری گذاردهاند و آن این است که قوس اقبال قوس فعلیت
است و قوس ادبار قوس قوه است و آنچه مقصود و علت غائی است اقبال
است که علت غائی ایجاد است اگر اقبال نبود ادبار را خلق نمیکردند پس
چون اقبال مقدم بود و علت غائی بود در بیان آن را مقدم داشتند و چون ادبار
موخر بود آن را موخر داشتند پس این عقل تنزل کرد به جهت حصول آن
اقبال پس چون مقدم است در وجود موخر است در ظهور وقتی که به این
ترکیب گفتند میتوان این اشعار را کرد که چون در وجود مقدم بود در بیان
و در ظهور آن را موخر انداختند و حکیم هیچ چیز را مقدم نمیدارد که سری
در او نباشد این است که در خصوص صفا و مروه که میفرماید ان الصفا و
المروه من شعائر اهلل میفرماید ابدء بما بدء اهلل معلوم است سری دارد که خدا
آن یکی را مقدم داشته همچنین لما خلق اهلل العقل قال له اقبل فاقبل معلوم
است که ابتدای به اقبال میباید مفید فایده باشد و آن فایده این است که
علت فاعلی مقدم بر علت مادی و صوری است و علت غائی مقدم است بر
علت فاعلی و در آخرتر از همه ظاهر میشود و علی ای حال ثم قال له ادبر
فادبر پس ادبار کرد و مراتب عدیده برای عقل حاصل شد نه برای عقل من
حیث الصدور بلکه مراتب برای عقل در قوابل حاصل شد ثم قال له اقبل
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فاقبل یعنی چنانکه در عالم ادبار و مقام ادبار مبعوث کرد به سوی امم قوابل
نبی مشیت کونیه را و آن مشیت کونیه که نبی@ انسان باشد امر و نهی کرد
ایشان را اعلوا تسفلوا تحرکوا تسکنوا و امثال اینها و آن امم قوابل امتثال آن
اوامر کردند و بعد از آنی که آمد به منتهی رسید مبعوث شد برای انسان
مشیت شرعیه که عبارت از نبی باشد و نبی است مشیت شرعیه و چنانکه
از آن مشیت باال و نبی باال نوری ساطع شد و آن نور بر هیئت آن نبی و صفات
آن نبی بود و بر امم قوابل که تابید بعضی امتثال کردند و بعضی نکردند
همینطور از این مشیت شرعیه نوری ساطع شد امم قوابل کونیه بودند اینجا
امم قوابل شرعیه بودند آنجا قوابل از برای کون امکانات اشیاء بودند اینجا
قوابل از برای شرعیات اکوانند یک قابلیت زید است یک قابلیت عمرو است
یک قابلیت بکر است و چنانچه آن قوابل در آنجا صلوح داشتند از برای
حاالت عدیده این قوابل هم در اینجا صلوح دارند از برای حاالت عدیده و
به جهت جمیع اختالفات شرعیه صلوح دارد و به جهت آنکه همین صلوحش
امر و نهیش بودند و همین صلوح اختیار او است چنانچه آنجا صلوح اختیار
او بود در ایجاد و انوجاد چنانچه آنجا نوری بود وحدانی و در قوابل متعدد
شد اینجا هم از این مشیت شرعیه صلوات اهلل علیه نوری صادر شد و من
حیث الصدور اقتضای او وحدت بود ولکن در بطون قوابل مختلف شد در
بطن سلمان ده درجه ایمان شد و در بطن ابوذر نه درجه و در بطن مقداد
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هشت درجه و در بطن عمار هفت درجه و هکذا به همین ترتیب بر حسب
اختالف مراتب قوابل آن نور ایمانی که از مشیت شرعی دینی صادر شده
مختلف شد و مراتب پیدا کرد و این نور را خیال نکنید امر عرضی یا صفتی
مثل حرکت و سکون یا امر بیاعتباری مثل حرکت ید من که تابع است
برای دست من که اگر جسمی باشد حرکت هست و اگر نباشد حرکت
نیست و مپندارید آن نور ساطع از مشیت شرعیه عرض ساری@ بلکه تجوهر
آن نور و تذوت و بقای او اشد است از تذوت زید و بقای او این زید سی
سال عمر میکند و او حیات ابدی دارد و او مقدم است در وجود و موخر
است در ظهور و این مشیت شرعیه متشخصتر است از نبی کونی پس این
تذوتش بیشتر است و نور ساطع از این هزار هزار هزار مرتبه منبسطتر است
از نور آن و تشخص و تحققش در خارج بیشتر است بلکه اکوان در رتبه
موخرند از این شرعیات و نسبت به شرعیات عرضیت دارند این است که
شیخ مرحوم فرمودند که سلوک عملی روح سلوک علمی است و شرع روح
کون است و چون روح است روح باید تجوهرش بیشتر باشد چگونه نه و
حال اینکه مشیت کونیه بسته به مشیت شرعیه است و قائم به او است پس
این نور دائم است و ثابت است و باقی پس بعد از آنی که این نور در مرایای
قوابل زید و عمرو و بکر تابید و در اینها جلوه کرد و صاحب مراتب مختلفه
شد و آن نور در این مراتب تفصیالت و شعب و شئون پیدا کرد و آنچه در
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بطن او کامن بود به واسطه اقتران به قوابل بروز کرد تفصیلها بروز کرد از
پیش آن مشیت شرعیه االیمان است االیمان اینجا که آمد در بطن این قابلیت
المصلی میشود و تا اینجا نیامده بود المصلی نبود و حیوانیت به طور اطالق
از پیش فلک میآید و آن حیوانیت که از پیش فلک میآید اجمال دارد در
بطن این بدن السمیع و البصیر و الشام و الذائق و الالمس میشود و تا در این
بدن نیاید اینها نیست او مثل زرگری است نشست اجماال دارد وقتی اسباب
پیشش موجود شد میبینی تسلط دارد سوهان را بر میدارد میساید و چکش
را برمیدارد میکوبد و با هر اسبابی کاری میکند وقتی نشسته بود و اسباب
و آالت پیشش نبود رجل مجمل بود حاال که آالت آمد تفصیل پیدا شد و در
هر تفصیلی هم تفصیلی دیگر پیدا شد انتقال دست زرگر از مکانی به مکانی
توی سوهان که آمد افاده میکند توی چکش که آمد افاده دیگر میکند و
جمیع این صنایع تفصیل حرکت مطلقه این زرگر است و جمیع آنچه زرگر
میکند تفاصیل و شعب و شئون آن حرکت مطلقه او است و اگر این قوابل
نبود حرکت مطلقه به کوبیدن و سوراخ کردن بروز نمیکرد کذلک ایمان
وقتی که از پیش مشیت شرعیه که نبی باشد میآید ابهام و اطالق دارد وقتی
در پیش زید آمد ایمان زید میشود در پیش زید هم که آمد باز اطالق دارد
میآید در اعضای زید نماز میشود و همان ایمان اجمالی است در جمیع
اعضاء و جوارح میآید آثار و شئون و شعب پیدا میکند این میشود و همه
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اینها امور محققه ثابته باقیه است و امر محقق مخلدی است چنان خلودی که
نیست این اجسام در نزد او مگر مثل رنگ حنا برای دست شما جمیع این
اجسام قلبند در پیش دهریات و صلوه و صوم و اعمال دهریه مثل رنگ حنا
است پیش دست مثل حرکتشان از بدن است اگر شرح آن بشود بد نیست
آنچه از این کتاب میبینید تربیعی است و لونی و تکعیبی و به جز تکعیب این
کتاب و شش جهت بودن این و به جز قرمز بودن این هیچ برای چشمتان
نیست غیر از اینها از این کتاب برای دست شما چه حاصل است و جمیع
اینها اعراض است و مالست یک چیزی است عارض شما و اگر این را به
ذائقه ببرید به جز حموضت یا مالحتی یا حالوتی یا عفوصتی چیزی غیر از
این در دهان حاصل نمیشود و اگر دهان ثقلی یا خفتی نفهمد به واسطه
مالست دهان است سرمدا@ بوده است و فهمیدن ثقل و خفت از اعراض
است و رایحه به جز طیبی یا نتونتی برای دماغ چیز دیگر نیست اینها هم
داخل اعراض است و اگر گوش بدهی به این صدای سختی یا آهسته عرض
صدایی میشنوی آن هم جزء هوا است پس شما از این جسمی که همچو
خیالتان خیلی قلنبه است چه دارید غیر از این اعراض پوک بیمغز و چون
پوک و بیمغز هستید خیال میکنید که آن شرعیات بیمغز است و این جسم
مغزی دارد لکن چون شما خودتان در عالم بامغزی هستید از این بیمغزها
متأثر میشوید صورت توی آینه را ببینید مشتی به کلهاش خورد و از خارج
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نخورد و مشت به آن عکس توی آینه خورده است آن عکس است این هم
عکس است نه وزن دارد نه اثر دارد لکن چون آن مشت هم توی آینه بود و
به عکس توی آینه خورد سر شبحی شکسته خون شبحی جاری شده حکایت
حضرت سلمان است که رسید دید عمر و جمعی منافقین نشستهاند بعضی
حرفها میزنند سلمان فرمود نبی که اینجور کار میکند و احیا و اماته
میکند همچو نبی به قولکم یک جنت سحری درست میکند و نعیم سحری
در آن به من میدهد و سحر میکند تا حظ بکنم و مرا در آن منعم میکند و
آنکه مخالفت او میکند میتواند یک دوزخ سحری برای او درست کند و
او را در آن عذاب کند حاال وقتی عالم عالم شبح شد دو شبح با هم جنگ
میکنند شبح ضارب شبح مضروب را میزند و سر او را میشکند و خون
شبحی هم جاری میشود و اصلش در خارج است مقصود این است که چیز
قلنبه در خارج نباید باشد ملتفت بشوید جمیع اینها اصباغ است و خود شما
صبغید سنگ که هزار من شد و هزار من داخل اصباغ است و داخل صفاتست
به جهت آنکه ثقل و خفت از صفات است به جهت آنکه مس را توزین
میکنند و به ثقل ذهب میشود و ثقل یک چیزی است که میآید و میرود
و همچنین تصعیدش میکند خفیف میشود از اینها معلوم شد که ثقل و خفت
از اجسام مفارقت میکند و عارض بر جسم میشود حاال سنگ هزار من این
هزار من داخل کیفیات است و جمیع این عالم مثل رنگ حنا است و همهاش
صفحه | 130

همین است و هر چیز گردی را که گردیش را پهن کنی گردیش تمام میشود
و هر چیز درازی را پهن کنید پهنیش تمام میشود بجوشانی سخت میشود
بپزی شل میشود پس به نظر شما این عالم همچو صاحب تجوهر عظیمی
نیاید نیست مگر اعراض عارضه بلکه عرض میکنم آنچه شما میبینید مثل
است و اسفل عالم مثال است و ذوق نمیکنید شما مگر اسفل عالم مثال را
و عالم مثال همهاش مثل رنگ حنا میماند بعد از آنی که این مسأله مبرهن
شد و دانستید که جمیع اینها فانی و باطل است،
اال کل شیء ما خال اهلل باطل
و کل نعیم المحاله زایل

و همهاش خیاالت و اعراضی است آن وقت برای شما معلوم میشود که
تجوهر ایمان اقال مثل تجوهر این اجسام هست و از این عالم تجوهرش کمتر
نیست تا اینجا که آمدید عرض میکنم که تجوهر آن ایمان بیشتر است هفتاد
هزار مرتبه از این اجسام آن ایمان چیزی است که میماند ابداالبد و دهری

صفحه | 131

است و خالد است و تو اسمش را صفت میگذاری بگذار و نه این است که
اگر صفت هم باشد صفت دهری است و نه این است که این جسم هرچه
میخواهد باشد صفت زمانی است و جمیع ماسوی اهلل صفتند و هر دانی
نسبت به عالی صفات است و همین صفات است که منشأ کارها میشود
سنگ به سرت میزند سرت میشکند چه چیز به سرت خورده به جز صالبت
و صالبت عرض است شمشیر خورده سرت را بریده چه چیز به سرت خورده
دقت و حدت به سرت خورده و عرض است و همین عرضها کارها را
میکنند چوب که میزنند وقوع این خشب به طور سرعت و چوب خوردن
باعث وجع میشود و وقوع امر عرضی است و داخل اعتبارات این دنیا و
معذلک در اینجا منشأ اثر است و همچنین آن ایمان منشأ آثار است و آثارش
آثار خلود است اگر آن وقوع منشأ اثر است و پا درد میآید و درد تمام
میشود لکن این ایمان منشأ آثار است و آثارش آثار خلود است و برای او فنا
و زوال نیست و نعیم و قیامت دار ابدی است پس آن ایمان و آن نور ساطع
باید تجوهرش اعظم از هر تجوهری باشد و تذوتش اعظم از هر تذوتی باشد
و ادوم و ابقی از هر چیزی باشد چگونه نه و حال آنکه علت غائی کاینات
است چگونه نه و حال آنکه اقدم در وجود است و از این جهت موخر در
ظهور است چگونه نه و حال آنکه اقرب الی االحد و اقرب الی الذات البحت
است.
صفحه | 132

و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس سیزدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و عن ابیجعفر 7ادنی اهلل محمدا منه الی
آخر.
قاب قوسین یعنی مقدار دو قوس و قاب به معنی مقدار است کما قال الشاعر:
اذا جاوز الماء فوق الرووس
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فقاب قناه و الف سواء

و القوس قطعه من الدائره که هر سه نقطه منحنی قوس است کالم در نزول
و صعود عقل بود فقال له اقبل فاقبل بالسنه شرعیه و مشیه شرعیه خطاب
کرد که اقبل و اقبل کلمه مجملی است که تفصیلش صل و صم و حج و زک
اینها همه تفصیل اقبل است پس عقل بنای صعود و عود گذارد و معنی این
صعود و این عود نه این است که رتبه به رتبه برود که جسم برود به مثال و
مثال شود و مثال برود به ماده و ماده شود بلکه عرض کردم تلطیف یک رتبه
ممکن است که از ادنای آن رتبه تا اعالی آن رتبه برود اما شیء از رتبه خود
بگذرد این نخواهد شد و اما از رتبه دانیه به رتبه عالیه استخالص بشود این
واقع است و باید بشود و در اوائل منهمک بود در رتبه دانیه به واسطه دعوت
اقبل و این اعمال او را استخالص کنند و از آالیشهای رتبه دانیه او را پاک
کنند و در آن رتبه خود صرف و خالص بشود واقع است و چنین است و
دقیقهای در اینجا هست و آن این است که اگرچه انسان میشنود که عقل
تنزل کرد روح شد و روح تنزل کرد و نفس شد و هکذا آنطور که انسان
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خیال میکند نیست و آن قوس ظهور است زیرا که عقلی خیال میکند
محدود و معین و تنزل کرد روح شد و روحی خیال میکند محدود و معین
و تنزل کرد و نفس شد و همچنین نفس محدود معینی خیال میکند و به
همینطور تا آخر مراتب و اینطور طور صعود و ظهور است و در هنگام
نزول عقل معین برای زید و مخصوص زید نیست و روح معین محدود برای
زید نیست و هکذا تا این جسم که مخصوص برای زید نیست لکن بعد از
آنی که در قوس صعود ابتدا کرد آن وقت از این خاک قبضهای که گرفته
میشود برای بدن زید به صورت زید که درآمد این قبضه مال زید میشود و
حاال زید میشود و این صورت که موخر است ظهورا مقدم بود وجودا و این
فعلیتی است که اشرف است در حقیقت از آن قوه و این تحدید و تعین زیدی
فعلیتی اشرف است از آن حالت مبهمه و این فعلیت در قوس صعود پیدا
میشود و چنانکه در این دنیا ابهام عنصری بعد از آنی که صعود کرد آن
وقت به صورت زید میشود و پیش از آن زید نبود ابهام عقالنیش و نفسانیش
هم همینطور است و این است عبارت مشکلی که گاهی مینویسم و مشایخ
نوشتهاند که نفس زید آن تعینی که دارد همان علومی است که او دارد و آن
است تعین زیدیتش که اگر آن علوم را از او بگیری تعین زید باطل میشود
پس تعین عقل زیدی همان معقوالت زید است که اگر آن را از او بگیری
دیگر عقل زید نیست عقل زید نیست و عقل مبهم است و مال زید نیست
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یعنی در عرصه عقل امتیاز عقل زید از عقل عمرو به آن معقوالت است که
این دارد و آن ندارد چنانکه در عرصه علما امتیازشان به علمشان است این
علمش بیشتر است و آن کمتر است دیگر کسی نمیگوید این خوشگلتر
است چرا که این خوشگلی مال جسم است و امتیاز علما به مقادیر و کیفیات
علمشان است و امتیاز این از آن این است که این حکیم است و آن فقیه است
و این منجم است و آن طبیب و به صور علمیه است و امتیاز در عالم عقول
به معقوالتی است که دارند و آن معلومات و معقوالت را باید اینجا کسب
کنند در قوس صعود و طفل وقتی تولد میکند عقل او هنوز معین نیست مگر
به قدری که چشم او ببیند چیزها را حضرت امیر میفرماید نفس قدسیه اول
تولد او وقت مسقط رأس ولد است به خالف روح حیوانی که در رحم تولد
میکند و نفس نباتی در هنگام نطفه بودن تولد میکند و نفس انسانیش وقتی
که از رحم بیرون آمد آن وقت تولد میکند و به او تعلق میگیرد ولکن هنوز
تخصص تام پیدا نکرده و اول تخصص او است و از ظل انسان کلی متولد
میشود و اختصاصی به او پیدا نمیکند مگر به قدر علمی که تحصیل میکند
از نظر کردن در این عالم آسمان میبیند و زمین میبیند پدری مادری اینها
همه علوم است یعنی علوم انسان متعارفی است نه انسانی که اهل جنت همه
انسانند و خورده خورده تعین پیدا میکند و یک نفس دیگر تعینش به علومش
است و یکی دیگر نفسش متعین است به علومش و هکذا پس امتیاز اناسی به
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علم و عملشان است پس معنی حرف مشایخ درست شد که شخص در قیامت
حدود مشخصه او علمش و عملش است و محدود است به این حدود نه به
سرخی و زردی و سفیدی و سیاهی اینها مال اجسام است حاال علم یکی
میبینی صافیتر و خالصتر است از شبهات و شکوک و علمش از درجات
اعلی است و یکی علمش غلیظ است و کثیف است و از درجات ادنی است
و هکذا اعمالش همینطور پس همان علم و عمل حدود شخصیه او میشود
بعد از آنی که این حرف معلوم شد و معلوم شد که این حدود شخصیه در این
کارخانه دنیا پیدا میشود و پیش از این کارخانه دنیا چوبهایی بود صالح برای
در و پنجره و چیزهای دیگر لکن در این کارخانه که آمد اینجا صورت دری
و پنجره برای او پیدا شد پس خیال نکند کسی که اگر مردم در عالم ذر آنجا
ایمانشان ثبت بوده دیگر چه چیز در اینجا تکلیفشان بکنند آنجا معین نبود
در همین کارخانه دنیا عمرویت عمرو ساخته میشود و همچنین مومنیت
مومن و کافریت کافر در این کارخانه ساخته میشود بعد از آنی که چنین
شد زید صاحب مثال معینی نیست مگر در قوس صعود و نبود مثالی از برای
زید پیش از قوس صعود و صاحب ماده مخصوصه و نفس مخصوصه و عقل
مخصوصی و سایر مراتب مخصوصه نبود مگر در قوس صعود و مگر پس از
این دنیا پس نه چنانست که این نفس زید یک نفس محدود معین ممتاز
معروف به زیدیت بود پیش از این دنیا و بعد آمد به این دنیا پس ببینید عباراتی
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که نوشته میشود به آنچه مرادشان هست چقدر تفاوت میکند و همه چیز
را نمیتوان نوشت پس در قوس صعود صعود میکند هر کسی تا به منتهای
نفس خود میرسد و از نفس خود نمیگذرد و این نفس که گفته میشود دو
نفس است یک نفس به معنی خود است و به معنی حقیقت است و یک نفس
به معنی انیت و جهت ماهیت است که بعد از عقل است و این نفس قدسیه
به معنی خود انسان و حقیقت انسان است و تمام انسان است پس نفس قدسیه
که حضرت امیر میفرماید آن نفس نه آن نفسی است که به معنی انیت و
ماهیت باشد و عقلی باالی او باشد و آن نفس بنت عقل نیست بلکه این نفس
قدسیه به معنی خود انسان است و آن است نفسی که من عرف نفسه فقد
عرف ربه نفسی است که گاهی اضافه به خدا میشود و نفس اهلل گفته میشود
و گاهی اضافه به خود شخص میشود و گفته میشود نفس او و هیچ کس
از این نفس قدسیه و از این خود تجاوز نخواهد کرد ابدا چگونه نه و حال
آنکه اگر تجاوز کند میرود و در بحر اطالق گم میشود و ثواب و عقابش
باطل میشود حاال این نفس قدسیه که خود او است از اعالی او تا ادنای او
همه جای او مصور به صورت زیدیه است اال اینکه صورت زیدیه در اعلی
درجات او رقیقتر است و همان صورت زیدیه در ادنی درجات او غلیظتر
است و اعلی درجات او که فواد است رقیق است و کارش فهم معارف ربانیه
است و شک نیست که معرفت زید غیر معرفت عمرو است و معرفت عمرو
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غیر معرفت زید است و بکر است و هرکس فوادش به قدر معرفتش است و
اال ابوذر با سلمان باید در یک درجه باشند و حال آنکه لو علم ابوذر ما فی
قلب سلمان لقتله و کفره و فواد سلمان در درجه دهم ایمان است و فواد
ابوذر در درجه نهم پس فوادش مخصوص و محدود است و حدودش معارفی
است که دارد و همچنین عقل آن هم محدود است به معقوالت شخص و
کذلک روحش محدود است به معلومات لطیفه و نفسش محدود است به
معلومات و صور دهریه و صور جزئیه که میداند و هرگز ماده وجود خارجی
از صورتش جدا نمیشود اینکه گفته میشود که انسان باید به نظر فوادی نظر
کند و حقیقت را به آن باید بفهمد و احدیت را به آن بفهمد اینها جمیعا
وجدانی است یعنی شخص در وجدان خود ممکن است که توجه کند به
جهتی با غفلت از جهات دیگر توجه میکند به ماده با غفلت از صورت
مجرده با@یا ص @86صورت رقیقه با صورت معنویه پس این فواد که به
او میرسد در وجدان به او میرسد و نه این است که به فواد که رسید مراتب
دانیه را خلع میکند و حاال دیگر فواد است و چیز دیگر غیر از آن نیست
بلکه نظر او به فواد میشود و فواد میشود مرکب است آن صورت شخصیه
در خارج مثل اینکه شخص نظر به این کتاب میکند و ملتفت رنگش میشود
و ملتفت تربیعش میشود و از جهات دیگرش غفلت میکند و حال آنکه در
خارج ماده و صورت خودش را دارد و کذلک آن کسی که گفته میشود به
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عقل رسیده نه اینکه مراتب دانیه را خلع کرده و حاال عقل صرف شده بلکه
عقلش با نفسش است و با سایر مراتبش است اال اینکه با عقل نظر میکند و
متوجه معانی میشود و از صور غافل میشود و کذلک آنکه به نفس رسیده
و همه به طور وجدان است و کذلک اهل فواد به رتبه فواد میرسند یعنی فواد
برای ایشان مصرح و صریح و خالص و بین میشود و در وجدان خود از سایر
مراتب غافل میشوند بعد از آنی که این معنی معلوم شد پس پیغمبر در شب
معراج از مقام نفس خود نگذشت و رسید به جایی که محمد محمد است و
دارای همه مراتب است و نصف محمد نیست و ربع محمد نیست بلکه تمام
محمد آنجا بود و هیچ غیر او با او نبود و ماسوی اهلل را یافت مثل مرده و
خودش را دید و ماسوی را مرده یافت و در آن مقام تام المراتب و کامل
المقامات بود و در آن مقام فوادش هم عقل داشت هم روح داشت هم نفس
داشت تا جسم همه را داشت پیغمبر جسمش را ول نمیکند برود به فواد و
چیزی هست این جسم نباتی و جمادی و عرضی را خلع میکند لکن آن
جسم اصلی حقیقی را چگونه خلع میکند پس جسمش را خلع نمیکند
پیغمبر و هیچ مومنی در صعودش و در معادش جسم خود را خلع نمیکند
زیرا که جسمش مما به هو هو است نصفه که نمیشود برود باید تمام باشد
و تمام وقتی است که جسم داشته باشد و عیب این شده که همین که بدن
عرضی را میبیند و بدن خیال میکند و میبیند آب را در ظرف کردند و بعد
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از آن آن آب را ریختند و ظرف ماند خالی حاال میشنود روح را نزع میکنند
از بدن و بدن بالروح آنجا فرض میکند و روحی بالبدن آن وقت میگوید
پس میشود جسم را خلع کند و برود لکن اگر بداند که اینها قابلیت فواد
هستند و این جسم انیت و ماهیت او است میفهمد که اگر این نباشد آن هم
نیست و اگر لسان داعی نباشد اجابت کننده نیست و اگر این اجابت نکند
لسان داعی نیست اگر قابل نباشد مقبول نخواهد بود آن وقت میفهمد پیغمبر
در شب معراج از مقام محمدی نگذشت و نصف و ربع محمد معراج نرفت
محمد آن است که تمام مراتب را داشته باشد پس بنابراین از پس حجاب
زبرجده خضراء نگذشت و آن مقام نفس کلیه الهیه است که حقیقت محمد
آنجا است 9و آن حجاب در نزد سدره المنتهی است بلکه به عبارت دیگر
خود سدره المنتهی همان حجاب زبرجده خضرا است و از آن سدره المنتهی
پیغمبر به وجود نمیتوانست بگذرد و در پس آن حجاب نشست و از مثل سم
ابره نظر کرد الی ماشاء اهلل من نور العظمه و گذشتن از آن نشدنی است و
ممکن نیست بلی مضایقه نیست از اسفل سدره به اعالی سدره برود این
مراتب ثمانیه تنزلیه که شما میشنوید اینها ما به الشیء شیء است اگر یکی
از آنها نباشد تمام میشود پس بعد از آنی که پیغمبر رفت تا به مقام حجاب
زبرجده خضراء بین او و بین رب او که عبارت از رب مضاف او است و به
عبارت دیگر تا بین او و مابین جلوه رب و ظهور رب خود که فواد خود
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باشد نبود مگر قاب قوسین مگر به قدر دو قوس فاصله که مقام روح باشد
و عقل اوادنی یعنی ادنی از دو قوس مثال یک قوس و نیم یا یک قوس و نیم
و خورده به جهت آنکه مقام روح هم مقام صورت است اال اینکه صور رقیقه
است و نفس مقام صور غلیظه است به آن اعتبار که روح مقام صوریست
برزخیه گفته اوادنی و این حالت او نه این است که خدا در چیزی شک داشته
باشد بلکه به زبان ظاهر گفته میشود و اوادنی یعنی بالادنی و اما به طور
حقیقت اوادنی گفته تا اینکه حالت تردید و برزخیتش معلوم شود مثل اینکه
شخص برزخی را که نگاه میکنی میگویی جسم است یا باالتر یعنی میتوان
گاهی نظر کرد و او را جسم دید و میتوان گفت جسم است و میتوان او
را گاهی دهر دید و دهر است و حالت برزخی همین است و همینطور باید
گفت مثل اینکه ائمه  :گاهی میکردند به جنت حضرت آدم و گفتهاند جنت
دنیا و گاهی ملحق میشود به عالم دهر پس کسی که نظر به شخص برزخی
میکند میگوید چنین است یا چنین است این است که میفرماید ثم قست
قلوبکم من بعد ذلک فهی کالحجاره او اشد قسوه نه این است که خدا تردید
داشته باشد و به ظاهر به لغت نحوی معنی میشود بل اشد قسوه ولکن لفظ
آن باید او باشد و باید همین او اشد قسوه بگوید اما کالحجاره پس به اعتبار
جمادیت ایشان و عدم تنبه ایشان و انهماک ایشان است در تالوت مثل دیوار
کأنهم خشب مسنده و هیچ نمیفهمند لهم اعین الیبصرون بها و لهم اذان
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الیسمعون بها و لهم قلوب الیفقهون بها اولئک کاالنعام بل هم اضل اولئک
هم الغافلون به این مالحظات فرموده کالحجاره و به این اعتبار که ان من
الحجاره لما یتفجر منه االنهار و ان منها لما یشقق فیخرج منه الماء و ان منها
لمایهبط من خشیه اهلل و اینها اینطور هستند و انسانند و فی الجمله ترقی
کردهاند و توحدشان بیشتر است و چون توحدشان بیشتر است صالبتشان
بیشتر است از این جهت میگوید اشد قسوه و این را بدانید که شیء هرچه
توحد پیدا میکند صالبت پیدا میکند این است که حکمای سلف گفتهاند
که افالک باید به صالبت یاقوت و الماس باشد و این کلمه افتاد دست
حکمای متأخرین و نفهمیدند و گمان کردند که باید سخت و صلب باشد
به دست حکیم که افتاد و شنید قوله تعالی ثم استوی الی السماء و هی دخان
میفهمد که صالبت افالک از شدت تشاکل او است و کدام صالبت از این
بیشتر که صد هزار سال باشد و دائم در حرکت باشد و هیچ فتوری در او
پیدا نشود و هیچ یاقوتی اینطور صالبت ندارد معنی صالبت یعنی تشاکل
اجزاء و عدم تطرق فساد در او و شک نیست که انسان از این سنگها اشد
تشاکل است پس اشد قسوه است این است که فرمود او اشد قسوه از این
جهت در حق آنها گفت بل هم اضل یعنی اشد ضالله هستند پس انسانی که
ضال شد اضل میشود از انعام.
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از برویم بر سر مسأله که داشتیم پس حضرت پیغمبر 9به مقام روح رفت و
اوادنی شد یعنی این هم مقام صورت بود و باز کسی که علم به اعالی نفس
پیدا میکند میتواند علم به روح فی الجمله پیدا کند و تا حالت برزخ را به
طور تردید بیان نکنی معلوم نمیشود اگر صرف بگویم من از این طرف است
که جزء این طرف میشود و اگر صرف بگویم از آن طرف است جزء آن
طرف میشود و حالتش این است که بگویم من هذا العالم او من هذا العالم
و من هم عالم هستم و جاهل به این نیستم ولکن بیانش این است که بگویم
من هذا العالم او من هذا العالم و این معنی قاب قوسین اوادنی به طور اختصار
و اجمال.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس چهاردهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و عن ابیجعفر 7ادنی اهلل محمدا منه
فلمیکن بینه و بینه اال قفص لولو الی آخر.
بعد از آنی که معلوم شد که خداوند عالم اول عقل را آفرید و به او فرمود
ادبار کن و ادبار کرد تا به منتهای بعد رسید بعد از آن خطاب به او رسید به
زبان مشیت شرعیه که اقبال کن و اقبال کرد تا اینکه باز به مبدء خود رسید
و صادق شد کما بدءکم تعودون پس از این آمد و شد حکما دو قوس تصور
کردهاند به جهت آنکه عودش از آن ممر بدء و نزول نبود و تصور کردهاند
که اگر کسی بیاید و برگردد نه از راه اول در خط مستقیم نخواهد آمد و
باید در خط منحنی برگردد و چون تمام این دایره را مالحظه کردند و
حرکتش را بر قطب مالحظه کردند قوس گفتند و اجزای این قوس و ابعاض
آن را که نظر کردهاند قوسهای بسیار در آن یافتهاند و تقسیم آن قسی را بر
حسب اختالف انظار کردهاند یک دفعه نزول به دو قوس تقسیم کردهاند و
صعود را به دو قوس تقسیم کردهاند که قوس غیب گفتهاند و قوس شهاده
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گفتهاند به اینطور که از مقام اعلی درجات عقل تا محدب عرش قوس غیب
حساب میشود و از مقام محدب عرش تا تخوم ارضین قوس شهاده گرفتهاند
و گاهی به حسب بعضی نظرها از مقام عقل تا منتهی درجه نفس غیب حساب
میشود و از مقام طبیعت و ماده و مثال و جسم تا تخوم ارضین شهاده حساب
میشود و در این نظر چون طبع و ماده از اجزاء هستند آنها را از شهاده
گرفتهاند و به لحاظ دیگری غیب تا محدب عرش آمده بنابراین که عالم
شهاده عالم ترکیب است و قبل الترکیب مرکب نیست و چون مرکب نیست
پس از عرصه زمان نیست پس از عرصه غیب است و همچنین در قوس صعود
قوس شهادهاش در عالم اجسام است و غیبش در وراء عالم اجسام است
چون این کلمه غیب را گفتم و مکرر میآیند و از من میپرسند غیب چه چیز
است و غیب این عالم یعنی چه بد نیست که فی الجمله آن را شرح کنیم.
اصل غیب معلوم است که اسم است برای آن چیزی که غایب باشد از مشاعر
شخص شاعر پس آن لونی و شکلی که از چشم من پنهان شد آن حاظر در
نزد من نیست پس مشهود من نیست پس غایب از من است و کذلک آن
صوتی که در محضر سامعه حاضر است شهاده است و آنچه از گوش شما
پنهان است غیب است یعنی غیب از سامعه شما است و آنچه در محضر او
است پس مشاهد او است پس در شهاده او است و در غیب او نیست بنابراین
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به اعتباری رنگها و شکلها نسبت به گوش شما غیب میشود و همچنین
اصوات نسبت به چشم شما غیب میشود و بر این دو مشعر قیاس کنید سایر
مشاعر ظاهره را پس آنچه از مشاعر ظاهره شما گذشت و افتاد به عقب و
نفهمید مشاعره ظاهره شما آن را یعنی آنچه داخل الوان و اشکال و اصوات
نیست و داخل روایح و طعوم و کیفیات نیست در غیب حواس ظاهره شما
است پس این غیب است و آنچه داخل آنها است شهاده است پس بنابراین
جسم مطلق فی المثل داخل عالم غیب است و غایب است از حواس شما
زیرا که رنگ و شکلی و غیرهما در او نیست پس داخل عالم غیب است
نسبت به اینها و باز غیب باال میرود به همینطور که به حواس ظاهره درک
نکردند و میدانید که جسم مطلق هست پس هست و در غیب حواس ظاهره
هم هست و اینها شهاده است و آن غیب و بر این قیاس کنید آن امر موجودی
را که بر حواس باطنه شما مخفی باشد مثل نسبت مابین زید و قیام در قضیه
زید قائم و از خیال شما بیرون است اگر ملتفت نیستید از اهل علمش نیستید
و نسبت زید و قیام از خیال شما بیرون است و هرچه خیال شما سعی کند و
التماس درک آن کند و طلب کند که آن نسبت را بفهمد نخواهد فهمید زیرا
که شأن خیال آن صوری است که به مشاعر ظاهره درک کردهاند و در خیال
شما هم به جز الوان و اشکال عینی و اصوات سمعی و روایح شمی و طعوم
ذوقی و مالست و خشونت لمسی هیچ یک نیست همین مثل است که در
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خیال شما درک میشود و نسبت زید و قائم دخلی به این حرفها ندارد پس
آن نسبت غایب است از درک خیال و هرچه خیال سیر کند که زرد است یا
سرخ سفید است یا سیاه بلند است یا کوتاه ترش است یا شیرین و خیال
هرچه سیر کند همین الوان و اشکال و محسوسات ظاهره را میفهمد پس
شد چیزی که غایب باشد از درک حواس باطنه و موجود هم باشد و کذلک
مسألهای هست که از درک فکر شما هم غایب باشد و کذلک مسألهای
هست که از درک واهمه بیرون است و از درک عالمه و عاقله و چون بیرون
رفت از آنها غیب میشود و درک حقیقت شیء نه کار واهمه است نه کار
عاقله است نه عالمه نه متفکره نه متخیله و هریک از اینها شأن خاصی دارند
و ممتاز از یکدیگرند لکن آنهایی که خبر از علم ندارند باطن را مثل فرنگ
گفتن مردم میدانند این مردم هرچه غیر از وضع ایران است میگویند کار
فرنگی است و گل غریبی که میبینند میگویند این گل فرنگی است یک
صنعت تازه میگویند از فرنگی است فرنگ یعنی ماسوای اسالم و همچو قرار
شده حاال همچنین ماسوای مشاعر ظاهره را مردم اسمش را فهم گذاردهاند
دیگر تمیز نمیدهند و خیالشان میرسد که از پس این جسم و از این جسم
که گذشت دیگر فهم است و فهم همه چیز یک طور است خیر نه چنین
است و فهم هر چیزی مخصوص به چیزی است خیال درک میکند صورت
اشیاء را منفردا منفردا مثال درک میکند لون را منفردا یا ضوء را منفردا یا
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ظلمت را منفردا و کذلک صوت و رایحه و طعم و امثال اینها را و این شأن
قوه خیالیه است و اما متفکره آن یک مشعری است که در میان دو خیال فکر
میکند و در میان دو صورت نظر میکند و نسبت مابین این دو را میفهمد
و او ملتفت میشود آن نسبت را میان دو صورت یا سه صورت و هکذا و
این نسبت میان دو صورت چیزی نیست که شکلی داشته باشد مثل ابوت یا
بنوت چه شکل دارد سرخ است یا زرد است کوتاه است یا بلند است از این
عرصه صورت بیرون است پس معلوم شد که هرچه از این طرف و آن طرف
برود که درک ابوت کند و درک نسبت کند نمیتواند پس ابوت و نسبت در
عالم غیب خیال افتاده است پس متفکره درک میکند نسبت مابین دو
صورت را و نسبت مابین دو معنی را و نسبت میان صورت و معنی را و بعد
از آن قوه واهمه است و این واهمه معانی جزئیه را میفهمد و این معانی جزئیه
هیچ دخلی به صورت ندارد مثال گوسفند گرگ را میبیند میگریزد و
مضطرب میشود از این صورت مشعر خیال دیگر به جز صورت گوسفندی
که دست و پای خود را برمیدارد و میگذارد چیزی دیگر نمیفهمد و به
جز صورت گرگ که از عقب این میرود مثل آینه که مقابل چیزی بگیرند
و عکس آن در او افتد ولکن آن کسی که میفهمد این معنی را که گرگ
شجاع است و حریص است برای گوسفند و آن ترسان است این معنی چیزی
نیست که توی خیال بیفتد و من این را میفهمم پس معلوم میشود غیب
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است و مشاعر باطنه مزاجی دارند و صنعی دارند مناسب مزاج خود و وضع
خود درک میکنند این است که در طب گفته شده اگر صدمه به مواضع
دماغ برسد تفاوت میکند بسا صدمه که بر خیالش وارد میآید یا بر فکرش
و فکرش مریض میشود یا بر حافظهاش معلوم است که مواضع خاصهای
است و مشاعر خاصهای است و یک مشعر نیست و هریک از دیگری ممتاز
است و نه این است که هرچه غیر از وضع ایران است فرنگی است و هرچه
ورای اجسام است فهم است مثل اینکه هرچه ورای این جمادیت در گیاه
میبیند میگوید روح است و دیگر امتیاز دافعه و هاضمه و ماسکه نمیگذارد
و اگر بداند که امور بر نهج طبیعی است میداند که یک قوهای است جاذبه
که او دافعه نیست و یک قوهای است دافعه که هاضمه نیست و کذلک
ماسکه و هاضمه و کذلک متفکره و متخیله و عالمه و عاقله و متوهمه نگاه
میکند که گوسفند بچه خود را میلیسد و میبوسد و پاهای خود را گشاد
میگذارد که این زیر پای او برود و شیر بخورد اینها را که میبیند میفهمد
که این دوست میدارد این را و این دوستی رنگی نیست شکلی نیست
صورت نیست بو نیست مزه نیست و هیچ دخلی به این چیزها ندارد و یک
امری است که قوه واهمه استنباط میکند از این حرکات معنایی و معنویت
و جزئیت دارد و اما مشعر عالمه آن علم کلی است که برای او حاصل شده
و صور علمیه جزئیه اگرچه گاهی اسم او را میگذارند لکن مقصود از آن
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جزئیت نسبت به عقل است و اال نسبت به مادون صوری که درک میکند
صور کلیه است و کلیت و دهریت دارد پس آن علوم کلیه نسبت به مادون
جزئیت نسبت به مافوق دارد ولکن مجرد است و این صور که با خیال درک
میکند مجرد نیست و آن صورتی که به عالمه درک میکند مجرد است از
مواد مادون صور عالیه عن المواد خالیه عن القوه و االستعداد و این صور
مخصوص عالمه است و به جهت تجرد و دهریتی که دارد آنچه او درک
میکند از واهمه و متفکره بیرون است پس غیب است نسبت به اینها و
همچنین دیگر عاقله از عالمه باالتر است آن صورت مجردی که در عالمه
است عاقله معنی آن صورت را درک میکند و آن معنی یک کلیتی و جبروتیتی
دارد که دخلی به این معنی ندارد معنای محبت از آن لیسیدن دخلی به لیسیدن
ندارد دوست میدارد این را توی عالمه عکس میاندازد و آن معنی را میفهمد
چنانکه واهمه یک معنی را درک میکند نسبت به خیال که صورت بود و
کذلک عاقله نسبت به عالمه و عالمه درک آن معنی را نمیتواند بکند مثل
آنکه خیال نمیتوانست درک کند آن معنی را که واهمه درک آن میکرد و
کذلک برای شخص مشعر نورانی هست که به آن درک حقیقت را میکند و
مشعری است که هرچه عقل حرکت کند چون توجهش به معانی کلیه است
عکس حقیقت در آن نمیافتد بلکه فواد حقیقت را باالتحاد باید ادراک کند
و عقل معنی را باالنطباع باید ادراک کند و از خارج باید پیش او بیاید تا
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معنی را ادراک کند و حقیقتی که درک میکند از خود او و در خود او درک
میکند پس آنچه در فواد است غیب است و آنچه در مادون است شهاده است
آنچه در عقل است غیب است و آنچه در مادون شهاده است و آنچه در عالمه
است غیب است و کذلک آنچه در واهمه و متفکره و متخیله اینها همه غیب
است دیگر حاال من پشت این عالم را نمیفهمم یعنی چه وقتی تحصیل
میکنند آن وقت میفهمند دیگر نمیفهمند برای چه و گمان نمیکنم که
مسألهای باشد که من او را ننوشته باشم و مشروح و مفصل نکرده باشم نگاه
نمیکنند نمیفهمند و پیش هم مینشینند و شبهات به یکدیگر القاء میکنند
و مسخره میکنند و رجوع نمیکنند به کتب و اال من همه را نوشتهام عالم
غیب میشنوی نمیفهمی انکار میکنی یک بیچاره هم اگر گفت مسخرهاش
میکنند پس عالم غیب هست از بابش باید داخل شد تا مسأله را بفهمد پس
برای این عالم غیب هست مسلما همین صور خیالیه غیب است دیگر
نمیفهمم بفهم صوری که در متفکره است در متوهمه است معنای دوستی
نیست از صور این عالم از عالم غیب است و کذلک معنی دشمنی نیست از
صور این عالم و از عالم غیب است زهد و صدق تو از این عالم نیست و
سعادت و شقاوت همه از غیب است سعادت چند من است سرخ است یا
زرد است از این عرصه نیست تا اینها گفته شود و هرچه به مشاعره ظاهره تو
درنیامد غیب است پس چطور غیب نیست بلکه صد هزار هزار غیب است
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عالم مثال به لحاظی از غیب این عالم است اگرچه به لحاظی از شهاده گفته
میشود به جهت آنکه اسفل این مثال روی این مواد است پس به اعتباری
اسفلش از عالم شهاده شمرده میشود ولکن چون اعالش عالم خیال است
از غیب شمرده میشود و اعالی خیال پس از باطل شدن ماده زمانی باقی
است خیال جلوس آن صورت جلوس پس از جلوس زمانی است و احتیاج
چندانی به این ماده ندارد از مادر که تولد کرد حاال دیگر باقی است مادرش
هم نباشد هم نباشد به همینطور صور خیالیه تولد از اجسام میکند اگر
اجسام باطل شود آن برای خود استقاللی دارد و چندی باقی است به خالف
چشم که اگر ماده را از پیشش برداری استقالل پیشش نمیماند و چون بعضی
از رفقا در این غیب چیزی گمان میکردند این غیب باز لفظی است داخل
عرفانهای بیمغز سست همچنین نیست بلکه این غیب چیزی است که با
مشعر غیبی انسان آن را محسوس میبیند صور خیالیه را با خیال ادراک
میکنی و حاال آنکه غیب از جسم تو است و صور فکریه را با فکر درک
میکنی و حال آنکه غیب از چشم تو است تا میرود امر به مسائلی که از تو
بیرون است نه خیال و نه فکر و نه واهمه و نه عالمه و عاقله و نه حقیقت تو
درک آن را میکند آن غایبی است که از مشاعر بیرون است پس ما به مشاعر
خودمان نمیتوانیم آن را درک کنیم نهایت اثبات او را به آیات او که در
مشاهد ما است میکنیم و چون مشاهد خود را نوکر یافتیم میفهمیم که
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آقایی هست و اال از مشاعر چیزی نفهمیدیم تا اثبات کردی در عرض مشاهد
آوردی و او از مشاعر بیرون است و جمیع مشهودهای خود را که عاجز که
دیدی میفهمی که المحاله این مشاعر استفادهشان به دیگری است و آن
کسی مستقلی است که من آن شیء مستقل را نمیتوانم درک کنم و به
اینطور اثبات غیبی در ورای مشاعر هم میکنیم ولکن اثبات او را به آیات
او میکنیم این است که فرموده سنریهم آیاتنا فی االفاق و فی انفسهم حتی
یتبین لهم انه الحق بعد میفرماید او لمیکف بربک انه علی کل شیء شهید
حاجت به آیت برای من نمیباید به آیت خود را نشان داده که انه علی کل
شیء شهید آیا کفایت نمیکند که الیکون لغیره من الظهور أیکون لغیره من
الظهور حتی یکون هو المظهر لک آیا این هم کفایت نکرده است این است
که فرموده اال انهم فی مریه من لقاء ربهم ضرر به جایی ندارد اال انه بکل
شیء محیط میفهمد راه اینکه اینها محتاج به آیاتند چیست پس محتاج به
آیات نیست زیرا که خودش اظهر از آیات است در جمیع مشاهد و در جمیع
مغایب اگر آمده باشد.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*«درس پانزدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :فالجل ذلک عبر الحکماء الی آخر.
عرض کردم که بعد از آنی که عقل را خداوند آفرید و او را امر به ادبار کرد
به زبان مشیت کونیه و عقل نازل شد تا به رتبه خاک رسید که نهایت بعد او
است از مبدء و این طریق را قوس نزول میگویند و قوس وجود و در این
قوس از برای مراتب تعین شخصی نبود بلکه به طور ابهام و اطالق بود و آمد
تا به خاک رسید و بعد به زبان مشیت شرعیه خطاب به او شد که اقبال کن
پس بنای اقبال را گذارد و هر درجه که برای او محقق شد در آن درجه ذکری
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و تشخصی و تعینی و تحققی پیدا کرد و این است معنی آنکه در وقت صعود
به محاذات هر مرتبه رفت که از آن مرتبه آمده بود و مطلب خیلی دقیق است
و چون نصف مطلب را روزی گفتهام و نصفش را نگفتهام بد نیست که فی
الجمله این را شرح کنم و آن مطلب تمامش این است که مشایخ ما در
کتبشان نوشتهاند و به طور تمثیل ذکر کردهاند شیخ مرحوم نوشتهاند من وقتی
به تو میخواهم بگویم زید قائم و نگفتهام و تو نشنیدهای در هیچ عالمی از
عوالم ندانستهای که زید قائم و بعد از آنی که من به تو گفتم زید قائم تو
دانستهای معنی زید قائم را چهار هزار سال قبل از این و این کالمی است
مبهم و معمی و خیلی مشکل و بسا کسی که میخواهد این را تعقل کند به
طور زمانی تعقل میکند و اثبات امتداد زمانی در دهر میکند وانگهی که
بعضی تمثیالت را همه میشنوند البد است که برای این زمان مراتبی از عرض
اثبات کند و دهر را هم روی این مراتبی برایش اثبات کند مثال در اینجا شنبه
و یکشنبه و دوشنبه و سهشنبه اثبات میکند در زمان و روی شنبه دهری
اثبات میکند و روی هر روزی یک دهری اثبات میکند به جهت آنکه
میشنود که پیش از آنکه من به تو بگویم زید قائم تو در هیچ مرتبه از مراتب
عالم به زید قائم نبودی پس روز شنبه که نشنیدهای تو زید قائم را در دهر و
جبروت عالم به زید قائم نبودی و کذلک در سرمد عالم نبودی و در زمان
هم عالم نبودی و روز یکشنبه که گفتم زید قائم در دهر عالم به او شدی
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و چهار هزار سال پیشتر از عالم زمان عالم شدی و عالم بودهای یعنی در
چهار مرتبه و علوم مقدم بر جسم است به چهار هزار سال یعنی به چهار مرتبه
که هر مرتبه عبارت از یک یوم باشد و ان یوما عند ربک کالف سنه مما
تعدون و هر روزی هزار سال محسوب شود و اما چهار مرتبه طبیعت است
و ماده و مثال و جسم یعنی تو در عالم نفوس عالم به این شدی که چهار
هزار سال قبل از این جسم و زمان است و این معمایی است و به جز آنکه در
دهر هم اثبات کنند شنبه و یکشنبه و دوشنبه و سهشنبه چاره ندارند و یک
روز نصف مطلب را بیان کردم و نصفش را عرض نکردم هرگاه در اینجا
ثابت و محقق شد مراتب عالیه او موجود و محقق است تا سرمد و ان من
شیء اال عندنا خزائنه و ماننزله اال بقدر معلوم پس آن مراتب دهریه باالی این
هستند و کیفیت تقدم اینها را به طور الیق و به طور اختصار عرض نکردم و
آنچه عرض کردم آن است که پیش از آنی که زید قائم گفته شود چگونه در
دهر نبود و حال آنکه اگر در دهر هست که هست ابدا دیگر در شنبه نبود
یعنی چه و اگر در دهر نیست که نیست ابدا دیگر در روز یکشنبه هست
یعنی چه و هست دهر بدل به نیست نمیشود و نیست دهر بدل به هست
نمیشود و در دهر تغیر و تبدل نمیرود پس اگر علم به زید قائم بوده برای
من در دهر که هست و اگر نیست این علم برای من که نخواهد بود و نیست
اگرچه شیخ مرحوم مثل به زید قائم زدهاند لکن مسأله برایش فروع بسیار
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است خود زید در شنبه نبود در مراتب عالیه هم نبود تا سرمد و روز یکشنبه
که بود در مراتب عالیه هم بود تا سرمد و حال آنکه تغیر و تبدل در دهر
نیست پس این چطور میشود و سبب اینکه این مسأله مشکل شده عدم فهم
دهر است و چه بسیار از حکماء و متکلمین که معنی دهر و مراتب سابقه
غیر را نفهمیدهاند و چه بسیاری انکار کردهاند بوعلی گفته که ورای این
زمان نیست چیزی به غیر از ازل پس میگوییم که از برای شیئی که در اینجا
موجود میشود حاالتی است یک حالتی از برای این است که این حالت را
زمان میگویند و آن نسبت همین شیء جزئی است به سابقش و الحقش و به
جزئی دیگر و نسبت این جزئی را به جزئی دیگر که سابق و الحقش دادند
این حالت را زمان میگویند مثل اینکه زید را که نسبت میدهی به پدرش
که سابق بر او باشد او میشود سابق بر زید و زید ابن او میشود و نسبت زید
را که میدهی به ابنش که الحق از او است اب میشود برای او پس برای اب
خودش موخر است و برای ابنش مقدم است پس این تقدم و تأخر نسبتی است
که برای شیء حاصل شد به سبب نسبت او به سابق و الحقش و اگر به جزئی
که در عرض او است نسبت بدهیم تساوی فهمیده میشود پس اینها نسبی
است و این حالت را حالت زمان میگویند همین جزئیات اربعه را که اب
سابق باشد و این ابن وسط باشد و آن ابنی که در موخر است و آن اخی که
مساوی است این چهار را هرگاه نسبت بدهید به باال این نسبت را نسبت
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دهر میگویند و از درک این معنی دهر حاصل میشود برای انسان نسبت به
موثرش و علتش که میدهیم این را دهر میگوییم زیرا که در این نظر و
نسبت امس شما و یوم شما و غد شما همدوش شدهاند و امس شما تقدم
ندارد بر یوم شما و یوم شما تقدم ندارد بر غد شما بلکه این سه همدوشند و
در یک محضر ایستادهاند این نسبت را نسبت دهر میگویند پس نیست این
دهر چیزی مگر اینکه این چهار را که در محضر واحد نگاه کردی همین
حالت حالت دهری میشود و اگر این چهار نباشند نسبت چه میدهی به
عالی و دهر چه مالحظه میکنی اگر اینها نیستند فالعالی پس اگر این چهار
نباشند دهری نیست اما سرمد مالحظه کردن خود عالی است در ذات خود
او نه نسبت چیزی به چیزی که اگر آن ذات را در خود آن نگاه کردی آن
حالت حالت سرمدی است و حاال در صدد آن نیستیم پس معنی دهر نسبت
این ثلثه یا اربعه شد به عالی و اگر این ثلثه یا اربعه نباشند نسبت دهری نیست
پس این است که میگویم کلی طبیعی که دهری است تحققش و تمثلش در
خارج به همین افرادی است که در عالم جزئیات هستند و اگر این جزئیات
نباشد او نیست ابدا و اگر این فرس معین و آن فرس معین نباشد فالفرس و
اگر فرسی باشد در اینجا که ما نسبت این را بدهیم به عالی آن وقت فرس
هست پس تمثل فرس دهری و فرس کلی و اطالقی به همین افراد است که
اینجا هستند و هرگاه این افراد ابدا نباشند هیچ دهری آنجا ثابت نیست مسأله
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خیلی دقیق است مکرر میکنم عرضم این است که نه این است در این عرصه
اگر فرض نیستش را کردی فرض هستش را نمیتوانی بکنی گاه هست کسی
فرض میکند که اگر آب در دنیا نیست این اطالق آب خواهد بود جواب
میگویم اگر آب در عرصه زمان نیست در عرصه اطالق و عرصه دهر نیست
میگوید حاال اتفاقا آب پیدا شد میگویم این فرض معقول نیست زیرا که
فرض مسأله ما این بود که در عرصه زمان ماضی و غابرش الی ماشاء اهلل فی
علم اهلل ماء نباشد پس تو احداث علم برای خدا میخواهی بکنی این فرض
معقول نیست و فرض مسأله این است که اگر فی علم اهلل آب جزئی در عرصه
زمان نیست آن وقت آب اطالقی در دهر نیست و اگر آب جزئی در زمان
هست آب اطالقی در دهر هست و ماء مطلقی باالی این هست حکما پس
حاال میگویم که اگر در عرصه زمان ماضی آن و غابر آن الی ماشاء اهلل و
الی مایکون فی علم اهلل اگر در جایی از جاهای این زمان زید موجود شده
باشد میشود از برای این زید روحی در عالم دهر و در عالم ارواح ثابت
باشد نهایت در ماضی زمان که نبوده مرآت نماینده برای آن از زمان نبوده
اگر آن مرآت پیدا شد روح زید از آن مینماید و اگر آن مرآت شکست باز
روح زید غایب میشود اگر ملتفت بود کسی که چه عرض کردم حل مشکل
عظیمی از مسأله رجعت میشود و خیلی مسأله مشکلی است و غافلند که
این شخصی که راجع میشود کیست بدنی که تازه درست میکنی از این
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عناصر آیا این بدن نه این است اخالطی هم از آن باید تولد کند باید صفرائی
داشته باشد سودائی و بلغمی و خونی داشته باشد پس از آن عناصر جدیده
اخالطی تولد میکند و از آن اخالط لحمی و عظمی و عروقی و اعضائی باید
تولد کند و اال بدن نمیشود بعد از آنی که بدن درست شد از صوافی آن
اخالط در قلب او باید بخاری پیدا شود روح بخاری داشته باشد و اگر برای
آن بدن روح بخاری نباشد زنده نیست حیات فلکی میباید به آن تعلق بگیرد
وانگهی که آن حیات فلکی آنچه در کمون است اثاره او را میکند و آن
حیوانی که پیدا شد نفسی به آن تعلق باید بگیرد حاال آیا این نفس همان نفسی
است که به بدن اول تعلق گرفته بود یا اینکه حیات جداگانه و نفس
جداگانهای است و این مسأله حل نمیشود مگر به این قاعده که عرض کردم
تناسخ نیست اگر کسی یک خورده نفهمد علم رجعت را تناسخی میشود
بعینه علم رجعت تناسخ میشود و به همین علم بابیه عیسی درست کردند و
حضرت امیر و امامها درست کردند اینطورها میشود بلکه عرض میکنم
بعد از آنی که میسازند در رجعت بدنی و ترکیب میکنند اعضائی روح
بخاری هم که در او پیدا شد بعد از آن اگر آن بدن مطابقه تامه داشته باشد با
این بدن اول مواجه میشود با آن روحی که از برای او هست و میافتد در او
آنچه در بدن اول افتاده بود و کسی که منکر رجعت میشود منکر حیات
خودش در روز شنبه و روز دوشنبه و سهشنبه باید بشود آیا این غذایی که
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میخورد و میرود در کبد و قلب او و صافی میشود روح بخاری میشود
و روح حیوانی باز زید در او جلوه میکند آیا زید است یا غیر زید است هرچه
از غذاها میخورد گذشته که تحلیل رفته و هرچه تازه میخورد بخار جدیدی
احداث شده و مواجهه جدیده میخواهد و باز همان است و مواجهه پیدا
میکند و روح زید در آن میافتد و ناطق میشود از او و متحرک میشود از
او به همینطور در رجعت هم از همین عناصر بدنی جدید ساخته میشود و
مرآتی درست میشود و مطابقه تامه با روح زید دارد روح زید عکس
میاندازد و زید در دهر خود ثابت است این بدن که مواجه او شد او در این
بدن جلوه میکند و این بدن را زنده میکند و ناطق از این بدن میشود و اگر
این بدن را بشکنی باز زید غایب میشود دومرتبه بسازی باز زید در آن جلوه
میکند و زنده میشود مثل اینکه امیرالمومنین صلوات اهلل و سالمه علیه
امواتی چند را احیا فرمود و عیسی امواتی چند را احیا فرمود یعنی دو مرتبه
همان بدن را مواجه آن روح کرد آن روح در آن بدن جلوه کرد به همان
طوری که روز اول حضرت آدم ساخته شد وضع عالم اقتضاء میکند بدنی
ساخته شود و آن روح درش جلوه کند و مانعی ندارد از علم طبیعی بلکه
عرض میکنم چیزی که به علم طبیعی راست نیاید اعجاز هم به او تعلق
نمیگیرد و اعجاز این است که اجزاء شیئی که باید اسبابش در ازمنه عدیده
فراهم بیاید و شیء موجود شود در اسرع وقتی فراهم میآید و موجود میشود
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مقصود آن است که تخم خربزه که باید در سه ماه برسد این شخص کاری
بکند که یک ماه یا یک هفته برسد معجزه آن است که آفتاب که باید در
بیست ساعت فالن قدر راه برود کاری بکند که یک ساعت برود و بنائی که
در شش ماه ساخته شود این در یک روز بسازد معنی اعجاز آن است که امور
طبیعیه و عادیه عالم را در اسرع وقت به انجام رساند پس رجعت هم موافق
طبع عالم است و چیزی خالف طبع ندارد حضرت امیر که میرود بر سر قبر
و میفرماید قم بأذن اهلل و زنده میکند خالف نظم عالم نمیکند نظم عالم
این است که در مدت طویلی عالم طوری بشود که این مردهها خود زنده
بشوند و قیامت بیاید و دومرتبه مردم زنده شوند بنیاد عالم را خدا طوری
گذارده که این زمین یکجا باید زنده شود پستای عالم و نظم طبیعیش این
است حاال حضرت امیر میآید و در زمان قلیلی این کار را میکند.
باری مقصود این بود که در اینجا اگر مرآتی ساخته شد آن روح توش عکس
میاندازد و اگر مرآتی ساخته نشد یا اینکه بود و شکست آن در همان محل
خفای خود میماند .مقصود این است که آن شیئی که در دهر است در اینجا
اگر مرآتی پیدا شد جلوه میکند و اگر مرآت را برداشتی مخفی میشود اگر
باز مرآتی ساختی پیدا میشود و اگر شکستی غایب میشود اگر از عناصر و
طبایع این عالم قابلی و مرآتی برای الماء پیدا شد در اینجا الماء دهری جلوه
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میکند و این مرآت لسان دعا و قابلیتی است برای الماء و الماء اجابتی است
برای او حاال اگر فی علم اهلل از اول زمان تا آخر زمان در عالم زمان مرآتی و
لسان قابلیتی هست اجابتی در دهر هست و اگر نیست نیست حاال اجابت
دهری که اجابت این قابل زمانی بود در دهر است و اختصاصی به هیچ جزئی
از اجزاء زمان ندارد پس با وجودی که در دهر است چرا در ازمنه سابقه نبود
میگویم چون در علم خدا بود که در این جزء زمان خواهد بود در دهر او
را خلق کرد پس روح حضرت امیر در دهر بود به جهت اینکه در این شنبه
معینه فی علم اهلل تولد کرده بود چون روحش در دهر بود وقتی در زمان
فرعون بدنی قابلی پیدا شد روح آن حضرت جلوه کرد و برای فرعون ظاهر
شد و چون بدن را درهم شکستند مخفی شد و در زمان سلمان در دشت
ارژن باز چون بدنی پیدا شد حضرت امیر در او جلوه کرد باز آن بدن را از
هم شکستند باز غایب شد باز در زمان تولدش از آمنه@ بدنی ساختند در او
جلوه کرد باز وقتی ضربت بر او زدند غایب شد و همچنین بدنی در رجعت
برای خود میگیرد و ظاهر در آن میشود باز بدن درهم میشکند باز غایب
میشود قال 7انا الذی اقتل مرتین و احیی مرتین و ان لی الکره بعد الکره و
انا الذی اتقلب فی الصور کیف اشاء هی بدن میگیرد و در آن ظاهر میشود
و میشکند و غایب میشود پس این بدن و این مراتب در اینجا که ساخته
شد و مواجه شد روح جلوه میکند در آن و روح در دهر خود ثابت هست
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پس اگر بگویم که روح بود و هست در دهر معنیش درست است اگر در
اینجا شخصی تولد کرد فی علم اهلل در جزئی از اجزای زمان تولد کرده پس
دهری برای او ثابت است پس اگر گفتم دهر این ثابت است و چهار هزار
سال پیش از این جلوه شده این است معناش اما آن حرفی که زید قبل از آنی
که در اینجا تولد کند در دهر نبود آن حاالت عدم تولد و این عدمها وجودی
است و حاالت وجودیهاند نه عدم محض و این عدمها نفی است و خودش
وجودی است و نسبت به چیز دیگر عدم است پس وقتی عدم این متولد را
شما تصور کردید در زمانی که این متولد بروز نکرده بود و آن عدمها هم
چون وجودی بودند دهری دارند و دهری آنها هم باالی آنها است نمیشود
شیئی در اینجا موجود بشود و دهریتی نداشته باشد از برای آنها هم خزائنی
باید باشد و اال چطور موجود میشوند و برای هر چیزی خزائنی است و
دهریتی است تا پیش سرمد بلکه تا پیش علم خداوند عالم پس در آن ایام و
اوقاتی که زید تولد نکرده بود در اینجا زید نیست و در دهر آن مکان و آن
زمان زید نیست و در خزاین عالیه زید نیست و هرجا برود زید نیست و در
آن رأسی از رووس مشیت که تعلق به او دارد زید نیست و در آن حالت علمی
خدا زید نیست پس نه فی علم اهلل یعنی علم حادث خدا زید نیست نه در دهر
نه در سرمد هیچ جا زید نیست لکن وقتی تولد کرد پس در دهر زید هست
در سرمد هست در علم اهلل هست و زید باز چهار هزار سال پیش از این بوده
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که اینجا تولد شده اگر من نگفتم زید قائم پس تو در جمیع مراتب جاهلی به
زید قائم وقتی در اینجا نمیدانی زید قائم را در جمیع مراتب و خزائن عالیه
نمیدانی زید قائم را و این مرتبه که در اینجا داری المحاله یک نسبتی به
عالی دارد و آن دهری است المحاله همین حاالتی که مجهول شما است پس
فی علم اهلل و در سرمد و در دهر نیست زید قائم و همینطور که زید دهری
دارد برای خودش عمرو هم دهری دارد صحت شما دهری دارد مرض شما
دهری دارد روزی که مریضید آن هم در جمیع مراتبش میباید دهری داشته
باشد وقتی که گفتم زید قائم چهار هزار سال پیش از این تو راه میبردی زید
قائم را و امروز که صحیحی در جمیع مراتب صحیحی و فردا که مریضی در
جمیع مراتب مریضی و این صحت حادثی است و حادث محدث میخواهد
و رأسی از رووس مشیت میخواهد و باید بر طبق صفت موثر باشد و طفره
در وجود باطل است و مابین مشیت تا اینجا فواصل بسیار میخواهد پس
اینجا که صحیحید در جمیع مراتب صحیحید و اینجا که مریض میشوید در
جمیع مراتب مریضید.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*«درس شانزدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :فالجل ذلک عبر الحکماء عن الطریقین
بالقوس الی آخر.
بعد از آنی که عرض کردم که قوس قطعهای از دایره است و تحدیدی برای
آن نیست و سه نقطه از دایره قوس میشود و عرض کردم که مراتب نزول از
مبدء تا منتهی را حکماء تشبیه به قوس کردهاند و مراتب صعود را از منتهی
تا مبدء آن را هم تشبیه به قوس کردهاند و چون این قوس دو قوس عظیم
است مجموع این دو قوس را تشبیه به دایره کردهاند و بعد نظر کردند در
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مراتب هریک و قسی صغار برای آن گفتند یک دفعه تقسیم کردند دو قوس
صعود و نزول را به دو قوس قوس غیب و قوس شهاده اما قوس غیب را به
لحاظی از اعالی عقل گرفتند تا منتهای نفس و قوس شهاده را از اعالی طبع
گرفتند تا منتهای جسم و به لحاظی دیگر قوس غیب را تا اعالی عرش تصور
کردند و قوس شهاده را از محدب عرش تا تخوم ارضین و همچنین در قوس
صعود الی عقل را عالم غیب حساب میکنند یا اینکه از محدب عرش تا
تخوم ارضین را عالم شهاده حساب میکنند و برزخ را جزء عالم غیب و به
لحاظی دیگر غیب را به چهار قوس که فواد و عقل و روح و نفس باشد و
شهاده را هم به چهار قوس که عالم جسم و عالم مثال و عالم ماده و عالم
طبع و به نظری فواد را نمیگیرند پس تمامش هفت قوس میشود و همچنین
قوس صعود را به همین کیفیت تقسیم کردهاند و گاهی تفصیل میدهند به
لحاظی که تمام این خلق عالمی تام و کلمه تامه است و کلمه تامه آن است
که از جمیع حروف مرکب باشد و تمام حروف در او بالفعل باشد و کلماتی
که بعض حروف در او بالفعل است کلمات ناقصه است و کلمه جامعه نیست
و کلمه تامه جامعه آن است که جمیع حروف بیست و هشت گانه در او
موجود باشد پس به این لحاظ از عقل تا تخوم ارضین بیست و هشت قوس
است و این اصطالحی است از اهل جفر که هر حرفی از حروف را محاذی
عالمی از عوالم میگیرند مقام عقل را حرف الف میدهند و مقام روح را
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حرف باء و مقام نفس را حرف جیم و هکذا الی آخر و عرش را حرفی و
کرسی را حرفی و فلک البروج و فلک المنازل دو حرف میدهند و افالک
سبعه را هفت حرف میدهند و عناصر را چهار حرف میدهند و جماد و
معدن و نبات و حیوان را چهار حرف میدهند و انسان جامع را هم حرفی
میدهند که مقام الم الف باشد و تمامش بیست و نه حرف میشود که بیست
و هشت عالم باشد و اگر معدن را جزء جمادات بگیرند تمامش بیست و
هشت عالم میشود از پیش عقل تا منتهای خاک و موالید و وجودات ناقصه
و جامعه که از این میانه به عمل میآید هریک قوسی میشوند و چون عالم
شهاده تفصیلش بیشتر بود این تفاصیل را در عالم شهاده گفتند به جهت
وضوح و ظهوری که داشت و اال در عالم عقول هم عرش و کرسی و افالک
و عناصری هست اال اینکه آنجا به جهت غلبه وحدت تشاکل اجزایی که در
آنجا هست کأنه کثرتی در آنجا نیست و اینجا به جهت غلبه اعراض و کثرت
و جمودی که دارد مفصل شده نموده شده و شمرده میشود و اال آنجا هست
واقعا و مندمج است بعضش در بعض به طوری که به حسب منظر کأنه در
آنجا اختالف نیست و به تزییالت فوادی این حرفها آنجا میرود بلکه تا عالم
مثال آنجا کثرتی ملحوظ نمیشود و در این عالم مفصال پیدا میشود و علی
ای حال حضرت پیغمبر صلوات اهلل و سالمه علیه در شب معراج بعد از اینکه
از این خاک باال رفتند به جسم شریف خود درجه به درجه و جسم شریف او
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از عرش نگذشت و جسم شریف رفت تا محدب عرش و دیگر تعقل نمیشود
که جسم شریفش از محدب عرش بگذرد و خالف خلقت خدا نمیشود و
از آنجا مثال او صعود کرد و جسم او ماند نه به معنی اینکه مثال او جسم او
را گذارد و جسم خالی ماند و رفت بلکه در مثال باال رفت در جسم خود و
در اندرون جسم خود نه اینکه این جسم را گذاشت و رفت و این جسم مرد
چنانکه عرض کردم که در قبر سوال میکنند از روح در بدن و شما ملتفت
میشوید به سوی مسائل علمی و به سوی خدای احد در همین بدن و الزم
نکرده که بدن را خالی کنید و ملتفت شوید پس پیغمبر به جسم شریف خود
تا منتهای عرش را پر کرد به جهت آنکه جسم شریف او از آنجا بود اشکالی
که هست این است که چگونه اینجا دیده میشد و چگونه به اینجا آمد و
حال آنکه عرشی بود و وقتی که مخلی به طبع بود طبعش این بود که در
عرش باشد مثال باد را هرگاه در شیشه کنی یا در ظرفی و به زور ببرید او را
ته دریا نگاه دارید طبعش این است که اگر به زور او را کسی نگاه ندارد و
مخلی به طبع شود صعود کند و بیاید در حیز خود که حیز هواست بایستد
پس بودن او و ایستادن روی آب در هوا دلیل نمیخواهد چرا که طبع او است
و بودن او در زیر دریا دلیل میخواهد و روی آب حیز او است و مقام او
است و کذلک پیغمبر حیزش باالی عرش است ولکن به جهت حکمتی نزول
فرمود که خدا فرمود انا انزلنا الیکم ذکرا رسوال پس به خود بسته بود
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سنگهای اعراض و غرایب و بعد از آنی که مأمور شد که صعود کند رفت به
سوی حیز خود به طور طبیعت خود و اقتضای ذات خود این است که
پرسیدند اگر قبر حسین 7را بشکافند او را خواهند یافت جواب فرمودند
چقدر کوچک است جثه تو و چقدر عظیم است سوال تو حسین 7در عرش
است و نظر میکند به موضع قبر خود و به زوار خود بعد از آنی که از اینجا
سبب ظهور گذشت میرود به حیز خود و حیزش عرش است از این جهت
بدنهای ائمه ما  :تا سه روز بیشتر در قبور خود نمیمانند و کاری اینجا ندارند
که اینجا بمانند و تا سه روز اینجا میمانند به جهت تطهیرشان از سه مقام
عرضی و اثقال و احمالی که به خود گرفته بودند به جهت نزول و ظهور در
این عالم سفلی پس به جهت تطهیر جمادیتشان و نباتیتشان و تطهیر
حیوانیتشان سه روز میمانند و بعد از سه روز میروند به حیز خود و حیزشان
مقام عرش است و جمیع ائمه در آنجا هستند و حیز همه عرش است و
حضرت پیغمبر هم حیزش آنجاست بعد از آنی که حیزش آنجا بود آنجا رفت
و بعد از آن به سیر مثالی سیر کرد الی اعالی مثال و بعد از آن به سیر مادی
سیر کرد تا اعالی ماده و بعد از آن به سیر نفسانی تا اعالی نفس سیر کرد و
رفت تا به اواسط روح رسید در جمیع مراتب پیغمبر سیر فرمود در جسم
خود و گفتم که کسی از مقام نفس نمیگذرد به جهت اینکه اگر بگذرد
شخصیت او باطل میشود پس رسید آن بزرگوار به مقام دنی و میفرماید این
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دنی بالعلم و مقام علم نفس است و دنو پیغمبر دنو علمی بود و این دنو فایده
دارد نه اینکه دنو مکانی خیال کنید و خداوند عالم جلشأنه در مکانی نیست
که پیغمبر به آن مکان نزدیک شود یعنی به غلبه عالمه او و به غلبه نفسانیت
او و دنو دهری و دنو علمی پیدا کرد نه اینکه دنو مکانی پیدا کرد ثم دنی
فتدلی یعنی تخضع کرد و تخشع کرد به آنجا که رسید زیرا که از غلبه
نورانیت ظلمت او تکاد انتفنی این است که آنجا حجاب زبرجده خضراء بود
که کان یتأللو بخفق و مقام خفق و اضطراب بود پس آن بزرگوار خاضع و
خاشع شد برای خداوند عالم بعد از آن فکان من ربه قاب قوسین و میان او
و میان رب مضاف او دو قوس فاصله بود که قوس روح و قوس عقل باشد و
این دو قوس را به لحاظی اگر بخواهند یک قوس بگیرند گرفتهاند چنانکه
در اینجا این قوسی که معنی کمان است مرکب است یکیش از دو قوس از
پیش مقبض تا پیش سیه که موضع وتر و زه باشد و یکی دیگر از آن طرف
به این سر و همچنین مابین نفس و مابین فواد را یک قوس اگر بگویند یک
قوس است که تمامش را بگیرند و اگر دو قوس بگیرند مابین المقبض الی
السیه یک قوس بزرگ است که از نزد مقبض تا پیش سیه که آنجاییش که
کج میشود و ریسمان و زه میبندند و قاب یعنی مقدار چنانکه میگویند
مبلغ دو تومان و مقدار دو خروار اینجا هم یعنی موازی دو قوس اوادنی یعنی
بل ادنی که آن اواسط روح باشد به این لحاظ که رفرف اخضر برای آن
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بزرگوار نازل شد از جانب خداوند عالم جلشأنه و رفرف بساطی است و
پیغمبر تدلی و دلی له رفرف اخضر معلوم میشود که تای تدلی برای طلب
گرفتهاند و به خود گرفتن است مثل تای تجشم و تکلف پس طلب کرد
رفرف را فتدلی فدلی له رفرف اخضر پس خدا آن بساط را فرستاد تشبیهات
غریبی است اما بساط است بساط به جهت آنکه مقام نفس مقام انبساط است
نمیبینید که الف را به مقام عقل تشبیه کردهاند و باء را به نفس تشبیه کردهاند
به جهت انبساطی که برای باست به جهت عرض و طول و مقادیر و حدودی
که در او یافت میشود مقامش مقام بساط است و اخضر است به جهت آنکه
صفرت عالم روح با زرقتی که در عالم نفس است مرکب میشود و خضرت
و سبزی اقتضاء میکند و در همین عالم هم همینطور است آن زرقتی که به
واسطه حر شمس پیدا میشود با آن صفرتی که از آن غذا و آبی که گیاه به
خود میکشد ترکیب میشود اخضر میشود و این خضرت اشجار از آن است
میگویید نه تجربه کنید آن برگهای کوچکی که در اول بهار بیرون میآید
آن متصل به شاخه را میبینید صفرت دارد به واسطه آن آبی است که به او
میرسد بعد از آن حرارت آفتاب در آن صفرت میافتد و با آن سیاهی که به
واسطه احراق برای او هست ترکیب میشود خضرت پیدا میشود تا آفتاب
گرم هست این خضرت هست و دائم این مدد صفرت میآید و الزال آفتاب
میتابد و زرقت حاصل میشود پس دائم خضرت دارد تا اینکه هوا سرد
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میشود و آفتاب احراق نمیکند آن وقت زرقت افاده نمیکند و در پاییز
برگها زرد میماند و اصل آن صفرتی هم که در آب هست از آفتابست به
جهت آنکه اصل آب بیاض اقتضاء میکند حر شمس در اول درجه صفرت
احداث میکند و دوام که پیدا کرد به مقام حمرت میرساند دوام که پیدا
کرد از حمرت به زرقت میرسد این زنگی که در مس میبینید زنگاری
میشود از تراکم حمرت است این سرخی که از فرنگ میآورند ظلش را که
نگاه میکنی زرقت دارد زنگاری است وقتی توی آب ریختی زرقتش بدل به
حمرت میشود باز خشک که شد زنگاری میشود مقصود این است که
حمرت زرقت است و تراکم زرقت سواد است پس اگر شمس غلبه کرد
حرارتش زرقت هم سواد خواهد شد لکن در این اواسط حالتش این بود که
عرض کردم پس به واسطه حر شمس اشجار سبز میشود و بعد از آنی که
غلبه حرارت شمس کم شد زرد رنگ میماند و از این بابت است نارنج که
حرارت آفتاب کمتر بر او میتابد زرد میشود و میوهها در نایین زرد میشوند
از این بابت است.
باری مقصود این بود که زرقت با صفرت که به هم آمیخته شد خضرت
احداث میشود پس باید در عالم نفس خضرت باشد و مقام جزیره خضراء
مقام نفس است و خضرت صفت مومن است و مومن خضرت را دوست
صفحه | 174

میدارد به همین جهت که از مقام جزیره خضراء است و دل مومن خضرت
دارد به خالف قلب کافر که سواد بر او غلبه دارد و آن صفرت و وضوح و
نمایش ماورائی که از طرف وحدت و بساطت است در قلب او نیست و قلب
او سیاه است و لباس سیاه لباس کفار است و لباس بنیعباس است و مکروه
خدا و رسول است مگر عبا و عمامه و موزه پس کافر قلبش اسود است و
مومن قلبش اخضر است.
باری برویم بر سر مطلب پس مقام رفرف اخضر شد مقام نفس فدلی له رفرف
اخضر یعنی بساط اخضر برای او پایین آمد و پیغمبر بر آن بساط نشست و او
را کشیدند باال رفت الی ماشاء اهلل به عالم روح چون برزخیت داشت و تا
آنجا هنوز خودی باطل نشده بود تا اواسط روح که مقام خفقان آن حجاب
است که مقام اضطراب و تردد در میان وجود و عدم باشد تا آنجا پیغمبر
تشریف برد به آنجا که رسید پس قفس لولوی که مابین او و بین خدا فاصله
بود و در آن قفس فراش ذهب بود به این معنی که آن قفس مقام عقل است
چرا که مقام لولو مقام بیاض است و عقل دره بیضاء است و عقل رطوبت و
برودت دارد و عقل اول ماخلق اهلل است و فراش از ذهب که در او افتاده
شئون روحیه است که در عقل افتاده و روح مقام صفرت را دارد و ارض
زعفران است و آن فراش ذهب شئون روحانیتی است که در عقل مذکور
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است پس بین پیغمبر و بین خدا این قفس لولو فاصله بود و در آن فراش ذهب
بود و تعبیرات غریبه و عجیبه آوردهاند پس مقام اوادنی یعنی بین او و بین
خدا ادنی از قوسین شد پس یک قوس و نصفی و یک قوس و ربعی بود غرض
تا اعالی روح شاید بتوان رفت اگرچه اعالی اعالش صورت فنا پیدا
میکند)]11[(.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس هفدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
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قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و روی لمیره بالبصر ولکن رءاه بالفواد
کما قال الشاعر« :اذا رام عاشقها نظره» الی آخر.
اما رویت ظاهری دارد و تأویلی بلکه تأویل آن هم تأویل نیست و به حسب
ظاهر تأویل است و به حسب ظاهر رویت از رأی به معنی ادراک عین
میگویند و بس رأیت یعنی ابصرت بالعین اما به نظر دیگر که به حسب ظاهر
تأویل است رویت به معنی ادراک کردن شیء است رأیت هذا الشیء یعنی
ادرکت و اصحاب رأی یعنی آنهایی که به عقول و افهام خود چیزی میگویند
و هرچه داخل مشعر انسان شد و انسان آن را دید گفته میشود رآه این است
که در اخبار فرمودهاند برای مومن چهار چشم است دو چشم در ظاهر دارد
و دو چشم در قلب لکن آن دو چشمی که در قلب است رویتش هم به طور
معنویت است آن رویت معنیش ادراک است پس چون رویت بر ادراک اطالق
شد و میبینیم در بسیاری از جاها رأی گفته میشود پس رویت هر چیزی
باید به مشعری باشد مناسب آن چیز نه این است که انسان تا رویت دید حمل
کند بر رویت به عین بلکه رویت برای همه مدرکات گفته میشود و آن آلت
رویت به حسب آن چیز باشد پس اگر مرئی من امر معنوی است بایست آن
رائی و آن آلت رویت من معنوی باشد و همچنین هرگاه مرئی من امری است
صوری مجرد بایست آن رائی و آن آلت صوری مجرد باشد و اگر مرئی من
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امری است جسمانی آن دو هم باید جسمانی باشد و حضرت امیر صلوات اهلل
علیه شرح این مقام را فرموده انما تحد االدوات انفسها و تشیر االالت الی
نظائرها و این حدیث گفته شده و فهمیده شده و همه کس میخواند و معنیش
را ملتفت نمیشود انما تحد االدوات انفسها تحدیدی که میکنند ادوات
تحدید خود میکنند نه تحدید دیگری و چیز دیگری را تحدید نمیکنند این
یعنی چه و تشیر االالت الی نظائرها و آالت هم اشاره به نظیر خود میکنند
و چیزی که در صقعشان نیست اشاره آنها بر آن واقع نمیشود این یعنی چه
و الزال استدالل میکنند مشایخ به این حدیث برای آخذین از آنها و آنها هم
میشنوند و ملتفت نمیشوند و حاال عرض میکنم که آالت رویت بایست
مناسب مقام مرئی باشد هرگاه مرئی جسمانی است باید آلت رویت جسمانی
باشد و اال معنوی باقسامه و اصل ادراک شیء شیء را بر سه قسم است یا
باالتحاد است یا باالنطباع یا باالحاطه ادراک دانی مر عالی را باالتحاد است
و ادراک مساوق مر مساوق را باالنطباع است و ادراک عالی دانی را باالحاطه
است اما ادراک دانی اعلی از خود را باالتحاد است نه مراد اتحاد دانی است
با ذات عالی بلکه مراد اتحاد دانی است با مرئیت عالی و نفس و ذات عالی
مدرک و معلوم به او گفته نمیشود زیرا که مدرکیت و معلومیت دو وصفند
برای شیء و در نفس ذات شیء معلمه نیست پس وقتی به ذات شیء نگاه
کنی العالم و المعلوم لکن وقتی او را نسبت میدهی به دیگری آن وقت
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مدرک میشود پس صفت مدرکیت غیر ذات شیء است و عالی که مدرک
میشود برای دانی و معروفیت او برای دانی حاصل میشود و معروفیت آن
عین ذات دانی است که من عرف نفسه فقد عرف ربه تجلی لها بها و عالی
خود ذات دانی را معرفت خود قرار داده و تعرف خود مقرر کرده و خود
ذات دانی را حیث معروفیت و معلومیت و مدرکیت خود قرار داده پس ذات
دانی باالتحاد عالی را میشناسد من حیث المعروفیه و من حیث المعلومیه
پس علم و عالم و معلوم متحد شد و اما شیء که مساوق شد با شیء باالنطباع
او را درک میکند زیرا که دو شیئند ممتاز از یکدیگر و هریک محدودند به
حدود خود در خارج و هیچ دخلی به هم ندارند او معزل از این و این معزل
از او پس چون چنین است آنچه در او است عاید این نمیشود مگر به انطباع
او در مرآت این به جهت آنکه در ذات او ذاتی است مستقل ذات این ذاتی
است مستقل او طاوی این نمیشود این مطوی آن نمیشود پس درک آن
نمیشود مگر به مثالی از او بیفتد در مشعر این آن وقت آن مثال را آن میتواند
ادراک کند معنی انطباع این است که ذوالمثال موثر میشود در این مرآت و
تأثیر در آن میکند یعنی به امر ظاهری تکمیل میکند این مرآت را تا اینکه
این مرآت منصبغ به صبغ آن شاخص میشود وقتی منصبغ به صبغ شاخص
شد مرآت دخانی میشود مشتعل شده به نار آن شاخص پس بعد از اینکه
مراتب مشتعل به مثال شد خود این مرآت دراک خودش است و خودش
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عارف به خودش است بعد از آنی که دخان به نار درگرفت علم به احوال نار
پیدا میکند بعد از آنی که چیزی به روحی درگرفت علم به احوال آن روح
پیدا میکند و به هر صفتی که درگرفت علم به احوال آن صفت پیدا میکند
حاال هرگاه این مرآت دراک باشد و درگرفت به مثال ذوالمثالی خودش
متطبع به طبع ذیالمثال میشود و مصبوغ به صبغ ذوالمثال میشود و دراک
است و فاقد ان نیست پس عالم میشود به آن ذوالمثال و اگر کسی غافل از
علم مناظر و مرایا باشد بگوید اگر عالم و معلوم یکی است پس چرا او را
توی خودش نمیبیند دور میبیند عرض میکنم که در آن علم محقق و ثابت
شده که بعد مابین رائی و مرئی هم منطبع میشود و آن چیزهایی که به آن
بعد شناخته میشود آن اطراف شیء آنها هم منطبع میشود آن چیز سطح
جسم فاصله من و میان مرئی است و این اطراف آن اسم سطح است پس بعد
هم منطبع میشود سبب اینکه درک بعد هم میکند این است که چنانکه در
علم نقاشی محقق و ثابت شده که روی صفحه کاغذی بعدی میتوان رسم
کرد که ده فرسخ راه باشد که هرگاه آن شخص نقاش یا آن شخصی که
دوربین و اسباب را دارد نگاه کند میبیند که ده فرسخ برروی این صفحه
رسم است و واضحتر اینکه یک شیشه یا آینه بسیار صافی بیجیوه را شخص
در آن نگاه کند از اینجا تا ماهان از اینجا تا شهر را میبیند و آنچه در سطح
و رمد میبیند و مسافت هفت فرسخ راه است با وجودی که روی سطح
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است پس نگاه که در آن شیشه میکند یک شیء را در سر ده فرسخ میبیند
یک چیزی را در سر پنج فرسخ میبیند و یک چیزی را نزدیک خود میبیند
بعد از آنی که مرئی و آن بعد مسافت و این دو طرف سطح منطبع شد در
چشم و از آنجا منطبع شد در حس مشترک و از آنجا در روح منطبع شد او
چون آن مرئی را با چیزهایی که اسباب نمایندگی بعد است عکس انداخته و
منطبع شده او را بعیدا درک میکند ولکن در تحقیق در خودش است پس
آن مرآت شعلهای است مشتعل شده به اشتعال بعد و به اشتعال اطراف سطح
آن شاخص و به اشتعال آن و در علم مرایا این مسأله را مفصل و مشروح
نوشتهام و مبدئش به انطباع است انما تحد االدوات انفسها شعله دراکه
خودش خودش را درک میکند([ )]12آن مثال از آنجا میآید در جسم
منطبع میشود پس در حس مشترک پس در روح منطبع میشود و روح
مشتعل به آن مثال میشود این مثال ناری میشود در دخان آن روح و این
مثال جان او میشود و کذلک بعد آن @ و دو طرف آن بعد مشتعل به آن
شعله میشود تا وقتی که مشتعل شد درک میکند چرا که خود فاقد خود
نیست خود را ادراک میکند و اینکه هر ساعتی به صبغی درمیآید عجبی
نیست به جهت شدت رقتی که این مواد دارد میبینید یک دفعه در جوف
شما به شکل الف میشود یک دفعه به شکل باء میشود هر وقتی به شکل
کلمهای میشود این از شدت رقت هواست حاال روح انسانی ارق از هوا
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است و به جهت شدت رقتش هر وقتی به شکلی درمیآید و بسا باشد که
ادانی آن روح که غلیظ است چنان صبغی بگیرد که بماند قدری و به زودی
از آن برود مثل کسی که در بیرون از آفتاب یک دفعه برود توی اطاق تاریکی
در اول هیچ نمیبیند تا مدتی که صبغ آفتاب در چشم او هست و چون صبر
کرد و قدری گذشت کمکم میبیند به طوری که خطهای ریز را میتواند
بخواند و بنویسد و کذلک کسی در اطاق ظلمانی باشد و یکدفعه بیرون
برود توی روشنایی تا مدتی پیش چشمش تاریک است و واضحتر از این کسی
که نگاه کند در قرص آفتاب در وقتی که گرفته باشد گاه هست یک سال
دو سال میگذرد و در چشم این آن قرص منخسف میماند پس گاهی میماند
عکس در آن سافل روح و من بسیار این حالت را توی مسجد مشاهده
کردهام توی مسجد که هوا نیم تار و نیم روشن است نگاه مدتی به حرمی
میکنم وقتی که نظرم را برمیدارم و فی الفور نگاه به دیوار میکنم همان
حرمی را بر دیوار میبینم به همین گلها و به همین ترکیب و روی دیوار
حرمی پیداست یا روی مهر حرمی پیداست یا مدتی در پنجره نگاه کردم بعد
به دیوار که نگاه میکنم پنجره را روی دیوار میبینم و بسا آنکه میماند در
اسافل روح آن شکل و تا مدتی است باقی است مقصود این است که اعالی
روح لطیف است و زود تغییر میکند و منصبغ میشود به اصباغ و اسافل
روح غلیظ است و قدری باقی میماند و این رد میکند بر حضرات که
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قولشان خروج شعاع است و میگویند خط مخروطی از پیش چشم میرود
تا پیش آن شیء اگر از چشم چیزی بیرون میآید و چشم میبیند پس این
شکل حرمی کجا منطبع شده که من میبینم بعد از برداشتن چشم از حرمی
و اینکه یک سال دو سال قرص منخسف توی چشم میماند از کجا است.
خالصه این خروج شعاع چیز نامربوط غریبی است میگویند مخروط هم
هست میگویم اگر مخروط است که جسم است طول و عرض و عمق دارد
و از آنجا تا سر باریک او باید یک درج داشته باشد پس همه جا طول و عرض
و عمق باید داشته باشد و این طول و عرض و عمق اگر جوهر ندارد پس
عرض است و عرض بیجوهر به چه چیز قائم است و نامربوط است و اگر
میگویند که جوهر هم دارد پس جسم است پس میگویم چطور جسمی
است که من یکدفعه نگاه میکنم به فلک هفتم فی الفور ستاره زحل را
میبینم فلک ثوابت را میبینم این چه سرعت حرکت است که اسرع از عرش
است به سرعت طرفه عین و اقل از طرفه عین این جسم میپرد میرود به
آسمان هشتم و سیاره آنجا را میبیند از اینجا هفت هزار سال راه میرود به
این سرعت و هرچه هم باالتر میرود مخروطیتر میشود و وتر زاویه اوسع
میشود و بر حجم چشم نمیافزاید این چطور جسمی است که بیرون میآید
از چشم و چشم نمیکاهد چیزی من دور آسمان را به یک نگاه میبینم این
چطور جسمی است عقل همچو چیزی را تعقل نمیکند که جسمی از توی
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چشم بیرون آید و اسرع حرکه باشد از آسمانها و چشم من شکلی باشد و
اگر میگویند مخروطیست که ماده ندارد پس طول و عرض و عمق ندارد
این چه چیز است پس این حرفی است مزخرف با هیچ قاعده حکمت درست
نمیآید و خیالی کردهاند که ضوئی از چشم بیرون میآید ضوء کدام است
این چطور ضوئی است که نه در تاریکی و نه در روشنایی پیداست بلکه
چشم مثل آینه است و هرچه برابرش آمد توش عکس میاندازد میگویی نه
نگاه کن توی چشم یک کسی ببین چطور عکس خود را در او میبینی اگر
نیفتاد انکار کن عکس من توی آینه میافتد از آینه هم عکس در چشم من
میاندازد همچنین در چشم صورت خود را میبینی مثل اینکه در آئینه میبینی
بعد از آنی که آمد آنجا منطبع شد بعضی عکسها در اسفل روح قدری باقی
میماند پس بعد از آنی که از آن شیء خارجی مثالی آمد و منطبع شد در این
چشم و از آن افتاد در حس و از آن در روح و متطبع به طبع او شد دیگر
خودش فاقد خود نیست و دراک خود است پس تحدید خود را میکند در
حقیقت و اما تشیر االالت الی نظائرها یعنی دست نمیتواند اشاره کند به
چیزی مگر به چیزی نظیر خود جسم به جسمانی اشاره میکند و جسم
نمیتواند به عقالنی اشاره کند و هرچه اشاره کند یا به مشرق است یا به
مغرب یا به جنوب است یا به شمال به این حدود اشاره میکند و عقل در این
حدود نیست و اشاره عقل به عقول میشود و اشاره روح به ارواح میشود
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حاال امام میفرماید انما تحد االدوات انفسها و تشیر االالت الی نظایرها پس
تو اگر چیزی از خدا ادراک کنی مغرور مشو زیرا که ادوات نفس خود را
ادراک میکند و اگر اشاره به چیزی کردی و گفتی هو یا خطابی کردی یا
رب و باقی این اشارات شخص اشاره میکند به مجانس خود جسم به جسم
اشاره میکند و خلق به خلق اشاره میکند و تو مخلوقی و خدای قدیم خلق
نیست پس اشارات هم بر خدا واقع نمیشود فان قلت هو هو فالهاء و الواو
کالمه فالهاء لتثبیت الثابت و الواو اشاره الی الغائب عن درک الحواس صفه
استدالل علیه ال صفه تکشف عنه این هم معنی ادراک باالنطباع.
و اما ادراک باالحاطه ادراک موثر است آثار خودش را و مقصود از احاطه نه
دوران شیء است بر شیء و حوایت شیء است مر شیء را بلکه احاطه طی
کردن عالی است مر دانی را و این معنی احاطه اولیت عالی است به دانی و
اوجدیت عالی است در مکان دانی از خود دانی پس درک کردن مطلق
مقیدات خود را و موثر آثار خود را این ادراک باالحاطه است به این معنی که
آن مدرک باشد از برای عالی اولی است تا باشد از برای خود و خودش محضر
عالی است و خودش حضور عالی است و کمال عالی است و خودش تمثل
عالی است چون چنین است از محضر عالی بیرون نیست و در حضور عالی
است و این ادراک ادراک باالحاطه است به طور اختصار.
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و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس هجدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و روی لمیره بالبصر الی آخر.
دیروز عرض کردم که از برای رویت دو اطالق است یکی اطالق ظاهری
که رویت به چشم باشد و یکی رویت به معنی ادراک شیء است به هر
مشعری که میخواهد باشد و اختصاصی به چشم ندارد مثل رأی که
میگویند رأیت هذا الرأی یا اینکه برای مومن چهار چشم است دو چشم در
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ظاهر و دو چشم در قلب و چشم قلب رویت او دخلی به رویت ظاهری ندارد
و نحویین بعد از آنی که از رویت باطنی خواستند تعبیر بیاورند گفتند علم و
علم از همه مشاعر برای انسان حاصل میشود از سامعه درک کردی علم
است و کذلک ذائقه و المسه و مشاعر باطنی هم کذلک حتی آنکه رأیت اهلل
اکبر من کل شیء یعنی علمت اهلل اکبر من کل شیء و علی ای حال رأی به
معنی علم میآید در ظاهر و به معنی دیدن هم میآید پس وقتی میفرماید لقد
رآه نزله اخری عند سدره المنتهی عندها جنه المأوی و میفرماید لقد رأی
من آیات ربه الکبری نباید فی الفور حمل کرد به رویت بصر و عین بلکه به
هر مشعری از مشاعر رویت حاصل شود رویت است پس بعد از آنی که
رویت هر چیزی به مشعری از مشاعر حاصل شد و عرض کردم که میان
رائی که آلت رویت است و میان مرئی باید مناسبت باشد و این است که
حضرت امیر میفرماید انما تحد االدوات انفسها و تشیر االالت الی نظائرها
حاال ببینیم آیات خدا یا اینکه خدا گفته میشود رویتی که تعلق به این
میگیرد به چه مشعر میشود به کدام مشعر رویت آیات میشود و رویت
خدا میشود قیل هل رأیت ربک یا امیرالمومنین قال لماعبد ربا لماره پس
ببینیم این رویت چه رویت است و با چه مشعر حاصل میشود اگرچه مکرر
گفته شده و بیش از سایر مطالب گفته شده لکن محلش است و باید گفت
خداوند جل شأنه از برای تعریف خود و برای معرفت خود آیتی در عرصه
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خلق آفرید و به آن آیت تعریف کرد خدا و خود را شناسانید به خلق و خلق
به آن آیت و به آن تعرف و به آن تعریف و معرفت خدای خود را میشناسند
و خدای معروف و معروفیت خدا در همین رتبه است و اال در رتبه ذات
احدی عارفی و معروفی و معرفتی نیست ما او را نمیشناسیم در آن رتبه سهل
است برای ذات در ذات گفته نمیشود معرفت و گفته نمیشود عارف و
معروف و این از خواص ذات نیست بلکه هر چیزی همینطور است و جمیع
معروفهای دنیا همینطورند در رتبه ذات زید و ذات زید غیر معروفیت زید
است مسلما و چون در رتبه ذات زید معروفیتی نیست پس معروفیت دون رتبه
زید است وقتی که سایر خلق با وجود ترکیب و کثرتشان چنین شد و
معروفیت در ذاتشان نیست و جهت اینکه برای این مسأله تأمل در اذهان پیدا
میشود این است که ذات زید را همین جثه زید خیال میکنند و اگر بدانند
که ذات زید معقول نیست معروف نیست و معروفیت ذات زید غیر کنه زید
و غیر حقیقت زید است و چون غیر او است صفت او است و دون رتبه او
است وقتی در خلق با وجود ترکیبشان چنین است و این را فهمیدید پس در
خدا این مسأله را خوب میتوانید تعقل کنید و میفهمید که ذات خدا معروف
نمیشود جثهای باشد در خارج از تو آنجا گذاشته و تو روی او را بشناسی
همچو چیزی خدا نیست پس هرکس احتمال میدهد معروفیت خدا را بلکه
احتمال میدهد معروفیت زید را به جهت این است که او را غیر آنطوری
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که هست فهمیده و خدا را هم همینطور خیال میکند و ذات زید را اگر به
طوری که هست بفهمد میفهمد که معروف نیست زیرا که مفهوم ذات زید
غیر مفهوم المعروف است و المعروف فانی میشود و زید باقی است و
المجهول به او گفته میشود و با ذات زید غیر زید مذکور نیست عارفی و
معروفی و معرفتی نیست بلکه خود زید به خود ذات زید عارف نیست و
گفته نمیشود هو هو وقتی که در سایر خلق با این کثرت و ترکیب گفته
نمیشود عارف و معروف و معرفت برای خداوند عالم چگونه گفته میشود
پس هیچ کس خدا را نشناخته و خداوند معروف نمیشود بلکه معروفیت خدا
به مجهولیت او است یعنی عرف بانه مجهول الکنه شما قرمز را میشناسید
بانه قرمز همینطور المجهول را میشناسید بانه مجهول نه به اینکه انه معلوم
بلکه به همان طوری که هست باید شناخته شود و آن طوری که هست ان
الیعرف است پس عرف اهلل بانه الیعرف لکن امر طوری است که هرچه بیان
میکنی مشکلتر میشود اگر بیان نمیکنی معلوم نمیشود و اگر بیان میکنی
به الفاظ قیاس میکنند و به مدلوالت الفاظ میگیرند و مدلوالت الفاظ مال
خلق است از این جهت مطلب بر خالف آنچه هست میشود و چاره نیست
مگر آنکه انسان مکرر بگوید و هرچه نفی چیزی میکند اثبات چیزی بکند
آنکه مکتوبست برای او معرفت خداوند عالم اثبات شود و برای این مطلب
گاهی مثل عامیانه عرض کردهام لکن حکمت است باز هم عرض میکنم
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زید اگر خانه شهر خود را توصیف کند برای کسی میگوید صفت فالنجا
دارد صفت فالنجا دارد باغچه دارد حوضی دارد دیواری دارد و به این چیزها
توصیف میکند خانه خود را به جهت اینکه این چیزها در این خانه هست و
اگر قطعهای از بیابان را توصیف کند میگوید آنجا ندارد میانش باغچه ندارد
حوضی ندارد اطاقی و دیواری ندارد پس تعریف این خانه به نفی آن چیزهایی
است که در او نیست و نه این است که این تعریف ما یک تقدیسی است
بیابان را و هیچ معرفت بیابان را نداریم اصال بلکه معرفت بیابان را داریم و
علی ما هی علیه داریم معرفت بیابان علی ما هی علیه همین است که نفی
کنیم از آن آنچه را که ندارد حاال بعد از اینکه خدا آیات خود را به ما
شناسانیده در آیات او که ما تدبر میکنیم همین توصیفاتی که
آلمحمد:کردهاند و در کتاب خود فرموده سبحان ربک رب العزه عما
یصفون و حضرت امیر فرمودهکمال التوحید نفی الصفات عنه لشهاده کل
صفه انها غیر الموصوف الی آخر پس آن آیات به همینطورند و الطور و
معرفت آیات خدا به همینطور است که بگویند ال ال ال لیس کذا و لیس کذا
الیماثله شیء و الیقارنه شیء لیس ببعید و لیس بقریب و جمیع صفات خلقیه
را از او سلب کنند وقتی سلب کردند جاهل حیران میشود که این چطور
میشود زیرا که خودش در مقام اثبات است چنانکه حیران شد آن زندیق بعد
از آنی که حضرت برای او تنزیه زیادی کردند عرض کرد فاذا الشیء فرمودند
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وقتی که ما برای او اینطور تنزیه کردیم و توصیف کردیم و ما وقتی که آنها
را یافتیم دانستیم که آن حقیقت شیئیت را دارد پس معرفت خداوند عالم بما
وصف به نفسه است و معرفت او است یعنی معروفیت او است نه معرفت
ذات او و معرفت ذات در خلق معنی ندارد چنانکه هر شیئی را که میگویی
شناختم یعنی معروفیت او برای من حاصل شد و معروفیت او وصف او است
پس شما هم که خدا را میشناسید معروفیت خدا را میشناسید و معروفیت
وصف خداست رویتی که میگویند مقصود رویت مرئی بودن او است و این
برای شما حاصل میشود پس او مرئی را و مرئی بودن او را رویت میکند و
آن غیر ذات است حاال که غیر ذات شد مرئی شدن او و مرئی بودن او پس
مشعری مناسب خود میخواهد و آن مشعر به چشم نیست قیل هل رأیت
ربک یا امیرالمومنین قال 7لماعبد ربا لماره قال کیف رأیته قال 7ویحک
لمتره العیون بمشاهده العیان بل رأته القلوب بحقایق االیمان پس رویت قلبی
است و رویت فوادی است پس خداوند عالم مشعری در انسان گذارده که
آن را مشعر نورانیت میگویند و فواد میگویند و نفس میگویند و حقیقت
میگویند اما نور میگویند ان اهلل خلق المومن من نوره و اتقوا فراسه المومن
فانه ینظر بنور اهلل اما فواد ماکذب الفواد ما رأی و اما حقیقت نور اشرق من
صبح االزل فیلوح علی هیاکل التوحید آثاره و اما نفس من عرف نفسه فقد
عرف ربه و اما قلب لمتره العیون بمشاهده العیان بل رأته القلوب بحقایق
صفحه | 191

االیمان و آن مشعر را بعینه آیت معرفت و حیث معروفیت خود قرار داده و
حیث تعرف خود قرار داده و خداوند به آن مشعر تعرف میکند برای خود آن
مشعر نه به حدی غیر از خودش چون آنجا اگر بشناسی او را به انفصال همچو
میشود که خدا خود را توصیف کرده بانفصال و به اینکه من باالنطباع
شناخته میشوم پس او معروفیت خود را متحد کرده با حقیقت با عارف با
وجود آن حقیقت باشد و اگر متحد نکرده بود و عارف و معروف دوتا بودند
پس معلوم شد غیر او او را میشناسد و حال آنکه از جمله اوصاف او است
که غیر او او را نمیشناسد پس معرفت حاصل نمیشود مگر آنکه نفس انسانی
خود او صفت تعریف و تعرف بشود پس محقق بشود برای شما اعرفوا اهلل
باهلل و الرسول بالرساله و اولی االمر باالمر بالمعروف و النهی عن المنکر پس
وقتی شما رسیدید به مقام عرف اهلل نفسه و اعرفوا اهلل باهلل به عمل آمده و
مومن شدهاید به اینکه الیعرفه اال هو سبحان الذی الیعلمه اال هو و آن فواد و
آن حقیقت آیه خداست و در معنی آیت هم فی الجمله دقتی هست و آن این
است که چیزی که معروف به این باشد که این آیت او است این ثمر او است
و مشیر به او است و دلیل به او است و خلق او است و عارف به او عارف به
خلق او شده این وقتی آیت است که او را به آئیت نبینی و نبینی جز ذواالیه
را و تو همان ذواالیه را ببینی و بس و معروف تو غیر ذواالیه نیست لکن
غیری که محیط به تو است و کامل که دور ایستاده او میفهمد که تو به
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آیت رسیدهای و به ذواالیه نرسیدهای و خودت این را نفهمیدهای مگر به علم
و به مقایسه خود به مادون و به علم مضایقه نیست که بفهمی ولکن در
هنگام عمل و وجدان نباید بفهمی که آیت او را فهمیدهای اگر دانستی که
این نوکر سلطان است دیگر سلطان را نمیتوانی ببینی لکن اگر این نوکر
سلطان مثل عینک باشد باید تو در آن نگاه کنی و نبینی جز خط را و نبینی
عینکی را ابدا ابدا ولکن شخص ریاضی که صاحب علم مرایا و مناظر است
او میداند که آنچه تو میبینی شبحی است که در این بلور افتاده به علم خود
میفهمد که آنچه تو دیدهای عکس در این بلور افتاده و از جای دیگر در
مشعر تو افتاده و خودت ندیدهای اگر بلوری ببینی که حاجب خط شده و تو
عارف به خط نیستی عارف به حجاب خطی و آیت مثل عینک است حاال
همچنین اگر نظر میکنی و میبینی خدای خود را الغیر آن وقت آیت است
و عنوان و آن وقت عارف شدهای و به مقام فواد رسیده لکن اگر ملتفت این
شدی که انه آیه اهلل و خلق اهلل و عنوان اهلل در این وقت باب ندیدهای و حجاب
را دیدهای و حجاب او غیر او است و باید تو در حال وجدان نبینی غیر خدا
را ابدا ابدا تا الاله اال اهلل تو صادق باشد و به الاله نفی عینک بکنی و صادق
باشی و به اال اهلل اثبات خط بکنی و خط را ببینی و به جز خط هیچ نبینی و
آن وقت صاحب علم مناظر و مرایا از دور میگوید ای مغرور تو کجا و خط
کجا آنی که تو میبینی عکس خط است که در عینک افتاده او به تو همچو
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میگوید لکن تو به جز خط هیچ نبینی و از عینک غافلی این است صدق
معرفت.
و چون سخن به اینجا رسید بد نیست این را شرح کنیم که بسیار سوال از آن
میکنند که چطور میتوانیم همچو توجهی بکنیم و از همچو توجه به خدا
هی اظهار وحشت میکند که این اوحدی خصیصین باید باشد که بتواند
همچو توجهی بکند و از سوالش معلوم میشود که بر اشتباه است و مطلب
را نفهمیده الفاظ را میشنود و از آن وحشت میکند خیالش میرسد که باید
در مقام عینک نشست و هی ازاله کثافات از عینک کرد تا خط را دید چنان
نیست بلکه اگر نشستی در مقام عینک و ملتفت عینک شدی تا روز قیامت
هم ازاله کثافاتش را نکنی و باز از عینک نخواهی گذشت و به خط نخواهی
رسید به جهت آنکه دائم تو رو به او داری و تا رو به او داری غافل از او
نمیتوانی بشوی بلکه قاعدهاش این است که الیلتفت منکم احد و امضوا
حیث تومرون و الیلتفت منکم احد یعنی اعراض از ماسوی کن و امضوا
حیث تومرون یعنی اقبال و توجه به خدا کنی به الیلتفت منکم احد الاله اثبات
کنی و به و امضوا حیث تومرون اال اهلل اثبات کنی اگر همچو کاری کردی
در نهایت سرعت برای تو ممکن میشود بلکه جمیع آنچه در ملک خدا درک
میکنی به قاعده الیلتفت منکم احد و امضوا حیث تومرون است شما نگاه
صفحه | 194

به این کتاب میکنی میخواهی جلد این کتاب را ببینی باید از جمیع ماسوای
این کتاب غافل بشوی از عرش از کرسی از آسمان از زمین جمادات نباتات
حیوانات مردم در دیوار فرش زمین از جمیع اینها باید غافل شوی اگر همچو
کاری کردی این پوست جلد را میبینی و اگر نکردی نمیبینی حاال دیگر
خدا از پوست حیوانی کمتر نیست پس تو اگر به اینطور اعراض کردی از
ماسوی و آن وقت ندیدی و نفهمیدی بیا مسأله بپرس لکن وقتی میروی به
هندوستان و روم را میخواهی ببینی هرگز روم در هندوستان نیست پس شما
هرگاه سیر کنید در میان خلق خالق نخواهید یافت و هرگز نخواهد شد بلی
اگر اعراض کنید به طور غفلت نه به طور نفی ماسوی نفی ماسوی توجه به
ماسوی است و اثبات نیست باید حالتی باشد که اعراض از ماسوی و غفلت
از ماسوی بکند نه به اینکه بخواهند از ماسوی غافل شوند و این نمیشود
مگر به امر طبعی این امر ارادی نیست بخواهند غافل شوند نمیشود عمدا
سهو کرد نمیشود و این امر تکلیفی نیست که همه کس بتواند این کار را
بکند و مکلف نمیتواند به اراده خود این کار را بکند بلکه امری است طبیعی
و چون طبیعی است این حالت باید در انسان پیدا شود و اگر این حالت در
انسان پیدا شد خودش خود به خود درست میشود و چیزی نیست که به
تعمد درست شود بعینه مثل این است که آن شخصی که در پیش استاد فلسفی
مشق میکرد استادش به او گفت که شرط القاء و طرح این اکسیر این است
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که آدم وقت طرح اسم روباه یادش نیاید این هر وقت میرفت سعی میکرد
که اسم روباه یادش نیاید یادش میآمد و همان سعی در نفی اسم روباه اسم
روباه بود تا میخواست که اسم روباه یادش نیاید یادش میآمد حاال این یک
حالتی میخواهد یک شوقی به آن اکسیر میخواهد و محبتی که بالطبع غافل
از اسم روباه بشود و اال به اراده و عمد هرچه بیشتر سعی میکنی محکمش
میکنی و اثبات میکنی حاال اگر دانستید امر چنین است توجه در نماز و
اذکار و ادعیه هم عمدی است باید طبعی بشود یعنی محبتی و شوقی در
کمون تو برای خدا باید پیدا شود و ظهور عظمتی که تو دهشت از ماسوی
بکنی و قهرا متوجه او شوی مثل اینکه از دور میبینی پادشاه را همین که
پادشاه از دور پیدا شد زهره انسان آب میشود وحشت میکند بنا میکند
لرزیدن از دیدن پادشاه دیگر فرمودند در دیدن این پادشاه ظاهری ما چنین
نبودیم حاال وقتی که اینطور دهشت آمد و رویت عظم و نور عظمت و
تشخص تابید و در آن حال به طلوع افتاب سلطان جمیع نجوم ماسوی پنهان
شدند و جمیع چراغهای ماسوی خاموش شدند و آفتاب طلوع کرد و نجم
به حدی کوچک میشود که از چشم میرود و کمکم صغیر میشود اگر
ظهور نور عظمت برای انسان شد و انسان نور عظمت را دید و معرفت او را
حاصل کرد و تا معرفت او را حاصل نکند نور عظمت را نمیبیند و به غلبه
نور او ظلمانی کرد ماسوی را غلبه وجود او و معدوم کرد ماسوی را و این
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حالتهایی که عرض کردم علمی نیست در وجدان است من اگر بخواهم رفتن
پیش سلطان را به طور علم برای شما بگویم یک سال درس میگویم که
چطور باید برود رفتن یعنی چه میگویم چطور انسان سلطان را میبیند به
انطباع است یا به خروج شعاع و سلطان چطور است و همهاش علم است
ولکن انسان وارد دیوانخانه که میشود جمیع آنها به یک حالت است تا
چشمش به پادشاه میافتد خودش را گم میکند و همان حاالت که عرض
کردم دست میدهد و علم که شد یکسال طول میکشد اگر بروی پیش
سلطان و از روی علم بخواهی تکلم کنی و بگویی من باید قوه متحرکه خود
را در اعصاب جاری کنم و زبان را به حرکت درآورم و حروف را از کجا
ادا کنم و چنین بگویم این نمیشود لکن بالطبع دارند مردم حرف میزنند و
این حالت که عرض کردم پیدا میشود به محبت خدا و محبت و معرفت
خدا چیزی نیست کسبی اگر از اوست و به سوی اوست این حالت براش
هست و اگر نیست که نیست و کسبی نیست)]13[(.
فائـــده :یکپاره نسبهای دنیایی هست که در اینجا منقطع میشود و آن باال
که میرود به این پستا و به اینطور نیست یک کسی هست که ابوت او و
زوجیت او و حسب و نسب او از مقومه او آمده عمر را در اینجا خلیفه رسول
کردند این خالفت رسول که عمر داشت از مقومهاش نیامده بود بلکه از
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متممهاش درست شده بود وقتی متممهاش را از او گرفتند دیگر خلیفه رسول
نیست لکن علی بن ابیطالب خالفتش از مقومه او آمده بود ابوالحسن و
الحسین او هم از مقومه آمده و خلیفه اللهیش هم از مقومه او آمده بود زوج
البتولیش هم از مقومه آمده بود محرم به فاطمه نبود و حضرت فاطمه را
عقدش را در زیر عرش بستهاند و چون در آنجا عقد مقومهها را بستهاند اینجا
اگر کسی را عقد کنند متممه است دیگر یا مطابق است با مقومه یا مطابق
نیست کسانی که در بهشت ازواج دارند آن ازواج و زنهاشان از طینتشان
خلق شدهاند و از صورت مقومه اویند و از ضلع آنها خلق شدهاند و چه بسیار
کسانی که ازواج آنها از ضلع آنها خلق نشدهاند و از صورت متممه اویند آن
کسی را که عقدش را در زیر عرش بستهاند روز قیامت هم همان را به او
میدهند تولد از فاطمه بنتاسد این از متممه میشود پیغمبر برای حضرت
امیر فرمود مرحبا بمن خلقه اهلل قبل ابیه آدم باربعین الف عام و این ابوت
ابوطالب ابوتی است دنیایی و ابوتی نیست که از ملکوت آمده باشد و حال
آنکه خدا در آنجا که آنها را خلق کرد هیچ مخلوقی در آنجا خلق نشده بود
اگر همچو بود آن هم باید از جنس چهارده نفر باشد و حال آنکه از جنس آن
چهارده نفر نبود حضرت امیر حمام رفته و رنگ بسته و حضرت امیر که از
جنگ برگشته و ریشسفید و هردو محرم حضرت فاطمهاند نهایت این
متممات به یکدیگر پیوستهاند و آن متممات از یکدیگر منفصلند و اال هیچ
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دویمی کند@ و حالت پیری و جوانی و حضرت امیر صحیح و مریض همه
محرم فاطمهاند حاال در اینجا باز دقیقه دیگری ماند و آن این است که آن
صورت متممه مختلف میشود به حسب اختالف قوت و ضعف و به حسب
انهماک در دنیا و زاهد در دنیا بعضی مقومات هستند که منهمکند در دنیا و
رکون به دنیا کردهاند لکنه اخلد الی االرض و اتبع هواه و بعضی مقومات
هستند که به جهت غلبه آن حالت دهری و توحدی و به واسطه عدم رکون
به دنیا منتزع از دنیاست و هرچه انتزاع مقومه از دنیا بیشتر میشود نفوذش
در متممات بیشتر میشود و هرچه تنزل کند و رو به متممه رود شباهت به
متممه بیشتر پیدا میکند و مصادمه پیدا میکند و نمیتواند در طول و عرض
هردو جلوه کند اگر او منهمک در این عالم نباشد و همان عالمی باشد که
فوق عرض و طول است نه ابا از عرض میکند و نه ابا از طول میکند این
است که انبیاء و اولیاء مردم را خواندند به اعراض از دنیا و کثرت ذکر موت
و مداومت به توجه به خدا و اولیای او تا اینکه از دنیا فارغ شوند و اینقدر
مقید به این قیود متممه نشوند حاال هرچه بیشتر باال میروند این قدرت را
بیشتر پیدا میکنند و بسا آنکه کسی آنقدر قوت پیدا میکند که از دست
دیگری کاری میکند و بسا اینکه توحد او به جایی میرسد که از ده دست
بتواند کاری بکند و از ده چشم بتواند ببیند و بسا آنکه توحدش به جایی
برسد که از جمیع دستها بتواند کار کند و از جمیع چشمها بتواند ببیند فی
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المثل اگر بخواهد همینطور که اینجا نشسته پادشاه هند از روی تخت بیفتد
از آن دست خودش و پای خودش و تخت خودش فی الفور همان عمل را
میکند این است که معروف است که حضرت امیر از کوفه دست مبارک را
دراز کرد در شام و سبیل معاویه را کند لکن سبیل را با هر دستی میتواند
بکند ممکنش هم هست که این متممه دست دزار کند و تا آنجا برود و بکند
و با جمیع ایدی هم میتواند خدا میفرماید لمتقتلوهم ولکن اهلل قتلهم و
مارمیت اذ رمیت و خدا به جهت احدیتی و بعدش از خلق و لیس کمثله شیء
بودنش در جایی است که قل اهلل خالق کل شیء پس جمیع صناعات را خدا
میکند اهلل الذی خلقکم با وجودی که احسن الخالقین است و خالقین
هستند اهلل الذی خلقکم ثم رزقکم و حال اینکه خیر الرازقین است ثم یمیتکم
و حال آنکه میفرماید تتوفهم الملئکه و ثم یحییکم و حال آنکه میفرماید
استجیبوا هلل و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم پس در جمیع صنایع خدا صانع
است وحده الشریک له.
باب سخن این باب بود که عرض کردم و همچنین ائمه هدی :هرکس به
هرکس چیزی داده بایست صلوات بر محمد و آلمحمد فرستاد که او است
دهنده به کل از کل و مانع کل است و مدبر کل است و محرک کل و
مسکن کل او است بکم سکنت السواکن و تحرکت المتحرکات به جهت
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آنکه رکون به این عالم ندارند و منهمک در این عالم نیستند پس مصادمه با
اوضاع این عالم نمیکنند لکن ما بدبختها آنقدر به این سرخی و زردی و
سفیدی و سیاهی و طول و عرض فرو رفتهایم که شدهایم مثل روح مار که
آنقدر هبوط کرده که بدن او را تکهتکه میکنی باز راه میرود و آن تکهها
حرکت میکند و روح از این بدن جدا نمیشود و این حیوانی است که شبها
دور چراغ میگردد که ما دهدموش میگوییم او را نصف کردم باز مدت
مدیدی راه میرفت دور چراغ وقتی که روح اینقدر هبوط کرد که مجسم
شد متقطع میشود به تقطع جسم حاال روح انسان نیست مثل روح مار و
مثل روح خنافس از این جهت گردنش را که میزنی دیگر حرکت نمیکند
و اگر هم کسی حرکت کرد باز به جهت رکونش است به این دنیا و
انهماکش در دنیا است پس انسان هرچه رکون پیدا میکند تقطع پیدا میکند
به تقطع بدن و اگر این باب را محکم کردید خواهید دانست که عذاب جهنم
از تقطع اوصال است و در طب ثابت کردهایم که سوزش دست یا بدن از
آتش به جهت این است که این پوست متقلص میشود و میخواهد از هم جدا
شود لهذا درد میآید و کذلک بریدن اعضاء دردش از تفرق اتصال است وقتی
که روح آمده است در اجزاء و منهمک در آن شده حاال اجزاء که میخواهد
منفصل شود روح هم میخواهد منفصل شود فغان میکند فنای او در آن است
و اگر روح از این بدن اعراض کرد و بیرون رفت به کلی حاال دیگر عالقه
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به این بدن ندارد پس از انفصال بدن متقطع نمیشود این است که الم حدید
از شهدای کربال برداشته شده بود چنان توجهی و شوقی به خدا داشتند که به
انفصال اجزاشان هیچ خبر نمیشدند و هرچه مومن در وقت مردن راغب به
دنیا باشد سکرات مرگش بیشتر است و هرچه معرض از دنیا باشد به مردن
رستگار میشود و فزت و رب الکعبه میگوید چنانکه امیر مومنان فرمودند
و مثل این است که از این اطاق به آن اطاق رفته باشد و انما تنتقلون من دار
الی دار پس همه دردها از تفرق اتصال است و این در طب محقق شده است
که دردها از تفرق اتصال است له شرکاء متشاکسون برای اهل جهنم تفرق
اتصال است و معذلک کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا
العذاب باز دو مرتبه تفرق اتصال است و نعیم اهل بهشت از اجتماع منفصالت
است و هرچه آنا فآنا رو به خدا بیشتر میکنند و زیارت خدا میکنند
توحدشان و اتصالشان بیشتر میشود و یک توجه دیگر میکنند اتصالشان و
توحدشان بیشتر میشود و ملکشان اوسع میشود و نعیم اهل جنت الزال
است به جهت حصول اتصال و عذاب اهل جهنم الزال است به جهت دوام
تفرق و تقطع آنها آنا فآنا دائما.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*«درس نوزدهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و اما قوله و لقد رآه نزله اخری الی
آخر)]14[(.
دیروز فرق میان صورت مقومه و صورت متممه را عرض کردم فی الجمله و
به بیانی دیگر از برای همان مسأله اینکه از برای هر چیزی دو ماده است و
دو صورت و در زبان فالسفه از برای هر چیزی دو حل است و دو عقد که
تا این دو حل و دو عقد محقق نشود نه شیئی نزوال به انجام میرسد و نه
شیئی صعودا به منتهای خود میرسد یعنی در نزول و احداث و باید دو حل

صفحه | 203

و دو عقد برای شیء باشد و در صعود و تکمل هم باید دو حل و دو عقد
شود و مثلی که قریب به ذهن باشد از فلسفه ذکر میکنم در فلسفه ثابت شده
که هر معدنی کائنا ماکان بالغا مابلغ از رطوبت و یبوست حاصل میشود و
به اصطالح آن علم رطوبت و یبوست را قوه منفعله میگویند و حرارت و
برودت را قوه فاعله میگویند زیرا که آن حرارت و برودت ید مدبر است
برای این رطوبت و یبوست و برای این شیء علت فاعلی هست که آن
حرارت و برودت باشد و علت مادی برای آن شیء آن رطوبت شیء است و
سهل القبولی او لالشکال است و رقیق است و مطاوع آن رطوبت اولی است
به مبدء و اقرب است به مبدء و آن یبوست به جهت عدم مطاوعه و بردی و
تکثری که اقتضای آن یبوست دارد و یبوست اقتضای تشقق میکند و تشقق
اقتضای تکثر میکند و اگر یبس خالص شد که میان دو جزء رطوبتی نیست
پس مقتضی تشقق و تکثر و تفرق است پس یبوست ابعد است از مبدء و
انسب به حدود است و تمایز و تناهیها و چون آن رطوبت متشاکل االجزاء
است پس در آنجا حدود و یبسی که به حد بایستد نیست و شیء همین که
یابس شد حد پیدا میکند پس تحدید و حد از یبس پیدا میشود و عدم حد
از رطوبت پیدا میشود پس آن رطوبت جهت مبدء باید باشد و آن یبوست
جهت منتهی و جهت حدود و ممیزات باشد پس از این جهت علت مادیش
آن رطوبت است و صوریش آن یبوست است پس حاال اصل این است که
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رطوبت باید جهت مبدء باشد و یبوست جهت منتهی و حاال دیگر از این
رطوبت و یبوست به الفاظ مختلفه تعبیر آوردهاند بعضی از این دو تعبیر
آوردهاند به بخار و دخان و درست میگویند به جهت رطوبت و تشاکل
اجزائی که در بخار است و به جهت یبسی که در دخان است حاال اگر گفتند
که هر شیئی مرکب است از بخار و دخان مقصودشان همان رطوبت است و
یبوست و گاهی تعبیر میآورند به ماء و ملح و به ماء و تراب این است که
حضرت امیر میفرمایند افلحوا االرض بالماء و مراد به ماء آن قوه سیاله است
و مراد به ارض آن منجمد است و به این لحاظ و مناسبت ماء و ترابش
میگویند و گاهی بر سر همینها اسم موالید میگذارند پس اسم آن رطوبت
سیاله را زیبق میگذارند و اسم یبوست را کبریت میگویند نظر به اینکه
کبریت یابس است و زیبق رطب است اگرچه هنوز این زیبق رجراج سوقی
نشده و آن هم هنوز کبریت سوقی نشده و معذلک زیبق و کبریتش میگویند
و گاه هست حکیم میگوید زیبق و کبریت و جاهل که میشنود و خیالش
میرسد که این زیبق و کبریت است و نه چنین است بلکه مقصود حکیم از
زیبق آن رطوبتی که اول تکون شیء است و آن یبوست اول است باری این
رطوبت و یبوست را گاهی هم زیبق و کبریتش میگویند و گاهی هم ماء و
دهنش میگویند یک وقتی عرض کردم که از جمله چیزهایی که باید شخص
یقین داشته باشد که هر علمی اصطالحی دارد مگر علم فلسفه یک نحوی
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که گفت فاعل جمیع نحویین همان چیز را فاعل میگویند و کذلک مفعول
و مضافالیه و سایر اصطالحات و همان مراد را هرکه فهمید در جمیع کتب
همان است و هر علمی چنین است مگر علم فلسفه که اصطالح ندارد اینها
جهالند که میگویند به اصطالح فالسفه این غلط است و اصطالح ندارند
پس حاال که اصطالحی ندارند و هر حکیمی برای خودش رمزی کرده و
هرطور تعبیری که خواسته آورده و نمیتوان فهمید مگر آنکه اصل مسأله را
فهمیده باشد و به قرینه مقام بفهمد پس از این جهت هرکسی یک چیزی
گفته ماء و ترابش گفتهاند بخار و دخانش گفتهاند زیبق و کبریتش میگویند
روح و نفسش میگویند و هکذا پس یافتید که هر معدنی محقق میشود از
رطوبتی و یبوستی و آن رطوبت و یبوست نوعی است در میان جمیع معادن
و بعد از آنی که خداوند حکیم از آن رطوبت حصهای و از آن یبوست حصهای
میگیرد دیگر آن حصه موقوف به اراده حکیم است بسا آنکه دو جزء از
رطوبت و یک جزء از یبوست میگیرد و بعد از آنی که از رطوبت و یبوست
به اختالف کموم گرفت آن وقت اداره میکند بر اینها دو ید فاعل را که ید
یمناش حرارت است و ید یسراش برودت است و این دو ید فاعل است پس
وقتی که دوران میکند بر این ماده ید یمنی حل میشوند یبوست در رطوبت
چرا که رطوبت با حرارت باعث حل است پس لیل که آمد برودت روی
زمین است و حرارت زیر زمین محتقن میشود و عمل میکند در رطوبت و
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یبوستی که در تجاویف زمین است و در عمای زمین است به اصطالح این
علم و عمل میکند در آنها و آن یبوست را در رطوبت حل میکند و در
حکمت ثابت شده که قوه حالله حاره رطبه است و وقت عمل کردن ید
یسری نهار است چرا که در نهار برودت زیر زمینها است و روی زمینها حار
است به حرارت آفتاب پس آن برودت محتقن عمل میکند در آن رطوبت و
عقد میکند آن رطوبت را در یبوست و هبوط میدهد او را به زمین عما و
نزول میکند پس الزال در صعود است و در نزول و هبوط روز هبوط میکند
و شب صعود میکند و در هر صعود و نزولی غلظتی برای او حاصل میشود
و دیگر باید دید که ید یمنی را بر این غلبه میدهد یا ید یسری را یا به اعتدال
تربیت میکند بسا آنکه ید یمنی را غلبه دهد و حرارت آن زیاد شود و هرگاه
یبوست آن هم بیشتر باشد پس معدن حار و یابس میشود و هرگاه ید یمنی
را غلبه دهد و برد او زیاد شود و رطوبت آن هم بیشتر باشد از یبوست پس
آن معدن بارد و رطب میشود و با اعتدال معتدل میشود و به این جهت
اختالف معادن به اختالف کمیت و کیفیت است به اصطالح این علم و
کمیت رطوبت و یبوست است و کیفیت حرارت و برودت است پس اهبیه
بخار و دخان نوعی به عمل میآید لکن حاال که به این کم مخصوص و
کیف مخصوص گرفتند و تغلیظش و منعقدش کردند اهبیه چند در خلل این
تراب پیدا شد یا اهبیه ذهبیه شده و یا نحاسیه شده یا حدیدیه و به یکدیگر
صفحه | 207

که متصل شدند الذهب یا النحاس یا الحدید به عمل آمد پس برای این شیء
ماده و صورت دیگری هم پیدا شد اگر این نحاس را بکوبند و بپزند رد به
اهبیه میشود اهبیه نحاسیه شایسته مثل اهبیه نحاسیه لکن ذهبیه باشد هیچ
صورتی نمیپوشد و اگر اهبیه نحاسیه را ذوب کنی و عقدش کنی نحاس
میشود مگر اینکه اهبیه را حل کنی و ردش کنی به بخار و دخان آن وقت
برمیگردد به نوع خودش و شایسته برای غیرهم نیست و اینکه عرض کردم
دو حل و دو عقد نزول است و برای صعود هم دو حل و عقد است اول بیان
مختصر در نزولش بکنم بعد برویم در صعودش وقتی که بخار و دخان بود
یکپاره اعراض بخاری و دخانی با آن ترکیب شده بود پس این اعراض
اعراض نوعی است پس چونکه آن بخار و دخان با آن اعراض منعقد شد و
اهبیه نحاسیه ساخته شد پس در خلل آن اهبیه آن اعراض نوعی هست اگر
هزار سوهان بر آن بزنی و براده و دواها بزنی و هرچه به آن کنی و بتابی و
اطفا کنی آن اعراض محال است که بیرون برود و بعد از اینکه این اهبیه
ساخته شد یکپاره ارمده معادن به این اهبیه مخلوط شده بود و این اعراض
هبائی هم به آن ملحق شده بود و به آن تدابیری که دارند مثل @ سوادش و
@ را و این جوره چیزها میتوانند از آن کم کنند و صفرتی که فی الجمله
برای آن باشد فی الجمله میتوان زایل کرد زیرا که آن صفرت از رطوبات
معدن است و آن ظل و سواد که برای آن هست میتوان از او زایل کرد و آن
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اهبیه که سبب خفت این شده و جثهاش را متخلل کرده و مانع از تلزز آن
شده میتوان بیرون کرد که مرزن شود و آن اهبیه را و این کارها را به این
تدبیر میتوان به آن کرد ولکن اعراض هبائی را نمیتوان بیرون کرد پس در
صعود که خواستیم این را تطهیر کنیم از آن اعراض اول کاری که باید بکنیم
باید این اهبیه کنیم و تهبیه کنیم وقتی تهبیه حقیقی کردیم ما را ممکن است
که سواد و اعراض و امراض او را بتمامها بیرون کنیم و عمل جهال براده و
سحق و صالیه است و تحمیه و تطفیه و این نامربوط صرف است و اگر هزار
مرتبه تحمیه و تطفیه بکنید اعراض هبائیش همه بیرون نمیرود روش یک
خورده صاف میشود و اگر هی تحمیه و تطفیهاش کنی خورده خورده اجزای
اصلیهاش هم تمام میشود پس قاعده حقیقی برای گرفتن اعراض وقتی است
که رد کنی او را به اهبیه حقیقتا آن وقت قادر بر تطهیر او میشوی و اال
نمیتوانی وقتی نحاس را حل کردی میتوانی ارمده و اعراضش را تفریق کنی
از اجزاء اصلیه و اهبیه او چرا که هر ذره از اهبیه او مخلوط است به رماد و
سواد و بعد از حل هبائی باید ردش کنی به بخار و دخان پس آن وقت قادر
میشوی که اعراض که ممزوج بخار و دخان او شده از ارمده و سواد دور
کنی و تطهیرش کنی پس اگر آن اعراض را گرفتی و ثانیا ترکیب کردی به
میزان اعتدالی و در معدن حکما به کیف اعتدالی میشود ذهب و همه معادن
اگر به اعتدال برگردند میشوند ذهب و مقصود از نوع و شخصیت و هبائیت
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این است که عرض کردم که شیخ مرحوم مقام ماده را عالم هباء گرفتهاند
عالم ماده شخصیه است پس مقصود حکما این است که هر شیء دو حل و
دو عقد دارد حل اول در مقام بخار و دخان است و حل ثانی در مقام هباء
است و عقد اول در مقام عبد بخار و دخان است و عقد ثانی عقد آن اهبیه
است که ذهب ساخته میشود پس معلوم شد معنی حل و عقد نوعی که اول
است که بخار و دخان است و حل و عقد دوم که شخصی است که هبائی
باشد و همین مقصود حکماء طبیعی است که میگویند هر شیء باید دو ماده
داشته باشد و دو صورت ماده اول بخار را میگویند و صورت اول دخان را
و ماده ثانی هباء را میگویند و صورت ثانی صورت ذهبی را و به عبارت
دیگر صاحب ماده و صورت نوعی است و صاحب ماده و صورت شخصی
پس عرض میکنم که آن صورتی که در مقام دخان است اسمش صورت
مقومه است و آن صورت ذهبی که اینجا پیدا میشود اسمش صورت متممه
است و معنی مقومه و متممه نوعیت و صورت شخصیت است و این در همه
جا جاری است پس از جمله آن افراد یکی زید است اگرچه زید به نظر شما
شخصیت دارد نسبت به عمرو و بکر و خالد و فردی از افراد انسان است
لکن زید دهری حقیقی نسبت به مظاهری که در این دنیا دارد در مراتب و
درجات و ظهورات خودش از شباب و کهولت و هرمش و صغرش و کبرش
صحتش و مرضش در نوم و یقظهاش و علمش و جهلش و ثقلش و خفتش و
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حرکتش و سکونش و امثال اینها آن زید نوعیت دارد در همه این مراتب پس
میگوییم او زید است در حال صبا و مراهقه و بلوغ الی آخر و این صور
متممه او عوض و بدل میشود و در همه احوال زید زید است در مشرق در
مغرب در جنوب در شمال پارسال و پیارسال و امسال و سال دیگر ایستاده
و نشسته و خوابیده و متحرک و ساکن و متکلم و ساکت همه زید است در
جمیع این کم و کیف و جهت و رتبه وضع وقت عرضی ظاهری دنیا که
شخصیت شیء به اینها است زید زید است پس بنابراین برای زید دو صورت
است صورت واحده مقومه نوعیه دهریه و صور متممه شخصیه زمانیه متعدده
پس صورت مقومه زید صورتی است که زید به آن زید است و مابه زید زید
است و حافظ او است در جمیع احوال مثل مومی که به شکل شتر و گربه و
موش بسازند پس آن موم در جمیع این صور حافظ صورت مومی خود هست
و در این صور متممه عوض و بدل میشود و همینطور است حالت جن که
به صور درمیآیند مثال عبدالرحمان جنی که آن شخصی معین است و میآید
به صورت حیه میشود آیا صورت عبدالرحمانی را میاندازد و به صورت حیه
درمیآید یا اینکه حافظ صورت خود هست و معذلک به این صورت هم
درمیآید بلکه حافظ صورت خود هست در جمیع این صور و آنچه گفتهاند
یتشکل بکل شکل نفهمیدهاند و خیال میکنند که به صورت حیه که درآمد
حاال دیگر عبدالرحمان نیست و این اشتباه است و عبدالرحمان از این اضعف
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و انقص است که بتواند همچو کاری کند بلکه حافظ صورت عبدالرحمانی
خود هست در همه این احوال و صور متممه و مثل علی بن ابیطالب که
یتقلب فی الصور کیف یشاء و معذلک حافظ صورت علوی خود هست و
به صورت اسد در میآید و به صورت سوار میآید و صورت اسدی معارضه
نمیکند به آن صورت خود آن حضرت و کذلک جبرئیل به صورت اعرابی
و به صورت دحیه درمیآید و نه این است که وقتی مالئکه در ملکوت به او
نگاه کنند او را دحیه ببینند بلکه او را جبرئیل میبینند مثل اینکه شما هرچه
نگاه میکنید به شمع در آن عالم او را به صورت شمعی میبینید و اگر به
صورت شتری درآمده این صورت مما به الشمع شمع است و ما یصلح له
الشمع است و لوال ذلک الصوره لمیکن شمعا و نه این است که این صورت
شتری بیرونش ببرد از شمعی مثل مداد که المداد هو الصالح للحروف به
صورت الفیت که در آمده از مدادیت خود بیرون نرفته پس جماعتی که در
صقع مداد ایستادهاند هرچه به مداد نگاه کنند مداد میبینند و شخص دهری
او را به یک حالت میبیند پس اهل ملکوت جبرئیل میبینند به صورت دحیه
و تغییری برای او نمیفهمند لکن اهل متممه و زمان میبینند او را به صورت
دحیه و اعرابی.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*«درس بیستم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و روی فی تفسیر لقد رأی من آیات الی
آخر.
دیروز سخنی گفتیم و باز تکمیلی شود .عرض کردم که فالسفه گفتهاند که
برای هر شیئی باید دو حل و دو عقد باشد و حکمای طبیعی میگویند دو
ماده و دو صورت و حکمای الهی میگویند که برای هر شیئی باید غیبی و
شهادهای باشد و هر چیزی خلقی در عالم غیب داشته باشد و خلقی در عالم
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شهاده و باز به زبان دیگر حکمای الهیین میگویند هر چیزی در نزد موثر
قریب خود مخلوق بنفسه است و باید هر چیزی حیث فعلیتی داشته باشد و
حیث مفعولیتی و فعلیت او المحاله مرکب است از دو جهت حیث غیب او
و باطن او و ذکر مبدء او است و حیث مفعولیت او را هم دو جهت است
حیث شهادت و شخصیت و خصوصیت او است و این همه راجع به این
میشود که هر شیئی باید برای او دو حل و دو عقد باشد بعد از آنی که اشیاء
تنزل کردند در مراتب نزول او اعراضی ملحق شد به آن حل اول و عقد اول
و اعراضی ملحق شد به حل ثانی و عقد ثانی و این شیئی که مرکب است و
تنزل کرده و آمده اینجا برای او اعراض است مثلی که برای این واضح باشد
به کبریت میزنیم کبریت در معدن خود از بخار و دخان مرکب است لکن
دخان در او غلبه دارد و ید فاعل که در تدبیر او کوشیده ید یمنی است و
باالتفاق بدء او و اول تکوین او در تحت تدبیر مریخ افتاده و به واسطه دوران
مریخ و به استعانت دوران شمس حرارت بر این معدن غلبه کرده و دخانیت
او هی زیاد شده و بخاریت او هی کم شده و ارضی که در او تکون کرده و
اهبیه که در این میانه ملحق به او شده از ارض و بایست بشود زیرا که شیء
اگرچه مرکب است از رطوبت و یبوست و رطوبت مقام مادر است و یبوست
مقام پدر است برای او به لحاظی که دخان حار یابس است پدر است و بخار
رطوبت او زیاد است او مادر است اگرچه اینطور است لکن به لحاظ باطن
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این رطوبت که از جانب مبدء است اول کائن است و مقام پدر است و
یبوست را از ضلع ایسر او آفریدهاند و تجفیف همان بخار را که کردند دخان
شد پس بخار مذکر شد و دخان مونث پس رمزها هم به این واسطه مختلف
شد یکی این را مذکر میگوید و آن را مونث و دیگری به عکس و همهاش
هم درست است و چون آن بخار به لحاظی نطفه مرد است و آن دخان به
لحاظی نطفه زن است و این دو بالطبع از یکدیگر منافرند پس البد میان نطفه
ذکر و انثی هبائی الزم است که در مابین این باشد و حکما من اهله و حکما
من اهلها باشد و دالله باشد و مولف باشد و برزخ باشد تا ایتالف میان آن دو
حاصل شود و اگر این هباء نباشد ابدا ایتالف میان نطف7ه مرد و زن نخواهد
شد اوال از تکون انسان مختصری عرض کنم نطفه زن بارد است و رطب و
رقیق و نطفه مرد حار است و یابس و غلیظ و چون چنین است حرارت با
برودت مضاده دارد و رطوبت با یبوست مضاده دارد و این دوتا با یکدیگر
ایتالف نمیپذیرند خداوند حکیم قبضه ترابی در این میانه میگذارد که بارد
و یابس است پس من حیث البروده با نطفه زن مشاکلت دارد و من حیث
الیبوسه با نطفه مرد مشاکلت دارد و چون یبوست مناسب با نطفه مرد است
با نطفه مرد امتزاج پیدا میکند و چون رطوبت مناسب با نطفه زن است امتزاج
با نطفه زن پیدا میکند و این تراب قالبی میشود میانه نطفه مرد و نطفه زن
یکسرش به کمر این بسته و یکسرش به کمر آن بسته و این دو را بهم امتزاج
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میدهد و این قبضه تراب همان قبضه ترابی است که هرکس را خاکش را از
هرجا برداشتهاند دفنش در همانجا میشود مومنی که در کربال دفن میشود
خاکشان را از کربال برداشتهاند از این جهت دایم قلبش مایل به کربال است
و مشتاق کربال است و آخر همانجا دفن میشود و یکی را خاکش را از
هندوستان برداشتهاند قلبش هم مشتاق به بمبیی است و میرود و همانجا
میمیرد و دفن میشود و این قبضه خاک مختلف میشود در اشخاص و حد
اعتدالش باید به قدر ثلث باشد از ثلث کمتر شد طفلی که متولد میشود بلید
میشود و اگر به قدر ثلث باشد به قدر اعتدال میشود و اگر زیاده از ثلث
باشد فطانت او زیاد میشود تا به حد جربزه میرسد و اگر زیاد زیاد شد او
را فاسد میکند مقصود این است که از هر جایی که خاک هرکسی را
برداشتهاند مایل به آنجا است و به جهت برد و یبسی و سوداویتی که دارد
هوش این شخص زیاد میشود مابعث اهلل نبیا اال و هو ذومره سوداء صافیه و
اگر سودای صافیه نباشد فهم در مردم بسیار کم میشود این سودای صافیه
که میآید رقیق میشود لطیف میشود نفوذ میکند هوش زیاد میشود و
کدورت و صفای این تراب هم تفاوت میکند در انبیاء و اولیاء تراب صافی
و پاکیزه است و در غیر انبیاء و اولیاء آن تراب غلیظ و کثیف است حاصل
اینکه این قبضه تراب اگر نباشد در میان این دو نطفه این دو نطفه الفت
نخواهند گرفت پس البد باید این قبضه تراب باشد پس از این جهت گفته
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میشود که مثلث الکیان شده و ملک این قبضه تراب را میآورد و در میان
دو نطفه داخل میکند از دهان داخل میشود به این کیفیت که مینشیند بر
مرکب نباتات و لحوم حیوانات و بر مرکب میاه و اشربه و اطعمه و داخل
دهان این شخص میشود و به معده او داخل میشود و صافی میشود و به
عروق داخل میشود و در رحم وارد میشود و آنجا مابین این دو نطفه
محاکمه میکند و بسا آنکه از ممر فرج هم داخل میشود پس هر شیئی مثلث
الکیان است و از این جهت اهل فلسفه گفتهاند که مولود ما باید مرکب باشد
از مائی و دهن ارضی بخار را ماء گفتهاند و دخان را دهن گفتهاند و تراب را
ملح گفتند مقصود این است که اگر آن ملح که اینجا اهبیه ترابیه به او
میگوییم نفتیتی و قیریتی درش باشد دخانیتش زیاده شد و به ید یمنی تدبیر
شده برای معادن دهانیتی پیدا میشود و آن معدن کباریت و زرانیخ است و
اهبیه کبریتیه حاصل میشود میبینی آب شد و ذوب شد و داخل هم شد و
کبریت شد حاال بسا آنکه اعراض داخل بخار آن شده و بسا آنکه داخل دخان
او شده یا داخل ملح او شده یا داخل اهبیه کبریتیه او شده پس یک تکه از
کبریت از معدن خاک دارد سنگ دارد کلوخ دارد اول کاری میکنیم او را
دق میکنیم و سحق و تنعیم اجزاء این را میکنیم و به هر نعامتی این را
برسانی جمیع ذره ذره او اعراض دارد و مخلوط به اعراض است حال حکیم
میخواهد اعراض او را بگیرد اول او را حل هبائی میکند به این کیفیت که
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به طور نقصان حلی برای او میکند به ذوب در آتش و حل ناقص حل
بارودکوبها است که آن کبریت معدنی را حل میکنند به ذوب به نار پس
کباریتش آب میشود و میچکد و آن خاک و سنگ و کلوخش آن باال
میماند اسبابی و کوزه درست میکنند که تهش مشبک است کبریت را در
آن میکنند و کاسه زیر آن میگذارند و قاعده دارند و آتش روی آن کوزه
میکنند خورده خورده کبریت تقطیر میشود و کبریت صاف خالص از
سنگ کلوخ میآید و آن سنگ و کلوخها آن باال میماند و این فی الجمله
تطهیر او است و تطهیر هبائی حقیقی برای او نشد و تطهیر حقیقی هبائی آن
است که حلش کنند به طور حکیمانه که آن کبریت آب زالل صافی شود
پس آنچه حقیقتا کبریت است جزء آب میشود و آنچه کبریت نیست از اتربه
و ارمده حل نمیشود و به تدبیر حکیمانه تفریق میشود میانه کبریت و ارمده
و ارمده رسوب میکند و این اعراض معدنی است و آن آب زالل صافی را
میگیرند و کبریت آن را به تدبیر حکیمانه میگیرند پس اعراض هبائی و
اعراض معدنیه از او جدا شد ولیکن تطهیر کامل نشده و فی الجمله باز سواد
دارد و مبیض نشده و تطهیر حقیقی آن است که به طوری حلش کنند که آن
سوادی که در آن کبریت است یعنی آن سواد و آن دهن محترقی که در
کبریت است و در هر ذره ذره این کبریت هست و باز سیاه میکند و مشتعل
میشود پس معلوم است که این تدبیر به ذات کبریت خاصیت نداد و جمیع
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اهبیه او را گرفتند و جمع کردند ولکن سواد دارد و محترق است از آن
بگیرند و تطهیر تمامش کنند تدبیری دیگر باید کرد و آن این است که او را
باید حل طبیعی باید کرد و حل اول حل مادی و حل هبائی بود و حاال باید
حل طبیعی شود و باید او را حل کرد و رد کرد به آن بخار و دخان تا اینکه
هرچه عرض داخل بخار این است و آن رطوبات فضلیه است که سبب اشتعال
او است تا که رفع شود از او اعراض دخانی که داخل دخان او شده که سبب
سواد و دهانت و احتراق است و آن اعراضی است که در ملح آن کبریت
است و ملح کبریت آن است که تصعید نمیشود هرگاه تصعید کنی کبریت
را چونکه کبریت همهاش صعود نمیکند و آن قدری که میماند امالح است
و شاهد بر اینکه آنچه میماند ملح است اینکه وقتی عرقش را میگیرند عرقش
ترش است و داخل خلول قویه است به جهت همان امالحی که در کبریت
است.
باری مقصود این بود که اعراض چند در ملحیت این کبریت هست آن
اعراض است چرا که وقتی روی صفحه میگذاری قدری از آن میچسبد به
صفحه و بعض نفوذ در صفحه میکند و اینها به واسطه همان ملحیتی است
که دارد پس حکیم تا حل طبیعی نکند ایمن از اشتعال او و از احتراق او و
سبب قدری رسوب از او نمیشود پس بایست او را حل طبیعی کند بعد از
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آنی که تطهیر همه این ارکان را کرد به حل هبائی و حل طبیعی اهبیه برای
او حاصل میشود طاهر و کبریتی صاف مثل الک منعقد میشود و به هیچ
وجه من الوجوه احتراق و سواد از برای او نیست و ذائب و جاری است و
سالطین قدیم که کاغذی مینوشتند الک سر او را از الک کبریتی میکردند
به جهت افتخار و فخر است و چه فخر و چون این کبریت مقام نفس را دارد
چنانکه آن زیبق مقام عقل را دارد پس نفس انسانی هم ممکن است تطهیر
او از ادناس و اعراض و امراض اال به دو حل و دو عقد باید حل هبائی بشود
و عقد و حل طبیعی بشود و عقد تا اعراض هبائیه و طبیعیه از آن گرفته بشود
اگر چنین شد خالد میشود و مخلد و اال تا اعراض هبائی در آن هست و
اعراض طبیعی دارد در معرض زوال و ممر فناء است پس خداوند حکیم از
برای این سر عظیم در این ملک تدبیری کرده و برای تطهیر نفس انسانی دو
حل قرار داده یکی حل هبائی است و آن به موت دنیاوی است که به موت
دنیا بدن شخص را ریز ریز میکند و سحق و صالیه میکند این بدن را و
جزء این اتربه میکند و این سحق مثل آن سحقی است که شما به کبریت
میکنید پس بعد از اینکه خدا بدن را حل میکند در این عناصر آنچه طافی
از این است رو میایستد و آنچه رو میایستد باال میایستد و رو به دهر میرود
و راسب آن و ارضیه و ارمده آن پایین میایستد و رو به عالم شهاده و اجسام
و رو به بعد از مبدء میایستد بعد از آنی که خدا انسان را در عناصر حل کرد
صفحه | 220

آنچه که طافی او است آن بدن اصلی انسان است و باال میایستد و آنچه از
اعراض دنیا به او ملحق شده رسوب میکند و حکیم آن را میگیرد و یرمیه
خارج العالم و به خارج عالم میریزد چرا که دخلی به او ندارد سنگ و چوب
و خاک بود که ملحق شده بود به اصل کبریت و اصل کبریت منزه و مبراست
همچنانکه کبریت صافی دخلی به چوب و سنگ و خاک ندارد بدن انسان
صوافی و طوافی او اصلی است و قریب به مبدء و آن اعراض او که رسوب
میکند و پایین میایستد مثل ارمده کبریت او را خارج عالم میریزند چرا
که بیمصرف است و دخلی به انسان ندارد پس آن هباء را که گرفتند و هباء
اصلی است نسبت به این دنیا ولکن باز عرض دارد و اینجا شیخ مرحوم
مطلب را رمز کرده و همه مطلب را ننوشته و جای دیگر طوری دیگر نوشته
اجزاء اصلیه که میگوید همین اجزاء بدن هورقلیاوی را میگوید یکجا
همچو نوشته و این را بدن اصلی گرفته لکن همچو نیست و جای دیگر
طوری دیگر نوشته بلکه اینجا اجزاء هبائیه او درست میشود و بدن
هورقلیاوی اجزاء هبائیه او است بعد از اینکه در برزخ زیست کرد به موت
برزخ و نفخه صور آن بدن هم حل میشود و میمیرد بعد از آنی که صور را
دمیدند و جمیع ابدان هورقلیاویه از هم پاشیدند و جمیع مثل منتزع شد و
جمیع طبایع و نفوس و ارواح و عقول جمیعا از هم پاشید به طوری که نماند
حاسی و محسوسی و خود خدا فرمود لمن الملک الیوم و خود هم در جواب
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خود فرمود هلل الواحد القهار در آن وقت آن ابدان هورقلیاویه حل طبیعی
میشوند و آنچه ملحق شده به آن ابدان از اعراض هورقلیاویه و بدن هورقلیاویه
اسم اعراض هورقلیاء است بعد از اینکه نفخ صور شد و آن اعراض هورقلیاویه
به تحلیل رفت و رسوب پیدا کرد بعینه مثل اعراض کبریت و صافی و طافی
آن باال ایستاد و آن اعراض راسبه پایین ایستاد میریزند آن اعراض راسبه را
در خارج عالم که دخلی به او ندارد و جزء او نیست و داللت لفظ بر آن بدن
هورقلیاوی داللت مطابقه است و داللت لفظ بر آن بدن دنیایی داللت تضمن
است نه داللت مطابقه مثال یک ریال میدهند از سوق کبریت میگیرند و
این مرد کبریت و حجر و تراب میگیرد و اسم الکبریت بر آن جمله گفته
میشود و این داللت داللت تضمن است بر آن جزء کبریت خالص صاف و
باقیش سنگ و خاک و کلوخ است و سواد و اعراض است چنانکه انشاءاهلل
فهمیدید کذلک لفظ زید در این دنیا بر این شخص داللتش داللت تضمن
است و این شخص مرکب است از زید و از نبات و از حبوب و لحم حیوان
و حنطه و نبات و حنطه و سایر اعراضی که به او چسبیده در این عالم اعراض
از زید نیست و اذ الوحوش حشرت محشور میشوند وحوش و وحوش و
نباتات هریک محشری خاصی دارند و دخلی به زید ندارند و جزء زید و مما
به الزید زید نیست پس داللت تضمن است و داللت زید بر آن شخص برزخی
هم داللت تضمن است لکن بعد از اینکه حل طبیعی شد به نفخه صور و ربنا
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امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین درست شد و آن حیات اثنتین و ممات اثنتین درست
شد داللت آن صافی و طافی زید بالمطابقه است زیدی است که واقعا زید
است و یک مو غیر زید داخل او نیست و یک ذره هم از زید کم نیست و
چون چنین است کل ثواب یا عقاب زید بر او وارد میشود و عادل حکیم
این بدن دنیاوی را مثاب یا معاقب به ثواب و عقاب زید نمیکند زیرا که این
مرکب است از زید و از نبات و حنطه و اعراض این دنیا و اگر این بدن را
عذاب کند زید و غیر زید را عذاب کرده پس خدای عدل چون هر چیزی را
رد میکند به جوهرش تا صدق آیه شریفه کما بدءکم تعودون به عمل آید و
خالص میکند این را و زید را خالص به زیدیه آن وقت جمیع عذاب زید را
میتوان بر آن وارد آورد و مستحق کل عذاب زید هست که تمام زید است
و هرچه غیر از زید بود از او گرفتهاند پس چون چنین خالص شد مخلد
میشود چرا که مابین دو جزء از اجزاء او غریبه متخلل نیست که مانع ترکیب
و التصاق بعض اجزاء آن به بعض باشد و متفتت بکند او را پس به آن مقام که
رسید اجزاء او متشاکل میشود تشاکل که پیدا کرد تماثل پیدا میکند پس
تمازج پیدا میکند و تمازج که پیدا کرد تفاعل پیدا میکنند تفاعل که کردند
اتحاد مابین آنها پیدا میشود و حکم بعض حکم کل و حکم کل حکم بعض
میشود اگر فنا بر بعضش وارد آید بر کلش وارد میآید و چون چنین شد در
لوح وجود گردون رسم شد و مادخل عرصه الوجود الیخرج من عرصه
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الوجود همین جایی که هست مخلد است به این حالت که هست ابد االبد
خواهد بود اگر کبریت است الزال کبریت است و اگر زیبق است الزال زیبق
است کذلک بدن را بعد از اینکه تصفیه کردند اگر زید زید سعید است که
ابداالبد سعید است و مخلد سعید است و اگر عمرو شقی است ابداالبد شقی
است و مخلد شقی است نمیتوان گفت زید سعید سی سال نماز کرده است
چرا باید ثواب خلود به او بدهند به جهت آنکه این زید کینونتش سعید است
این کینونت را تنقیه کرد و همانطور ابدا سعید است و جمیعش زید سعید
است و همچنین عمر شقی جمیعش عمر شقی است چه کارش بکنند هر
کارش بکنند غیر شقی نمیشود مثل کبریت که اعراضش را بگیرند و
جوهرش را از آن جدا کنند حاال دیگر جوهر کبریت است چیز دیگر
نمیشود و همچنین اگر از زیبق اعراضش را جدا کنند و آن را تصفیه کنند
حاال دیگر زیبق خالص است و جمیعش زیبق است نمیتوان گفت چرا زیبق
را زیبق کردی و چرا کبریت را کبریت کردی آن خالصه همان بوده است
نیت آن کبریتی بوده و نیت این زیبقی بوده و نیت آن سعادت و نیت این
شقاوت بنیاتهم خلدوا زید سعید همیشه نیتش سعادت بوده و چون نیت او
سعادت بوده مخلد در سعادت است به جهت آنکه نیت او اراده او است و
اراده او فعل او است و فعل او تجلی ذات او است و نیت هرکسی بر حسب
ذاتش است و فعل هر کسی بر حسب عرضش است یا بر حسب ذاتش است
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نیه المومن خیر من عمله چرا که نیت مومن ذاتیت دارد و عملش عرضیت
دارد و نیه الکافر شر من عمله چرا که نیت کافر ذاتیت دارد و عملش
عرضیت دارد حاال زید مومن چون ذاتش طیب است نیتش هم طیب است
ابدا بر ذاتیت خود باقی است و اگر با آن اعراض برگردد زیدی که نیست
پس دار آخرت دار خلود است و تغییر برنمیدارد و دار برزخ دار زوال است
و تغییر برمیدارد به جهت اعراض برزخیه که دارد و دنیا هم دار زوال است
به جهت آنکه اعراض دنیاویه که دارد و هرجا عرض هست موت هست و
اما در آخرت چون عرض نیست موت نیست و مرگ را میآورند در آخرت
به رنگ خاکستری و او را سر میبرند و به اهل جنت میگویند خلود و
الموت و به اهل نار میگویند خلود و الموت.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس بیست و یکم»*
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و عن ابیجعفر 7قال اتی جبرئیل
رسولاهلل9بالبراق اصغر من البغل و اکبر من الحمار مضطرب االذنین عینه
فی حافره و خطاوه مد بصره الی آخر.
این عباراتی است در تحقیق معنی براق و کیفیت سوار شدن پیغمبر صلوات
اهلل و سالمه علیه در شب معراج و این براق حیوانی از حیوانهای بهشت است
که در شب معراج جبرئیل برای پیغمبر آورد و این حیوان نه بسیار دراز بود
و نه بسیار کوتاه بلکه برزخ بود و وسط بود از قاطر کوچکتر بود و از االغ
بزرگتر بود و بالهای او در کفل او روییده بود و صورت او مثل صورت
آدمیزاد بود و چشمهای او در سمهای او بود و ظاهر این است که یعنی دایم
نظرش به جای قدمش بود که جایی پانگذارد که ندیده باشد نه اینکه چشمش
در توی سمش باشد و این معنی ظاهرا نباشد.
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باری این براق زعفرانی رنگ بود و بسیار خوشسیما است و از خواص او
است که اگر میخواست از پایین به باال برود خورده خورده دستهایش کوتاه
میشد و پاهای او بلند میشد تا به سر تل که میرسید و میخواست از باال
به پایین برود دستهاش بلند میشد و پاهایش کوتاه تا اینکه همیشه پشت او
مستوی باشد و پیغمبر منحرف نشود و خم نکند خود را و وقتی که پیغمبر
خواست بر او سوار بشود تزلزلی در اندام براق پیدا شد جبرئیل لطمه به او زد
که آیا میدانی که این کیست میخواهد بر تو سوار شود این محمد است پس
آرام شد و پیغمبر سوار شد و این حیوان طیران کرد از زمین و رفت تا آسمان
تا زیر عرش خدا جلشأنه رسید و ظاهر این الفاظ اینها بود و اما تحقیق این
مسأله و همه مسائل بدانید که همه علم آلمحمد :برای آنها الفاظی است و
برای آنها معانی هست غیر از آنچه متبادر به اذهان شنوندگان میشود و مردم
مأمور نیستند که آنچه متبادر به اذهان مردم میشود بگیرند و شنوندگان
حمل میکنند بر معانی جسمانیه ظاهره و نباید چنین باشد بلکه معنی آنها غیر
از آن چیزهایی است که متبادر به اذهان میشود پس برای تحقیق این معنی
باید مقدماتی چند عرض کنم تا مطلب واضح شود.
خداوند عالم جلشأنه هر مخلوقی را از اعلی درجات مخلوقات گرفته تا
منتهای بعد از مبدء در نزد موثر قریب خود در موضع خود آن را بنفسه آفریده
صفحه | 227

و نیست مابین او و مابین موثر قریب او فاصله نه حرکتی در میان آنها و نه
موجودی دیگر فاصله است بلکه آن عالی است و این دانی است و این در
نزد او مخلوق بنفسه است قائم بنفسه یعنی للعالی و محفوظ بنفسه است و
کاشف از این و مظهر این معنی قول حضرت رضا است صلوات اهلل علیه که
سوال کرد عمران از آن حضرت کیفیت صدور کاینات را حضرت مثل زدند
به چراغ و نور چراغ و فرمودند که نور چراغ از چراغ به فعلی پیدا نشده و
به حرکتی پس از سکونی پیدا نشده و به نطقی پس از سکوتی پیدا نشده بلکه
وقتی که چراغ مستضیء شد برای ما ما از این حالت به فعل تعبیر آوردیم
گفتیم استضاء لنا ،لما استضاء لنا قلنا قد اضاء لنا این حرکت و این صفت را
وقتی خواستیم تعبیر بیاوریم قلنا قد اضاء لنا و اال حرکتی پس از سکونی و
نطقی پس از سکوتی نبود و مابین چراغ و نور چراغ چیز دیگری نیست و
اگر چیز دیگری بود چرا دیده نمیشود اگر از بسیار ضوء دیده نمیشود
چراغ اضوء از او است و دیده میشود و اگر از کمی ضوء او است که نور
چراغ اقل ضوءا از او است و دیده میشود وانگهی اثر تابع صفت موثر است
و سراجی که موثر اول است مرئی است و نورش هم مرئی است اگر چیزی
این میانه باشد اگر اثر چراغ است که آن هم باید مرئی باشد و اگر اثر چراغ
نیست پس میان اثر و موثر فاصله یعنی چه این میانه این فعل ما مرئی یعنی چه
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و علی ای حال امام 7شرح این معنی را فرمود که لما استضاء لنا قلنا قد اضاء
لنا و فرمود لیس بفعل منه بلکه همینکه نورانی شد گفتیم قد اضاء لنا.
باری مقصود این بود که اثر در نزد موثر قریب خود مخلوق بنفسه است یعنی
آن موثر عالی بدون حالتی و بدون انتقالی از مکان خود این اثر را در مکان
خود احداث میکند بالحرکت و بالسکون و بالماده و بالکیف و الکیف
لفعله کما الکیف له و چگونه کیف باشد و او مکیف کیف و کیفیت در
آنجا راهبر نیست عالی هست و دانی هم هست و در مقام خود دیگر کیف
برنمیدارد و از این حالت تعبیر که میآوریم میگوییم فعله و ظهر به و تجلی
له و این وجود وصفی است و آن وجود ذاتی وجود وصفی و وجود ذاتی را
وقتی تعبیر میآوری میگویی ظهر به و تجلی به و همه تعبیری است یکدفعه
و گاه هست فعلیت را اینجا مالحظه میکنیم و میگوییم لیس اال اهلل و صفاته
و اسماوه و گاه هست در این مالحظه شخص نمیبیند صفتی از صفات را
همان آیت میبیند سنریهم آیاتنا فی االفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه
الحق پس بعد از آنی که نظرها مختلف شد گاهی نظر میکند و نمیبیند اال
اهلل چنانکه خدا میفرماید اال انهم فی مریه من لقاء ربهم اال انه بکل شیء
محیط قل ای شیء اکبر شهاده قل اهلل شهید بینی و بینکم و یکدفعه نظر
میکند و نمیبیند مگر اسماء و صفات را و دیگر آیت نمیبیند و هکذا کسی
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هست که نظر میکند و در این نظر فعلی و مفعولی میبیند و حاال سخن در
آن نظری است که فعلی و مفعولی میبیند پس میگویم دانی فعل شد در نزد
عالی و همین هم مخلوق بنفسه شد پس از برای هر شیء در نزد موثر قریب
خود یک حالت و مقام فعلیتی است و یک حالت و مقام مفعولیتی است
دیگر در هر جایی به طور خودش در بسیط به طور بساطتش و در مرکب به
طور ترکیبش دیگر شیء هرچه جمود و غلظتش بیشتر است انفصال جهت
فعلیتش از جهت مفعولیتش بیشتر است و از هم منفصلتر است و هرچه رقت
و صفاش بیشتر است اتحاد جهت فعلیت و مفعولیتش بیشتر است و به
همینطور میرود تا به آن حادث اول میرسد که جهت فعلیتش عین جهت
مفعولیتش است و این عین آن و یکدرجه که فرود آمد در مقام عقل مابین
این دو جهت وقتی فرود میآید در مثال تمایزی صوری مقداری در مابین آن
دو جهت پیدا میشود و فرود میآید در جسم و تعینات جسمانی پیدا میشود
میان این دو جهت و در جمیع مراتب این دو حیث باید باشد و در جمیع
مراتب حیث فعل البته باید ارق و اصفی باشد و الطف و اعلی باشد از حیث
مفعولی هرجا او ایستاده فلیکن اعلی کائنا ماکان و حیث مفعولی المحاله
باید اغلظ باشد حجب مبدء بیشتر بکند ابعد از مبدء باشد غلیظتر باشد و
تکثر او بیشتر باشد منجمدتر باشد و المحاله باید حیز او غیر حیز آن جهت
باشد به جهت ثقل این و خفت آن و به جهت کدورت این و صفای آن پس
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هر جایی که این است ضد آن جایی است که آن است فلیکن اسفل هرجا
باشد پس به این لحاظ زمین اسفل است و آسمان اعلی.
پس از آنچه عرض کردم معلوم شد که هرجایی آسمان است اعلی است هرجا
باشد و هرجایی که زمین است اسفل است هرجا باشد پس اگر شخص در
آسمان باشد و سرش رو به زمین باشد باز سرش اسفل است پس زمین اسفل
است و آسمان اعلی پس زمین مقام بعد از مبدء است و آسمان مقام قرب به
مبدء است و اال خداوند عالم قربش به آسمان و زمین یکسان است و هو
الذی فی السماء اله و فی االرض اله و خدا در همه جا خداست برای موسی
ملکی از زمین بیرون آمد گفت از کجا میآیی گفت از پیش خدا و ملکی از
آسمان آمد گفت از کجا میآیی گفت از پیش خدا و خدا در همه جا هست
و به همه چیز نزدیک است و از همه چیز دور است در عین نزدیکی و خداوند
عالم توی عرش ننشسته است در اندرون نیست در بیرون نیست باال نیست
پایین نیست و در مکان نیست و خدا مکان را آفریده پس قرب به مبدء نه
معنیش این است که آسمان قریب به خدا است و زمین بعید از خدا است و
همان قربی را که آسمان دارد به خدا زمین هم همان قرب را دارد و همان
بعدی که زمین دارد از خدا آسمان هم همان بعد را دارد این است که حضرت
امیر میفرماید حیرانند اهل ملکوت در خداوند عالم چنانکه اهل زمین
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حیرانند اهل آسمانها هم هیچ چیز دیگر نمیبینند اگر میگویی آنها نور خدا
را میبینند میگویم خدا رویی ندارد مثل روی خلق که از او نوری ساطع
شود بلکه اهل آسمانها هرچه نگاه میکنند نور آسمانها را میبینند تو هم
نوری که اینجا است میبینی فرق نمیکند و اهل زمین و اهل آسمان نسبت
به خدا یکسانند بعد از آنی که معلوم شد که هر اثری در نزد موثر قریب خود
مخلوق بنفسه است و نیمه اعالی او جهت فعلی است و نیمه اسفل او جهت
مفعولی است پس آن جهت فعلی او باید جهتی باشد که جمیع حرکات و
فیوض و امدادی که در این جهت مفعولی پیدا میشود از آن جهت بیاید
رزقکم فی السماء و ما توعدون این است که میفرماید آنچه مشیت خدا به
آن تعلق بگیرد خبر میدهد آن را به روح القدس و القاء میکند آن را روح
القدس به نجوم و نجوم جاری میشوند به امر خدا و احکام در زمین جاری
میشود و آنچه در این ارض و جهت من نفسه است به سبب آن افالکی است
که جهت فعلیت و کل خواص و انتقاالت به واسطه آن جهت اعالیی است
که در شیء هست پس اگر موجود مرکب از جهتین حرکت کرد به اقتضای
آن جهت فعلیتش است اگر ساکن شد به اقتضای جهت من نفسهاش است و
اگر واجد شد چیزی را به اقتضای جهت من ربهاش است و اگر فاقد چیزی
شد از جهت من نفسهاش است و کذلک اگر عالم شد و بینا شد و چیزی به

صفحه | 232

او رسید از آن جهت اعالء است و هرگاه جاهل شد یا عاجز شد یا مریض یا
شری به او رسید از جهت اسفل او است.
الحاصل ما اصابک من حسنه فمن اهلل و ما اصابک من سیئه فمن نفسک و
جمیع فقدانات و نواقص و نقایص از حیث خودی برخواسته و جمیع
وجدانات و کماالت از حیث اعلی است و دار دوام و بقاء این شده و دار
فناء و زوال آن شده پس کاری که ما بایست بکنیم و مأموریم آن زیاد کردن
و قوت دادن جهت رب است و او را حاجب نشدن و او را از کار خود
نداشتن است و او را به طبع خود گذاشتن است و او را ضایع نکردن است
زیرا که ما هرچه به سوی او رویم و به طبع او حرکت کنیم جهت من نفسه
رقیقتر میشود و با او مشاکلتر میشود و جاری میشود برحسب میل و اراده
او و خورده خورده میرود در جوار او و مطیع او میشود و حکمی غیر از
حکم او نمیماند و اثری غیر اثر او ظاهر نمیشود از آن و هرگاه جاری شویم
بر حسب میل جهت نفس پس به عکس میشود و خورده خورده آن به طبع
این میشود و آثار این جهت نفس قوت میگیرد و ظاهر میشود و کمکم آن
مخفی میشود تا آنکه مخلد در ارض میشود که مأوای جهت نفس است و
لو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الی االرض و اتبع هواه فمثله کمثل الکلب الی
آخر و الترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و خورده خورده از آن باال
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فرود میآید و سماویتش ضعف پیدا میکند و ارضیتش قوی میشود و هم
طبع این میشود و تسفل پیدا میکند و امه هاویه میشود وام مغز سر است و
سر او هاویه میشود تهوی الی اسفل السافلین هی فرود میرود تا هرجایی
که خدا خواسته باشد این آنا فآنا تغلیظ میکند و تکثیف میکند و هی سرازیر
میرود پس شارع روف رحیم ما را داللت کرد به آنچه جهت رب را
میافزاید و قوت میدهد و آنها جمیعا اوامر او است خواه فرایض و خواه
مندوبات و ما را نهی کرده از آنچه جهت نفس را میافزاید و او را قوت
میدهد و دور از مبدء میکند خواه محرمات باشد و خواه مکروهات و چون
سخن به اینجا رسید این را عرض کنم که اصل احکام اهلل اصلی یا حرام است
یا واجب ثالثی و رابعی و خامسی ندارد زیرا که یا از مقتضیات جهت رب
است پس واجب است و یا از مقتضیات جهت نفس است و حرام است و این
به واسطه بعد از مبدء حرام است و آن به واسطه قرب به مبدء واجب است و
دیگر ثالث و رابع و خامس ندارد و بعد از آنی که خلق آمدند در عالم تکثر
و بعید از مبدء شدند و ضعف پیدا کردند و متحمل نتوانستند بشوند وجوب
و حرمت و جمیع آن حدود را از این جهت برای ایشان تقسیم کردند جهت
رب را بعض چیزها را حافظ ماده او قرار دادند و بعضی چیزها را حافظ
صورت او پس آنچه را که حافظ اصل ماده است آن را واجب کردند و آنچه
مکمل و محسن صورت است آن را مندوب قرار دادند اصل ماده برقرار باشد
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دیگر اگر کج واجی در صورت باشد عفو میکنند و اال مندوباتی نیست برای
واقفین در موقف قرب و دیگر معنی ندارد که مستحب است با سلطان
اینطور راه رفتن که تو مختار باشی که اینطور بکنی یا نکنی نهایت اگر
بکنی این در نزد او احب است و اگر نکنی احب نیست آنی که احب نیست
ابعد از سلطان است و اگر ابعد از سلطان است نورش کمتر است پس هجرت
از سلطان را الزم دارد و آنی که در مقام بعد از مبدء و در مقام جهت من
نفسه بود آن را دو قسم کردند یک قسم را که مبطل و مفنی ماده بود برای
او حرام کردند و یک قسم را که مبطل و مفنی صورت بود آن را از برای او
مکروه کردند پس در این مقام چهار حکم پیدا شد و پنجم ندارد و بعد از
اینکه آمدند به غایت بعد در این دار دنیا به جهت غلبه جهل و عجز و ضعفی
که برای آنها پیدا شد حکم خامسی برای وسعت که یرید اهلل بکم الیسر و
الیرید بکم العسر که مباح است قرار دادند و شاید از این بیانی که عرض
کردم آن تفصیلی که یک وقتی عرض کردهام و در حاشیه فصل الخطاب هم
نوشتهام تا واضح شود و آن این است که نه این است که امر واجب صرف یا
مندوب صرف باشد بلکه از مندوبات تا واجب درجات بسیار هست و اعالی
مندوب کالواجب است و کمکم به تدریج پایین میآید و ضعف پیدا میکند
تا قریب به اباحه میشود و از آن طرف هی اشیاء متفاوت میشود و کمکم
حسنش بیشتر میشود تا به جایی میرسد که کالواجب میشود و طوری
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است که فعلش میباید ترک نشود ابدا مثل اینکه در نافله فرمودهاند تارک
هذا لیس بکافر ولکنه فسق به اینجا که رسید شد کالواجب همچو دوین
واجب است و تارک الصلوه در نماز واجب کافر است تارک نافله کافر
نیست و تارک هذا لیس بکافر ولکنه معصیه و همچنین از آن طرف و شاید
مطلب به دست شما آمد که مکروهات هم باز درجات دارد ادنی درجات
مکروهات است کالمباح است و باال میرود و میرود تا اینکه اعلی درجات
مکروه کالحرام است و نباید مرتکب شد و چه بسیار از مکروهات را که
تهدیدات زیاد کردهاند و عامل آن را لعن کردهاند آنها کالحرام است پس این
مستحبات و مکروهات به طور تدرج میرود تا داخل حرام و واجب میشود
و پایین میرود تا داخل مباح میشود و همچنین در طهارت و نجاست و در
حل و حرمت تدرج میرود و در احادیث همینطور است و تصریح در اخبار
نیست که آب یا پاک است یا نجس و اگر پاک نشد دیگر حاال نجس است
بلکه یکپاره آنها هست کالنجس است مثال در حال اختیار و وسعت وقت
و وجود آبی دیگر نباید استعمال آن کرد اما عند االضطرار باشد در بیابانی
باشد آن وقت انتقال از آن به تیمم جایز نیست بعینه مثل غذاهای مضر است
یک چیزی هست اندکش ضرر ندارد و یک چیزی است ضررش بیشتر است
و هی ضررش زیاد و زیاد میشود تا کشنده میشود حاال همچنین نه این
است که یکدفعه از پاک برود به نجس مثال کر را میگویند که به مالقات
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نجس نجس نمیشود و نجاست که به او رسید پاک است و چون متغیر به
نجاست نشده است پاک است حاال سی سنگ([ )]15نجاست توی کر
ریخته باشد یا یک مثقال کمتر البته اولی نجاستش بیشتر است و دومی کمتر
است و هکذا کمتر و کمترک و بیشتر و بیشترک و بعینه مثل سموم است
یک چیزی است که آنقدر سمیت دارد که به محض ورود سم میکشد و
یکی کمتر است و هکذا و جمیع عالم بر همین کیفیت است پس ما
اعتقادمان این است که مابین واجب و مباح درجات است و حکم نه به
وجوب و استحباب تنها است بلکه چه بسیار مستحب که در ترکش عقاب
مقرر کردهاند و چه بسیار مستحب که ترکش هین باشد و همچنین از آن
طرف مکروه درجات دارد.
و چونکه بعد از درس حکمت درس فقه فرمایش میشد و سخن در عیوبی
بود که باعث فسخ نکاح میشد لهذا چند کلمه و فائده نوشته شد.
فائـــده :فرمودند خوره غیر از آکله است و جذام عربی است فارسیش خوره
است اگرچه فارسی آکله هم یعنی خوره است لکن غیر از آکله است و
خودش دردی است برأسه و عربیش جذام است فارسیش خوره است وقتی
که دم در مزاج محترق میشود سودا غلبه میکند و به یک عضو مخصوصی
که ریخت آکله میشود ولکن جذام که خوره باشد خودش ناخوشی است
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که به همه بدن میرسد و چنانکه در این عالم امالحی است و هرگاه ناری
بر این ملح مسلط شد آن را ذوب میکند و حل میشود و تقطیر میشود و
تیزاب پیدا میشود و کذلک در بدن هم امالحی است و آن خلط سودا است
معدن او طحال است و این خلط سودا به منزله ملح است پس هرگاه حرارتی
و ناری بر او مستولی شد پس آن را حل میکند و مستحیل به تیزابیت میکند
ملوحت که داشت و به واسطه حرارت هم حدتی در او پیدا شد و تیزاب شد
پس به هر عضوی که ریخت آن را سوراخ میکند و این جوششها و بثورها
و آبلهها میشود و مجروح میشود و در عروق زیر جلد میآید و زخم میکند
مثل اینکه آدم را بیندازند توی تیزاب که مشوه و فاسد میشود و به زبان
کرمانی بدن او میشهلد و گوشت متعفن میشود و هرگاه این ماده زیاده
باشد جمیع بدن را میگیرد و اگر مادهاش کمتر باشد بعضی اعضاء را
میگیرد و غالبا این است که معالجهپذیر نیست وقتی همه بدن را گرفت.
ناخوشی برص از بلغم پیدا میشود وقتی در بدن بلغم زیاد شد مخالط با دم
میشود و حرارت دم کم میشود و عضوی که ضعیف میشود در آن عضو
میریزد و قوه غاذیه را سد میکند به جهت کمی حرارت دم و دیگر مدد به
آنجا نمیرسد پس غذایی که به او میرسد قوه احاله او را ندارد همانجا
میماند و کمکم عضو سفید میشود و خورده خورده ترهل پیدا میکند و
حالت دلمه را پیدا میکند و جای او بسا آنکه گودتر میشود به جهت ترهلی
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که دارد به طوری میشود که هرچه به او بمالی آنجا سرخ نمیشود و سوزن
بزنی خون بیرون نمیآید و آب زردی یا آب سفیدی بیرون میآید و خون
نیست این میشود برص و پوست اینطور میشود و گوشتش ترهل پیدا
میکند مثل گوشت صدف وقتی میشکافی آن را مثل دلمه میبینی و خورده
خورده آن اثر میرود و به استخوان میرسد این برص است نه اینکه پوست
سفید شود و گوشت ترهل نداشته باشد وقتی ترهل داشته باشد و از سوزن
زدن خون بیرون نیاید برص است و اال اسب پیشانیش سفید باشد دخل به
برص ندارد و پیس نیست وقتی پیس است که اینطور باشد و گاهی در
عضوی یا در همه بدن میرود و برق هم میزند اما نوعی است که آدم
خوشش نمیآید و دلش برهم میخورد و تنفر میکند و تهوعش میگیرد و
آن عضو کأنه مرده است و سرخ نمیشود به مالیدن و چنانکه جذام سودای
مذاب بود که میریخت به هرجا که میریخت برص هم بلغم مخلوط به دم
است و میریزد به هرجا که میریزد و بیشتر برص به موضع حجامت و فصد
یا به جایی که جراحتی به او رسیده باشد میریزد که عضو ضعیف شده باشد
و وقتی زیاد شد جمیع بدن را میگیرد.
فائـــده :عرض شد که بیان فرمایند صدف را ،فرمودند صدف دو بال حیوانی
است در دریا و تن و بدن آن حیوان در میان آن دو بال است مثل کاسه پشت
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و این کاسه بشقاب جلدی است برای تن او و چون دشمن بسیار داشت و از
آنها به او آسیب میرسید خدا این کاسه بشقاب را درست کرده به جهت
حفظ او و تا دشمن را از دور میبیند میرود توی این کاسهسنگ و کذلک
صدف این دو بال او را حفظ میکند که ماهیها او را نخورند و خدا باران
که در فصل نیسان میبارد میرود در جوف آن و آن صدف میآید روی دریا
و بالهای خود را باز میکند و باران میرود در جوف آن و در آن خدا طبعی
قرار داده که عقد میکند آن بارانها را و اول این صدف حیوان است به این
حالت بعد از آنکه باران آمد و به خود گرفت میرود ته دریا و کمکم سنگین
میشود و به گل فرو میرود و جمادیت پیدا میکند و آنجا میماند و ریشه
میکند و کمکم شاخه میکند و از یک ساق او دو سه تا صدف آویخته
میشود و این صدف از برازخ است میان جماد و نبات و حیوان از این جهت
منع نمیکنیم بودن آن را در نماز با شخص مصلی و این نیست عضو حیوان
غیر مأکول اللحم که نمیشود با او نماز کرد بلکه جمادیت پیدا کرده و
نباتیت پیدا کرده اگر اولش حیوان بوده و این ضرر ندارد.
قرن مرضی است که در مجرای رحم در منفذ احلیل پیدا میشود و اینجا
اقوال فقهاء مختلف است با لغویین و به حسب طب قرن و عفل را ضبط
نکردهاند اطبا ولیکن آنجا به لفظهای دیگر خود ذکر کردهاند مثال به لفظ
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رتق ذکر کردهاند غرض مرض معلوم است و به حسب لغت قرن و عفل را
یکی گرفتهاند و بعضی جدا کردهاند بعضی قرن را به معنی استخوانی گرفتهاند
که در فرج زن باشد که مانع از دخول شود و میگویند اشقو آنجا پیدا میشود
مثل پای گوسفند و عفل آن غده و دشولی است و گوشتی است زیاد که مانع
از دخول است.
و اما رتقی که اطباء گفتهاند آن چیزی است که در فم رحم پیدا میشود مثل
غده که سد کند آن را از دخول و این باعث اورام و امراض شدیده میشود
و حبس حیض میکند و امراض پیدا میشود و عالجش بریدن او است و
چاره دیگر ندارد.
و مرضی دیگر هست که نطو رحمش میگویند و آن این است که رحم او
بیرون میآید به واسطه اینکه آن زن از جایی بیفتد یا رعب شدیدی به او برسد
و دیده شده که اینطور شدهاند مثل اینکه برای مردها فتق پیدا میشود زنها
هم رحمشان از منفذ بیرون میآید و آنجا آویخته است.
افضا طوری که میگویند و من خودم درست نفهمیدهام و هر دو قسمش
ممکن است یکی این است که مجرای رحم و مجرای بول یکی شوند و آن
پرده که فاصل است پاره شود و بعضی گویند که پیش و پس یکی شود و این
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بعید نیست هرگاه طفل باشد و نازک باشد و این مشهور میان مردم است و
اال آن اولی بعید است و من این را تعقل نمیکنم.
فائـــده :عرب گاهی فعلی جعل میکنند مثال پشت را ظهر میگویند پس اگر
کسی را چوب به پشتش زدند میگوید ظهره بر شکمش بزنند میگویند بطنه
بر سرش بزنند میگویند رأسه و همچنین هرگاه ناخوشی طول بکشد زمان
درازی میگویند زمنه یعنی این ناخوشی@ زمان بسیار طول کشیده و اطباء
و مردم امراض مزمنه میگویند و در لغت همان زمان و زمانه است.
سرطان اماسی است در بدن پیدا میشود و رشته رشته است و هر تکه از طرفی
میرود و آویخته هر کدام به رنگی یکی سرخ یکی سیاه به حسب اختالف
اخالط و فساد و چرک میآید و سوزش بسیار دارد.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس بیست و دوم»*
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و عن ابیجعفر 7الی آخر.
دیروز عرض کردم که هر چیزی نزد موثر قریب خود مخلوق بنفسه است و
المحاله در او دو جهت است جهت فعلیتی و جهت مفعولیتی و این دو جهت
به جهت اختالف مقامات اشیاء مختلف میشود و هرچه شیء لطیفتر و
اوحدیتر باشد این دو جهت در او مشاکلتر میشود و هرچه شیء غلیظتر و
متکثرتر میشود ممتازتر و واضحتر میشود و گفتم که جهت فعل احکی
است از برای ماوراء و منشأ جمیع امداد و فیوضات آن جهت است و آن
جهت مفعولیت حاجب است برای مبدء و مستفیض است از جهت اعلی و
او مفیض است بر این و محرک است بر آن و آن متحرک است به این و آن
باال ممد است و این پایین و مستمد و هرگاه شخص انسانی غلبه دهد جهت
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فعل را و جهت من ربه را و جهت من نفسه را ضعیف کرد این مطاوع او
میشود و امداد نامالیم به این میرسد پس او قوت میگیرد و این ضعیف
میشود و الزال ضعیف میشود تا اینکه این کمکم حاکی او میشود وانگهی
مدد را وقتی مشاکل آن عالی به این دانی دادند این هم از آن جنس میشود و
بارد را اگر خورده خورده تسخینش بکنند کمکم به طبع آن میشود و ساخن
میشود فرقی که میکند این است که برای این تطبع است و عادتی است و
کالطبیعه الثانیه میشود و برای آن طبیعی است و به طبع خود گرم است و تا
اینکه کمکم راضی میشود و همچنین هرگاه به عکس باشد و این جهت
اسفل را غلبه دهی به آن جهت اعلی تا آنکه آن عالی متطبع میشود به طبع
دانی و غلیظ و کثیف میشود و آثار دانی از او بروز میکند تا اینکه به کلی
نادان و جاهل میشود پس از آنچه عرض کردم معلوم شد که نجات شیء
مرکب به هرجوره علمی راه همین است و بس از هر بابی که انسان داخل
میشود راه نجات شیء و دوام و بقای شیء دیگر میخواهد مومن باشد یا
کافر باشد که دو جهت دارد و هر جهتی را غلبه داد همان است گذشتیم از
این به لغت طبیعی عرض کنم پس میگویم که هر چیزی جانی دارد و تنی
دارد یا ندارد این چیز زنده است یا مرده است به هر مذهب میخواهد باشد
یهودی یا نصرانی یا فرنگی این را از او میپرسم که جان را باید تابع تن کرد
یا تن را باید تابع جان کرد جمیع مردم مفطور بر اینند که تن را تابع جان
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کنند و باید کرد به جهت آنکه او است بیننده و او است شنونده و همه کارها
از جان است پس باید تقویت جان کرد پس اگر این را تسلیم کردی از او
میپرسم که حاال هر کاری که تقویت تن میکند بهتر است که بکند یا
کاری که تقویت جان میکند بکند بهتر است معلوم است که باید کرد آن
کاری را که مقوی جان است و تلطیف خوب چیزی است و آدم یک من و
نیم نان و ماست و پیاز بخورد و بیفتد شعور آدم تمام میشود و هی تقویت
تن بکن و بکن و بکن و بخور و بخور کیسه معده را که پر کردی آن وقت
روح تو ضعیف میشود معلوم میشود بدکاری است وقتی که شراب میریزی
در آن کیسه روح او ضعیف میشود پس اعمالی که مقوی تن میشود باعث
ضعف جان است و بد کاری است و این مسأله چنان بداهتی دارد که یهودی
و نصرانی نمیتواند آن را انکار کند و ما اشرف از جان هم داریم و آن عقل
است و عقل اشرف از روح است و فهم انسان اشرف از جان او است پس
کارهایی که سبب تقویت فهم میشود آن خوبست و هرچه روز به روز بر
ثقل و جمود و بالدت انسان میافزاید آن بد است پس این راه شریعت الحمد
هلل رب العالمین اوضح اشیاء است که لزوم اتباع امر شریعت بدیهی است
برای عقال اال اینکه شیطان نمیگذارد و کر و کور میکند انسان را در وقت
عمل میترساند مشاعر را احمق میکند آدم و اال بنشینید در گوشهای از روی
تدبر فکر کنید این مطلب سخن برنمیدارد میبینید و همینطور است باز در
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اینجا به جهت حکمتی به زبان دیگری لزوم دارد بگویم تا مسأله درست
معلوم شود وانگهی مسأله معراج به طور حقیقت و یقین معلوم نمیشود مگر
به علم فلسفه و مگر اینکه شخص بداند علم فلسفه را و طور ترقیه اشیاء را
حکمای سلف در تولید مولود خود و در ترکیب مولود خود اختالف کردهاند
بعد از آنی که دیدند ارواح صاعدند و اجساد بالطبع هابطند آنها لطیفند و
سماوی و صاعد و اینها کثیف و غلیظند و ارضی و هابط و دیدند که مابین
این دو ایتالف پیدا نشد به هرطوری که آنها را با یکدیگر بیامیزی باز وقتی
مقام امتحان میشود وقتی که نار در میان آمد که متفرق کننده مجتمعات و
مجتمع کننده متفرقات است دیدند که باز ارواح مفارقت کردند از اجساد و
رفتند از پی کار خود و اجساد ماندند بیروح پس حکما گفتند که مولود ما
بیجان که میت است نه نفوذ دارد نه بریق و نه لمعان و نه صبغی دارد و
بیحاصل است و مولود ما بیتن نامربوط است ثبات ندارد ثقل ندارد وقایه
ندارد و ارواح بیثبات و بیثقل و بیوقایه ممازج با اجساد نمیشود و مناسبت
با اجساد ندارد پس آن روح بیتن در این عالم ملقیعلیه ظاهر نخواهد شد و
آن تن بیروح در آن عالم ملقی علیهما بیفایده و بیثمر و بیمرآت و امام7
شرح همین معنی را به طور علم الهی فرمودهاند .فرمودند که قدر در اعمال
عباد مثل روح است در جسد چنانکه اگر روح نباشد جسد حرکتی ندارد و
نفوذ و سریانی ندارد و اثری از او ظاهر نمیشود و اگر جسد نباشد روح
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ظهوری ندارد و بروزی ندارد و همچنین اگر قدر نبود اعمال را در این عالم
اثری و وجودی نبود و اگر اعمال نبودند تقادیر خدا را در این عالم ظهور و
بروزی نبود پس قدر در اعمال عباد مثل روح است در جسد زید قاتل عمرو
است آن قاتلی که عمل زید است تقدیر خداوند اهلل یتوفی االنفس حین موتها
آن تقدیر در توی قاتلیت زید است و این زید قاتل و قاتلیت زید مرکب است
از قاتلیتی که در او است و آن تقدیر خدا اگر قاتلیت زید نبود قدر را ظهور
و بروزی نبود و قاتلهم اهلل ظاهر نمیشد و هرگاه قدر نبود و همین قاتلیت
زید بود زید احقر از این بود که در ملک خدا احداث کند ما لمیرد اهلل و
لمیخلق اهلل را و حس و حرکت داشته باشد و جبر آن است که قدری باشد
بیعمل و تفویض آن است که عملی باشد بیقدر پس نه جبر است نه تفویض
بل امر بین االمرین قدری است به عمل و عملی است به قدر و جبر قدر
بالعمل است و تفویض عمل بالقدر است و چون قدر بالعمل نیست پس
جبر نیست و چون عمل بالقدر نیست پس تفویض نیست و اشتباه کردهاند
که گفتهاند امر مرکب است از جبر و تفویض و این تعقل نمیشود زیرا که
جبر قدر بالعمل است و تفویض عمل بالقدر است پس قدر بالعمل چگونه
ترکیب میشود با عمل بالقدر و این معقول نیست پس قدر با عمل است و
عمل با قدر و نه جبر است و نه تفویض بل امر بین االمرین و هردو با هم حق
است و قدر بالعمل و عمل بالقدر باطل است و جمیع ما خلق اهلل به عمل
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مع القدر و قدر مع العمل است و جبر و تفویض هر دو کفر است و عمل مع
القدر و قدر مع العمل ایمان است پس مشیه اهلل در تن مشاء است و مشاءات
حرکت میکنند به او و میبینند به او و آثار ظاهر میشود به او جمیع آثار باهلل
است و خدا هم میکند به اینها و در اینها این شد حق و صدق و مطابق جمیع
کتاب و سنت و آنها که میگویند جبر است یا تفویض یا میگویند مرکب
است از جبر و تفویض حقیقت مسأله را برنخوردهاند و کنه آن را از آلمحمد
اخذ نکردهاند و چیزی میگویند بیمعنی و تفویض عمل بالقدر است و این
ممتنع است و جبر قدر بالعمل است و این هم ممتنع است و الجبر یعنی
ممتنع است جنس جبر و محال و ممتنع است و التفویض جنس تفویض را
نفی کردهاند و هر قهری که بکند الی ماشاء اهلل آیا این شیء مقهور و منفعل
میشود یا نمیشود اگر نمیشود که فعل بدون انفعال معقول نیست و خداوند
مختار است و مقهور کسی است که متطبع به طبع یک طرف باشد و این
تطبع ذاتی او باشد و این صفت خلق است لکن خدای قادر غنی مقهور در
طرفین نیست و مختار است پس خدا چون مختار است مشیت او هم مختار
است و چون مشیت او مختار است مشاء بر طبق مشیت است و چون چنین
است پس نمیشود که اضطرار توش باشد و علی ای حال مقصود این است
که قدر بالعمل و عمل بالقدر نمیشود این در زبان علم الهی و باز در زبان
فلسفه عرض میکنم که روح بالجسد و جسد بالروح نه ظهور و بروزی
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دارد و نه آثار از او ظاهر میشود پس بعد از آنی که حکماء این مسأله را
یافتند فکر کردند که چگونه مابین این دو تألیف کنند و حال آنکه این دو
متضاد با یکدیگرند آن صاعد است و لطیف و این هابط است و کثیف
اختالف کردهاند بعضی گفتهاند اجساد را باید تلطیف کرد و ترقی داد و
تفلیک کرد تا اینکه او برود در صقع ارواح و با آنها مشاکل شود و ممازج
شود و بعضی آنها را تخطئه کردند و گفتند که ما در اصل احتیاج به جسدی
که داریم برای تثبیت روح و ظهور روح است که روح در تن ملقیعلیه نفوذ
کند و به اعانت ثقل این جسد غائص شود در اعماق او و به واسطه ثبات
جسد روح ثابت شود و اگر روح میتواند که در تن ملقیعلیه برود بماند چرا
در این جسد خودش نمیماند پس اگر این جسد را شما ترویحش کردید و
فلکی کردید این هم شد روح مثل آنکه آبی و آبی هر دو مثل همند اینها هم
همانطور باز احتیاج به جسدی دیگر دارند و قومی دیگر آمدند و گفتند که
باید تجسید ارواح کرد و ارواح را باید غلیظ کرد و مجسد و ثابت کرد تا
اینکه مناسب با این اجساد شود و ممازج با آنها شود و فرار و صعود نکند و
غایص شود در جسد و آن قوم دیگر تخطئه کردند اینها را و گفتند این
نامربوط است ما روح میخواهیم برای اینکه منتشر شود در بدن ملقیعلیه
وقتی تو مجسدش کردی این دیگر انتشار و رونق ندارد سفال بدن مرده است
رونق ندارد جان در او نیست اما ذهب بریقی و لمعانی در او پیدا است به
صفحه | 249

جهت آنکه جان در تن دارد و آن جانی که در تن او میبینی از همان روح
است پس به ریق و صقالت و لمعان باید از روح بیاید وقتی او را مجسد
کردی مثل سایر اجساد منجمدش کردی و این خاصیتها از او تمام میشود
و مثل این است که جسدی بر جسدی القاء کردی فاعلیت ندارد باز در علم
الهی عرض کنم اگر آنقدر و مشیه اهلل آنطور مجسد شود که عمل شود آن
وقت محتاج است به قدری دیگر شاهد بر این قوله تعالی و لو نشاء لجعلنا
منکم ملئکه فی االرض یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسوال
و کفار سوال کردند از پیغمبر که اگر مالئکه از آسمان نازل میشوند چرا ما
آنها را نمیبینیم فرمودند اگر مالئکه را نشان شما بدهم و آنها را مثل
شخصشان بکنم تا شما آنها را ببینید باز محتاج به این است که از آسمان
مابین آنها و مابین مبدء یک ملکی دیگر بفرستم حاال این رسول هست و
مابین او و مبدء ملک ضرور شده و جبرئیل آمده حاال اگر جبرئیل را نشان
شما بخواهم بدهم باید مجسدش کنم و چون مجسد شد لو نشاء لجعلنا منکم
ملئکه فی االرض یمشون مطمئنین ارض مطمئنه را ارض منخفضه میگویند
هرگاه مالئکه را مطمئن و متحقق در ارض میکردم لنزلنا علیهم من السماء
ملکا رسوال حق است و صدق و همین است واقعیت امر پس اگر قدر بیاید
عمل شود و مجسد شود باز قدری دیگر الزم میشود و هرگاه عمل برود و
روحانی شود و مخفی شود و ابی اهلل انیجری االشیاء اال باسبابها کو اسبابی
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که آن جاری شود باز محتاج است در اینجا به یک جسد دیگری پس معلوم
شد که تجسید اقدار و ترویح اعمال هیچ یک از حکمت نیست عمل باید
عمل باشد و قدر باید قدر باشد و باید تدبیری کرد و اال چگونه ارتباط میان
این روح و جسد پیدا شود و قوم ثالثی آمدند و محاکمه کردند و گفتند
دعوای زرگری است و اال قومی تأمل خودشان کردند و به مطلب رسیدند
میبینید نامربوط مذهب قرار نمیدهند همچنین این طایفه و به این دعوا
میخواهند افاده امر بکنند و این دعوای زرگری را کردند به جهت اینکه ما
بفهمیم که تجسید ارواح ممکن است و میتوان اجساد را ترویح کرد و
همچنین آن قوم دیگر که تجسید ارواح هم ممکن است و در ارواح جسد
خفیی هست که میتوان او را تنمیه و تقویت کرد تا او غالب بیاید و همچنین
در جسد روح کامنی هست که میتوان او را مدد داد تا غالب شود و به این
جنگ زرگری به ما فهمانیدند این مطلب را که چیزی در جسد هست که
مناسب با روح است و در روح چیزی هست که مناسب با جسد است و
بینهما منافره تامه نیست پس تو اگر کاری میکنی فی الجمله تقویت کن
جسدانیت روح را و فی الجمله تقویت کن روحانیت جسد را تا اینکه قدری
بالفعل شود آن وقت آن دو را با هم القاء کن پس این دوتا معانقه میکنند
دست چپ روح آن جسدانیتش است میکند به گردن جسد و این جسد
دست راست خود را که آن روحانیتش است میکند به گردن روح پس چون
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دست به گردن یکدیگر کردند تقارب میان آندو پیدا شد و تمازج پیدا شد و
تشاکل پیدا شد و تفاعل پیدا شد و خورده خورده اتحاد پیدا شد و یک امری
حاصل شد که اگر همه او را بخواهی روح بگویی شاید و اگر همه او را
بخواهی جسد بگویی شاید پس میشود اکسیر فعال و کلش کار جسدانیت
میکند و کلش کار روحانیت میکند و این است عمل حق و درست است
و از آنچه عرض کردم معلوم شد خبط آنهایی که روح تنها را میگیرند و در
آن عمل میکنند و میخواهند به مطلب برسند و محال است که برسند و
کذلک آنهایی که جسد تنها را میگیرند و در آن عمل میکنند و میخواهند
به مطلب برسند و محال و ممتنع است و الجبر و التفویض رد بر اینها میکند
و یک چیز عرض کنم اینها که کتابهای خود را رمز میکنند و به رمز
مینویسند نه از باب این است سری را پنهان میکنند خواستهاند غلطی به
دست جهال نیفتد که اگر بفهمند غلطی است فهمیدهاند من یک کتابی دارم
نوشته مثال فصل قاعده ساختن فلفل بگیر حب فالن را بخیسان و بجوشان و
آن را با آب خردل بجوشان و چه بکن و آخر آن را بخشکان میشود فلفل
حاال انشدکم باهلل فلفل است یا فلفلنما است و قاعده ساختن عنبر این یعنی
چه؟ مگر عنبر ساختنی است پس به طور رمز مینویسند که عطار یاد نگیرد
که عنبر مصنوعی درست کند و بفروشد و کذلک ساختن زعفران.
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باری یکپاره جسدها میتوان ساخت مصنوعی جسد هست و ذائب و سفید
و منطرق و همه چیزش درست است لکن نقره نیست ابدا لکن نقرهنما است
و اینها را که جابر به طور رمز مینویسد که پول مردم قالبی نشود و این
خواص دیدهاند در چیزها و نوشتهاند و اسمش را نقره میگویند ولکن نقره
نیست و تدلیس است و اسمش رووس گذاردهاند و برای اسباب ساختن
خوب است ولکن نقره نیست پس باید به رمز نوشت تا آنکه به دست متقلبین
نیفتد و سوق مسلمین را برهم زنند و اال اشهد باهلل این چیزها همهاش مزخرف
است و به جز صباغی و قالبی هیچ نیست مگر آنکه به قاعده حکمت و
مطابق با خلق خدا باشد و خدا جسد بیروح و روح بیجسد نیافریده و عالم
برپاست به روح و نفس و جسد و شیء تمام نمیشود مگر به این سه تا واجب
نیست که در اعلی درجه کمال باشد بلکه ادنی درجه کمال هم میشود
حاصل بکند و کار به جایی رسیده که قسم هم بخوری مشاقها باورشان
نمیشود و اگر خود جابر زنده شود و بگوید اینها صباغی است میگویند
دروغ میگویی و اگر هزار سفیدتر از این شود و گدازش بهتر شود نقره
نیست و مشاقی عملی میکرد بعد از آنی که ساختم گفت فی الجمله خمیره
ده یک ده دویی داخل این باید کرد گفتم خیلی خوب این دفعه شما بسازید
تا آنجا که خمیره ضرور دارید و از این نقره خودتان خمیرهاش بزنید گفت
نمیشود گفتم چرا نمیشود اگر نقره است گفت این نمیشود و تا حاال هم
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هیچ کس به من همچو چیزی نگفته بود غرض باید ملتفت اصل مطلب حق
شد و اینها تدلس است)]16[(.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس بیست و سوم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و عن ابیجعفر 7قال أتی جبرئیل رسول
اهلل 9بالبراق الی آخر.

صفحه | 254

دیروز عرض کردم که بعد از آنی که حکماء یافتند که مولود ایشان بیروح
و جسد نمیشود و هریک از روح و جسد از برای فایدهای است و آن وقت
یافتید که روح لطیف است و صاعد و جسد غلیظ است و هابط است و این
دو به یکدیگر ایتالف پیدا نمیکنند مگر اینکه مشاکل با یکدیگر باشند و
عرض کردم که حکما در این مقام جنگ زرگری باهم کردند بعضی گفتند
اجساد را باید ترقیه کرد و تلطیف کرد تا اینکه مصاقع با ارواح شود پس آن
وقت با یکدیگر امتزاج پیدا میکنند و بعضی گفتند ارواح را باید تنکیس
کرد و تجسید و تغلیظ کرد تا اینکه مساوی با اجساد شود و ممازج شود و
قومی دیگر گفتند هر دوی شما راست گفتهاید در اثبات مدعای خود و خطا
گفتهاید در نفی مدعای رفیق خودتان پس اجساد را شما تلطیف و تصعید
کنید تا به وسط بدارید که نه به حد ارواح محضه باشد تا آنچه در قوه او
هست از روحانیت فعلیت پیدا کند نه به حدی که جسدانیت او به کلی باطل
شود و ارواح را تنکیس کنید و تجسید و تغلیظ کنید تا به وسط بدارید نه
آنقدر که به حد اجساد محضه برسد و تغلیظش کنید تا آنچه در او از
جسدانیت بالقوه هست فعلیت پیدا کند نه به حدی که روحانیت او به کلی
باطل شود پس آن ارواح را فرود بیاورید فی الجمله و اجساد را صعود بدهید
فی الجمله بعد از آنی که در وسط راه بهم رسیدند مجانس و مشاکل شدهاند
و چون چنینند امتزاج پیدا میکنند و در اینجا نکتهای است و آن این است که
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آن روحانیت جسد را که شما بالفعل میکنید اگرچه روحانیت او را بالفعل
کردهاید لکن روحانیت جسد خاصیت جسدی دارد نه این است که مثل آن
روح ترویح بتواند بکند و جسدانیت روح را که شما بالفعل میکنید اگرچه
جسدانیت را بالفعل کردهاید لکن جسدانیت روحانی دارد و اگرچه جسد
است لکن جسدی است روحانی چنانکه آن جسد هم روح است ولکن
روحی است جسدانی آیا مشاهده نکردهاید شما که پودنه را شما جوهر
میگیرید دهن پودنه را میگیرید که عبارت از نفسانیت پودنه بود و نعناع را
جوهر میگیرید و این جوهر خاصیتش غیر خاصیت جوهر پودنه است و حال
آنکه هردو نفسانیت دارند حاال همچنین اگر ما روح جسد را استخراج کنیم
و بالفعل کنیم روح مجسدی است روح است لکن روح جسدانی است و
اگر جسد روح را بالفعل کردیم و استخراج نمودیم جسدیست مروح جسد
است لکن جسدی است روحانی پس آن روح اگرچه از خود جسدی پیدا
کرده لکن نسبت به این جسد ثانی روحانیت دارد و این جسد اگرچه
روحانیت از خود پیدا کرده لکن نسبت به آن روح جسدانیت دارد آیا نیست
که در توصیف ائمه میفرمایند جسد فلکی و بشر ملکی و همینطور میشود
بعد از اینکه از این بشر ملکیت از کمونشان بیرون آمد بشر است لکن بشر
ملکی یا اینکه از ملک بشریت بالفعل شود مثل جبرئیل که به صورت اعرابی
متجسد شد و بشری شد ولکن بشری است ملکی و سماوی پس به همینطور
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تنزل کنید ارواح را و تجسید کنید آنها را و تصعید کنید اجساد را و ترویح
آنها کنید اینطور که کردید کیفیت ثالثه پیدا میشود که آن خاصیت هردو
را میبخشد این است که از حضرت امیر سوال کردند از حکمت فلسفه
فرمودند نار حایله و ارض سایله و ماء جامد و هواء راکد اینطور تعبیر آوردند
که نار حایله یعنی متغیر از آن حالت لطافتش و صعودش و حرارتش و ارض
سائله ارض است ولکن ارض را سایله باید کرد و ارض سایله نمیشود مگر
اینکه لطافتی که در کمون او است بیرون آید آب روحانیت دارد و سایل
است و ارض سایل نمیشود مگر آب از کمون او بیرون آید و ماء جامد ماء
را که جامد میکنی جسدانیت پیدا میکند و هواء راکد هوا باید هاب و
وزنده باشد وقتی راکدش میکنی فی الجمله جسدانیت پیدا میکند نه به
قدری که ماء جامدش بکنی ببین چطور تعبیر آورده فرموده نار را حایله کنی
یعنی از آن حالتی که داشت تغییرش بده و هوا را راکد کن نگفته او را مثل
ارض کن فرموده ماء را جامد کن نه به قدر سکون ارض و ارض را سایله
کن نه به قدر هبوب هوا علی ای حال که باید شیء روح داشته باشد و جسد
داشته باشد پس بایستی که اصحاب صناعت آن جسدی را که میخواهند
حایل باشد باید آن جسد را ترویح کنند و سیال کنند نه آنکه به آن جمود و
غلظت باشد بلکه باید سیال بشود و ارض سایله شود و آن روح را باید تغلیظ
کرد نه اینکه او را جسد کنند بلکه تغلیظ فی الجمله و بعد از تغلیظش ارق
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از ارض سایله است او را هم باید ماء سیالی کرد لکن ماء سیال پس روح را
باید فی الجمله تجسید کرد و سیال و جسد را فی الجمله ترویح کرد و سیال
تا هر دو سیال شوند و چون دو آب شد حاال دیگر ممکن است که آن تمام
این را به خود بگیرد و این تمام آن را به خود بگیرد حکم بعض حکم کل
میشود اگر لطیف است جمیعش لطیف است و صاعد و اگر ثابت است و
کثیف جمیعش ثابت است و کثیف.
باری مقصود این است که ارواح را با اجساد به این کیفیت امتزاج باید داد
حاال آنجا که محل حاجت از مسأله است کدام است و آن این است که
ارواح را چگونه تجسید باید کرد و اجساد را چگونه باید ترویح کرد حاال
جسدی را هرگاه خواسته باشیم ترویح کنیم این جسد به خودی خود و به
غلظت خود و جمود خود که هیچ از خارج ابدا نیاید و خودش مروح
نمیشود بایستی از خارج شیئی ما بیاریم که آن خارج جسدما را ترویح کند
اگر از خارج آمد میشود ترویح جسد کند و اال بر همان حال خود باقی
خواهد بود پس المحاله مروح این و مکمل این بایستی از خارج بیاید حاال
اینکه از خارج باید بیاید آیا کامل در روحانیت میباید باشد یا نباشد یا ناقص
در روحانیت باشد اما ناقص در روحانیت که خودش ندارد و تام هم که زیاده
از خودش ندارد پس البدا باید کامل در روحانیت باشد پس منحصر است
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معالجه این جسد به یک روحی که از خارج بیاید و هرکس که غیر از این
راه برود خبط کرده است آنکه با جسدی از اجساد میخواهد ترویح کند
معقول نیست یا با جسمی از اجسام میخواهد جسدی را ترویح کند معقول
نیست اجسام و اجساد و در@ اصطالح این علم فرق است مابین اجسام و
اجساد .اجسام آن است که در آنها رطوبات غرویه نیست و ذوب نیست در
آنها مثل زاج و سایر معادن متفتته که ذوب نمیشوند و آن چیزی که قابل
انطراق است و قابل ذوب است آن را جسد میگویند حاال این جسدی را که
میخواهند ترویح کنند با مثل او از سایر اجساد نمیشود بداهه و کذلک با
اجسام که زیاده از خود ترویح ندارند پس منحصر شد روح اجساد در روح
مروح و فالن نمک و زاج نمیشود و نامربوط است و چیزی که روح ندارد
نمیافزاید مگر بر یبس و جمود شیء و بیروحی و موت این جسد بلکه
روحی هم که خودش دارد کمکم از او میرود مثل جهالی که میخواهند
عمل کنند نقره را تکلیس میکنند به آن تکلیسهای میراننده و خبر ندارند که
این کشته شد و مرد و روحی در او نماند و هیچ ابدا ثمر ندارد و خاکش به
باد رفت و دیگر ابدا حیات قبول نخواهد کرد پس این عمل داخل مزخرفات
است و یا اینکه جسد را زنگار میبرند فاسد میکنند و در جای نمناک
میگذارند تا اینکه زنگ بزند این هم تدبیر خطایی است پس بایست که با
روح مروحی ترویح جسد کرد المحاله و غیر از این معقول نیست اما ارواح
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را چگونه تجسید باید کرد پس میگوییم که تجسید ارواح هم به ارواح غیر
معقول است و روح بر روح نمیافزاید مگر روحانیت و فرار را و با نوشادر
نمیتوان زیبق را اصالح کرد بلکه تجسید ارواح هم به اجسام نامربوط است
و غلط به جهت بعد مابین ارواح و اجسام و به جهت اینکه نهایت منافرت
در میانشان هست و موت میافزاید به ارواح چنانکه هرگاه فرار را بگیرند
و از مثل زاجات تصعید کنند بر موت او میافزاید پس به جز با اجساد با چیز
دیگر نمیتوان تجسید ارواح کرد و استاد در این فن و کامل در این فن جسد
است و او است که به مطلب ما و اندازه مطلب میتواند تجسید کند و آلت
کار ما این است پس تجسید روح هم نمیشود اال به جسد مجسدی چنانکه
ترویح تجسد هم نمیشود اال به روح مروحی و این کاریست که مطابق است
با صنع خداوند عالم جلشأنه بعد از آنی که خداوند عالم خواست مردم را
اناسی کند و انسانیت به مردم عطا کند پس انسان انسانیتبخشی فرستاد که
به معاشرت با او انسانیت تحصیل کنند سایر خلق و اال اگر انسان با حیوانات
راه برود با نباتات یا جمادات راه برود نمیافزاید بر او مگر جمادیت و نباتیت
و حیوانیت حاال بعد از آنی که از ذات خود شخص تعقل نمیشود که انسانیت
بیرون آید زیرا که انسانیت در این شخص بالقوه است و معدوم است و معدوم
خودش موجد خودش نیست و غیر او که ضد او باشد ضد را از کمون
نمیتواند بیرون آورد مثال بیرون مثلث است و مربع بالقوه و در کمون است
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حاال مثلث مربع را نمیتواند بیرون آورد از کمون آن بیرون آورد صورت
تثلیث بالفعل است و آن تربیع بالقوه و در کمون است وانگهی این ضد او
است پس چگونه ضد اثر ضد میشود و این نمیشود و همچنین حیوانی که
در کمون او انسانیت است خودش برای خودش نمیتواند انسانیت را از
کمونش بیرون آورد و موجد و مظهر انسانیت بشود برای خود پس البدا از
خارج باید بیاید حاال که از خارج باید بیاید آیا جمادات عالم انسانیت
میبخشند یا نباتات یا حیوانات عالم انسانیت میبخشند اینکه معقول نیست
آمدیم سر اناسی جهال اما اناسی جهال که صورت انسانیت کونیه دارند و
هنوز انسانیت در آنها بالفعل نشده آیا اینها میتوانند که انسانیتبخش شوند
حاشا و کال،
ذات نایافته از هستی بخش
کی تواند که شود هستیبخش
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آیا فساق و فجارشان انسانیت میبخشند حاشا و کال پس مفید و معطی و
بخشنده انسانیت مگر آن انسان کاملی که انسانیت در او بالفعل است و
انسانیت بخش است اگر با او قرین شدی و با او نشستی او میتواند ترویح
کند تو را و جسد تو را به همراه خود باال ببرد و در نزد غیر او محال است
پس این معالجه در نزد حکیم خبیر منحصر شد به کامل و دیگر معالجه ندارد
به جز اینکه با کاملی بنشیند و اال از مطالعه کتب و از اینکه خودش فکر کند
هرگز اصالح نفس نمیتواند بکند و بعینه مثل لیسیدن سگ میماند تن خود
را هرچه بلیسد باز نجس است به جهت آنکه اینی که بالفعل است نجس است
و آنچه در کمون است طهارت است حاال به لیسیدن سگ که بالفعل نجس
است طهارت کامنه بیرون نمیآید و ضد اثر ضد نمیشود و ضد از ضد صادر
نمیشود و ناقص افعالش هم ناقص است و به افعال ناقصه تکمیل شخص
نمیشود این نامعقول است پس در نزد حکیم راه نجات و استکمال منحصر
است به وجود شخص کاملی که او بیاید تکمیل کند تا اینکه نجات حاصل
شود کن عالما او متعلما او محبا لهم و این او محبا لهم یک چیزی است
برای سد جوع شخص و اال باید که یا عالم باشد یا متعلم و تعلم نیست مگر
در نزد عالم از عالم که گذشتی دیگر جمیع مردم جاهلند پس باید رفت و
متمسک به علما شد و از این جهت خداوند عالم علماء فرستاد در میان مردم
انبیاء فرستاد و اوصیاء و علماء که انسانیت ببخشند و این انسان
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انسانیتبخش هم یا باید صاحب مقام انسانیت باشد بنفسه یا از دیگری
اکتساب کرده باشد اگر اکتساب کرده مثل یوزاسف که به حد کمال و
نبوت رسید ولکن از بلوهر تعلیم گرفته بود و حضرت لوط پیش حضرت
ابراهیم تعلم کرد پس امر به همینطور میرود تا به آن انسان انسانیتبخش
برسد که آن مخلوق بنفسه شریعت است و آن رسول خدا است 9که اول
ماخلق اهلل است و جمیع انبیاء مستکمل از او بودند و مستظهر از او هستند
این است که حضرت عسکری میفرماید ان الکلیم لماعهدنا منه الوفاء
البسناه حله االصطفاء.
باری پس المحاله بایست در ترویح این اجساد و در انسان کردن این حیوانات
متمسک شد به رسول خدا و ائمه هدی :و از این دو که گذشتی هالکت
است متمسک به کی میشوی به جهال به فساق به فجار به حیوانات به نباتات
به جمادات؟! معقول نیست و انسانیت از اینها حاصل نمیشود .پس راه نجات
منحصر است به راه محمد و آل محمد و هر راهی ورای آنها راه خسران و
هالکت است.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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فائـــده :فرمودند بطریه یک طایفه از زیدیهاند و زیدیه آنها هستند که زید بن
علی را امام میدانند و اینها دو قسمند یک قسم آنها را بطری ـ بطریه میگویند
و جماعتی هستند که با وجود حضرت امیر و حسن و حسین خلیفه میدانند
و از ابوبکر و عمر هم بدشان نمیآید به امام عرض کردند که اینها اینطورند
ابوبکر و عمر را هم خلیفه میدانند فرمودند :بطروا ـ ای قطعوا ـ امرنا بطرهم
اهلل.
فائـــده :به امام عرض شد که جمعی هستند از شیعیان و جایی هستند این به
آن میگوید تقدم یا فالن و هکذا چه کار کنیم؟ فرمودند اگر دلهاشان جمع
میشود بر یکی او را مقدم بدارند عرض کردند که خبر از دل مردم نداریم،
فرمودند اگر خبر ندارید پس بگذارید امامت را برای اهلش.
فائـــده :مرافعه بود امر فرمودند که بروید پیش آقا شیخ محمد کسی عرض
کرد شما که اعلمید فرمودند من هنوز مجتهد نشدهام عرض کرد چطور شما
هنوز مجتهد نشدهاید شما سرکردهاید و جمیع مجتهدین دنیا باید تلمیذ شما
باشند ،فرمودند من مجتهد نیستم من مجتهد سازم.
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*«درس بیست و چهارم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و عن ابیجعفر 7قال أتی جبرئیل رسول
اهلل 9بالبراق اصغر من البغل الی آخر.
بعد از آنی که بیان کردیم که مکمل شیء بایستی کامل باشد یعنی در او
فضل کمالی از جنس آن کمال مطلوب باید باشد تا آنکه آن فضل خود را
افاضه کند به آن شیء ناقص و به واسطه نفوذ آن فضل در او و انفعال او از
آن آن کمال برای او حاصل شود و اگر آن مکمل از جنس این کمال مطلوب
کمال فاضلی نداشته باشد ممکن نیست استکمال از او و از هر جنس کمالی
که دارد او را چنان خواهد کرد پس بعد از آنی که چنین شد مروح اجساد
چیزی به غیر از روح نخواهد بود و از روح که گذشتی غیر ارواح اجساد و
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اجسامند و اینها روحانیتشان ناقص است پس آن مروح جسد باید روحانیتی
فاضله داشته باشد که آن روحانیت را افاضه کند به این جسد ناقص و مروح
جسد شود از این جهت گفتم که خداوند عالم به جهت تکمیل ناقصین انبیاء
و اولیاء را آفرید از انبیاء که گذشتی دیگر جمیع ماسوی ناقصند و اگر کسی
حکیمی یا عالمی را بگوید آن هم از اهلبیت میشود از آنها که گذشتی
جهالند و جهال معلم نمیشوند و جمیعا فساقند و فساق هدایت نمیتوانند
بکنند و جمیعا هالکند ناجی نمیتوانند بشوند پس بایستی که خداوند عالم
به جهت اکمال ناقصین کاملی تامی عادلی نجاتدهندهای آفریده باشد که
او بیاید به فضل خود آن را نجات دهد و خدا به شفاعت ایشان او را نجات
میدهد و به هدایت او مومن میشود و به دعای ایشان هرکس مومن میشود
میشود و همین است دعای ایشان و دایم قابلیت لطیفه ایشان دعا میکند
که خدایا مرا مفیض االرواح و االیمان کن مرا مفیض النور کن تا من این
ناقصین را نورانی کنم و خدا این دعا را مستجاب کرده و ایشان را اینطور
کرده پس جمیع هدایت و نجات مال انبیاء است و علم و تقوی و ایمان و
نور از برکات انبیاءست و از دعای ایشان است و دعای ایشان هم مستجاب
است و به شفاعت ایشان مردم نجات یافتهاند دیگر حاال این مردم دوجور
مستنیر میشوند از این منیرها یکپاره مستنیر میشوند بالعرض و درنمیگیرند
و به رفتن منیر آنها ظلمانی میشوند و یکپاره هستند که مستنیر میشوند
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بالذات و به رفتن منیر آنها باقی میمانند به نورانیت و این نور مستقر است و
آن اولی نور مستودع است مثل دیوار روشن به آفتاب یا به چراغ که به محض
رفتن آفتاب و چراغ دیوار ظلمانی میشود و گرنه من همان خاکم که هستم
و بعضی از آنها که مستنیر شدهاند درمیگیرند به طوری که اگر چراغ
خاموش شود باز از خود روشن است و احتیاجی به چراغ ندارد و همچنین
است حالت کسانی که مستنیر میشوند به نور نبی بالعرض و درنمیگیرند تا
نبی چشمش را به هم گذارد جمیعا مرتد شدند نور صلوه اول وقت از ایشان
رفت و جمیع نورها از پی منیرش و فرمودند ارتد الناس اال ثلثه او اربعه و آن
ثلثه یا اربعه درگرفتند به نور پیغمبر و چون پیغمبر از دنیا رفت آنها چراغی
بودند روشن شده قائم به نفس و نورانی از این جهت که از اهلبیت قائم به
نفس بودند و همچنین است حکایت در نزد هر معلمی و هر ولیی از اولیاء
آنهایی که از او اخذ میکنند جمعی به نور بالعرض منورند و آنها کسانیند که
به محضی که آن ولی پاش از میان رفت نور از آنها میرود مثل این بابیه که
بعد از سید مرحوم به کلی فراموش کردند سیرت شیخ مرحوم و سید مرحوم
را و اخالق و علم و عمل و تقوی و زهد و همه را فراموش کردند از آن منبع
علم هرچه سوال میکردی جواب شافی میشنیدند وقتی که چشمش را برهم
گذارد به گیر کسی افتادند کالعجل عجال جسدا له خوار مثل چاه عمیقی
که هیچ فایده به کسی نبخشد و این کجا و آن کجا از آن علم غریز بیفتند
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توی این چاه عمیق این از تعجبات است خداوند عالم حفظ کند و اگر ما را
به خود واگذارد میافتیم در چاهی گودتر از آن و بعضی دیگر که فی الجمله
درگرفته بودند بعد از آنی که منیرشان رفت نتوانستند که ضبط کنند علم و
عمل او را حق چطور چیزی است و باطل چطور چیزی است و فی الجمله
سیر و اعمال آنها باقی ماند و آنها که گمراه شدند مثل بابیه بالکلیه اعراض
کردند و فراموش کردند سیرت آن بزرگواران را سیرت آنها علم بود و این
جهل و از آنها حق بود این باطل و از آنها زهد بود و این حرص و از آنها
حفظ خون و مال و عرض مسلمین بود و این بر خالف آنها و از آنها تعظیم
و تبجیل پیغمبر و آلپیغمبر و شریعت پیغمبر بود و از این به جز توهین و
تخریب و افساد چیزی نبود خداوند شخص را کر و کور نکند و صریحا
گفتند که دین پیغمبر منسوخ شد و مزخرفات غریب و عجیب گفتند و
میگویند و گفتند قیامت شده و االن قیامت است و االن رجعت شده است
پس از این قرار پادشاه روز قیامت ناصرالدین شاه است مثال یا فالن
برطوی@ فرنگی پادشاه روز قیامت است غرض آنکه همینجور مزخرفات
گفتند و دور آنها گرفتند و خدا گرفت عقل و هوش و چشم و تمکین از
اینها کردند لکن بعضی دیگر که درگرفته بودند فی الجمله دیدند اینها آنها
نیستند و باقی ماندند بر طریقه خود پس معلوم شد از آنچه عرض کردم که
ترویح اجساد نمیشود مگر به ارواح پس بعد از اینکه ارواح را وارد بر اجساد
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کردند و مخالط و ممازج با اجساد شدند و اگر ممازج نشوند بعد از اینکه
به میزان نار در میآوری آنها ارواح میرود باال و اجساد پایین میماند و اینجا
منفعتی به اجساد نمیرسد و مثل آن چراغی است که نورش روی دیوار افتاده
بعد از آنی که روح صعود میکند جمیع آنچه تعلق به آن روح دارد همراه او
باال میرود و دیوار این جسد بینور میماند لکن اگر ممازجه و مخالطه پیدا
شد و فی الجمله اتحاد پیدا شد و آن ارواح صعود کرد به صعود آن ارواح این
اجساد هم باال میروند و این دقیقهای بود در علم فلسفه که برای خیلی مشتبه
میماند مثال میبیند نوشتهاند که اگر بخواهی اجساد را تصعید کنی ملغم@
کن با ارواح و ترکیب کن و تصعید کن پس ارواح که صعود کرد اجساد
هم صاعد میشود و غافل از اینند که حالت دو حالت است یک دفعه نور
چراغ که بر روی دیوار که میافتد چراغ که رفت آن نور هم میرود از دیوار
به جهت آنکه با دیوار ممازج نشده لکن آنکه ممازج شده باشد وقتی
میآوریش پیش آتش مثل ذغال که پیش آتشش آوردی ناریت نار میرود به
اعماق این ذغال و ممازج میشود پس قدری بر حال خود باقی خواهد بود
بعد از ماندن این ذغال سرخ شده و همچنین است آن ارواحی که میخواهی
انعام کنی با اجساد اگر انعام عارضی است وقتی که نار آمد ارواح میرود
برای خود و اجساد میماند و هرگاه آن ارواح با این اجساد التغام شده و
مخالطه و معانقه تامه کرده باشند اگر ارواح میروند به واسطه معانقه که با
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ارواح دارد به همراه ارواح میروند و این جسد مشایعت میکند روح را و
اینها دقایقی است که برنمیخورند و ثمر این این است که حضرت امیر
میفرماید در فلسفه الناس یعلمون ظاهرها و انا اعلم ظاهرها و باطنها و باطن
این التغام از چیست این است که هرگاه ارواح مخالطه تامه داشته باشند با
اجساد روح اگر بخواهد عروج کند و باال رود جسد را هم به همراه خود
باال میبرد و اگر مخالطه تامه ندارند روح صعود میکند ومعراج روحانی
میکند و خلع میکند جسد خود را و در اینجا میگذارد وقتی دو مرتبه این
را زنده میکند و احیاش میکند احیای عارضی است پس اگر علم و حکمت
و یقین و ایمان مخالطه با لحم و عظم و رگ و پی این شده این را احیا کرده
به طوری که معانق این شده آن وقت اگر روح باال میرود جسد البد است
که مشایعت کند و باال رود حاال دیگر چطور میشود که اینطور التغام
میشود مابین روح و جسد در فلسفه درستش نیست گفتن پس اینجا عرض
میشود اگر روحش ملتغم شده باشد با جسد به طوری که در جمیع اعماق
جسد رفته باشد و ممازج شده باشد و تفاعل کرده باشند و تشاکل پیدا شده
باشد و اتحادی و لو ناقص حاصل شده باشد اگر اینطور شد پس هرگاه
روح صعود کند و باال رود جسد دست از دامن او برنمیدارد و همراه او
میرود این است که علی 7بطین من العلم و این عالمت مخالطه است بطین
بودن آن حضرت از علم است پس معلوم است که این جسد در صقع علم
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شده به طوری که کثرت علم بر طول و عرض بدن افزوده و مناسب با او
است که کثیر او در این بدن بروز میکند که بطین از علم است به جهت
اینکه جسدی است روحانی این چه حکایت است مردم دیگر از اینجا تا هند
را خیال میکنند و هیچ بدنشان بزرگ نمیشود و او از علم بطین میشود و
این از مخالطه علم است با بدن او و انزعیت او از شرک او در آنجا بروز
کرده وقتی سوره مائده بر پیغمبر نازل شد حضرت روی قاطری سوار بودند
این وحی چنان ثقلی افاده کرد برای آن حضرت که چنان ثقیل شدند که قاطر
پهن شد و پهن شد تا اینکه نافش نزدیک به زمین رسید این چه معنی دارد
ثقل روح یعنی چه علم و فضل چگونه ثقیل میشوند و این چه معنی دارد و
همچنین در وقت نزول وحی انقالب از برای بدن آن حضرت حاصل میشد
فرمود زملونی میافتاد و عرق میکرد و بیحال میشد از اینها معلوم است
که جسد را مناسبتی با آن وحی بود و مخالط و ممازج بود و عالمت ممازجه
روح به جسد این است که آنچه بر جسد وارد بیاید بر روح وارد بیاید یا آنچه
اقتضای آن روح است در جسد بروز کند و حکم جسد حکم روح شود فی
الجمله وقتی چنین شد معلوم است که روح و جسد مناسبتی تامی پیدا
کردهاند و عالمت التغام تام و مخالطه کامل این است که بگیر نخودی یا
نیم نخودی از ملغمه روی صفحه یا بوته گذار و آتش کن هرگاه جمیع این
صعود کرد و چیزی نماند ملغمه کامل و التغام تام پیدا شده و قابل تصعید
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است در این وقت و اال فال و این نکته را خوب ضبط کن و فراموش مکن
انشاءاهلل تعالی و اگر چیزی ماند معلوم است که جسد است و این ملغمه به
کار نمیخورد و عمل فاسد است.
خالصه این چند روز مقدماتی که عرض میکردم برای این نتیجه بود که
عرض کنم که پیغمبر حکما معراجش و صعودش جسدانی بوده نه روحانی
و آنچه مرحوم مجلسی گفته است که پیغمبر صد و بیست دفعه معراج رفتند
و آنچه ضروری مذهب اسالم است این است که یکدفعه و دو دفعهاش
جسمانی بوده و اما باقی معراجهای او ضرورتی از اسالم نیست که جسمانی
باشد آنها میشود روحانی هم باشد او همچو گفته و من میگویم که بدن
نبی ملتغم به روح نبی هست یا نیست اگر ملتغم به روح هست که هرجا
روحش برود میرود مگر تعمد کند نرود و اگر تعمد نکند بالطبع اگر به
روحش دعوت کنند تعال جسدش هم به همراه روحش میرود و نمیماند و
اگر هم فی الجمله در او چیزی باشد دو دفعه سه دفعه که او را خواندند
میرود و نمیماند و از این است که جسدهای ائمه سه روز بیشتر در قبر
نمیماند و این به جهت این بود که جسد ملتغم به روح است و اتصال به روح
دارد و تا این سه روز روح تعلق تمام دارد و در @ تعلق را که بردارد جسد
از او دست برنمیدارد پیغمبر هم بعد از آنی که به او گفتند اقبل پاشد رفت
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جسد هم همراهش رفت و نمیشود نرود مگر تعمد کند اما در آن باقی که
صد و هیجده دفعه دیگر باشد به قول او مگر نه همین نبی رفته بود اگر این
رفته که جسمانی بوده مگر از عصمتش چیزی ناقص شده بود پس جسد چرا
میماند و روحش میرود راهش چه چیز است مگر روحش ممازجه ندارد با
جسدش مگر مثل من است که فکرش برود به هندوستان و بدنش اینجا نشسته
باشد و اما پیغمبر فکرش که میرود هندوستان بدنش هم همراه روحش
میرود به هندوستان فکرش که رفت به آسمان روحش هم همراه فکرش
میرود به آسمان این است که فرمود بدنهای ما در این دنیا مثل بدنهای اهل
جنت است در جنت پرسیدند که بدنهای شما فضالت دارد یا نه فرمودند
بدنهای ما در دنیا مثل بدنهای اهل جنت است در جنت و چنان ابدان اهل
جنت متروح است که جمیع اعمال روح از جسدها برمیآید و چنان
ارواحشان مخالطه پیدا کرده که جمیع اعمال جسد از روح برمیآید و حکم
بعضشان حکم کل شده و حکم کلشان حکم بعض شده پس ائمه هم در این
دنیا بدنهاشان حکم بعضشان حکم کل است و حکم کلشان حکم بعض
است و این است که پیغمبر صلوات اهلل و سالمه علیه فرمود اقیموا صفوفکم
فانی اراکم من خلفی کما اراکم من قدامی و آنچه آن روز در درس عرض
کردم آن منافاتی با آنچه امروز عرض کردم ندارد زیرا که آن روز سخن در
اعراض عنصریه این دنیا و حکم عناصر این دنیا بود و این از خلف نمیبیند
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و از خلف منطبع نمیشود در او چیزی و اما امروز سخن در جسد خود نبی
است و آن جسدی که بالمطابقه مال نبی است و آن ممازج با روحش است
و اال این جسد نبی که هست آنچه ذراع گوسفند که مهمانیش کردهاند آن
جسد نبی نیست به جهت آنکه شاه نبی نیست و شاه التری من خلفها کمایری
من قدامها ولکن نبی یری من خلفه کما یری من قدامه و آنچه در این دنیا
راه میرود بز و شاه است و می@ و شعیر است شعیر چه میشود در بدن
نبی اعتدالش زیاده میشود و دیگر اقتضای عصیان نمیکند و به اقتضای
عصمت بشود و چه میشود که شاتی که نبی بخورد دیگر اقتضای شهوات
نداشته باشد و اقتضای عصمت داشته باشد و آنجا اقتضای شهوت نمیکند
پیش پادشاه نمیشود حرف زد شاه توی بدن نبی که آمد صدایی ندارد تمکین
محض است و کذلک گندم در آنجا ساکتند ولکن در بدن من که میآیند
هزار داد و بیداد دارند و بدن نبی شاه و شعیرش را آن روز عرض کردم و اما
امروز آنکه بالمطابقه نبی است و جسد نبی است میگویم روح نبی به هرجا
که برود جسدش همراهش میرود و تفکک از یکدیگر نباید بشوند چگونه
نه و حال آنکه عکس این حکایت افتاده در مثل حیات به طوری شده که
گفتهاند مار نمیمیرد از طبع خودش مگر اینکه او را بکشند و اگر هیچ آسیبی
به او نرسد و عیب نکند نمیمیرد به جهت آنکه روح او با جسد او مخالط
شده و خالد شده پس حیات خالد برای او است و اگر این ثابت نباشد این
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قدرش تجربه است که دیدهایم به چشم خود که مار را دو تکه میکنند و هر
تکه از او راه میرود به جهت این است که روح آن مخالط با جسد او است
افعی آورده بودند برای دوا یک وجب از سرش و یک وجب از دمش را زدیم
و تنش را انداختیم راه میرفت تا اینکه او را گرفتیم و شکمش را پاره کردند
و توی بشقاب گذارده بودند فردا تکان میخورد وقتی روح مخالط با جسد
شد از روح حکم جسد میآید حاال افعی روحش مخالط با جسدش شده
ولکن نبی روحش مخالط با جسدش شده و جسدش مخالط با روحش شده
و از جسد کار روح میآید و نباید این جسد بمیرد و معصوم نباید بمیرد مگر
اینکه تعمد کند به جهت آنکه جسدش مخالط با روحش شده و بالعکس و
متحد شدهاند و روح هرکه در ساهره در عالم خلود است چنان مخالطه
میکند که از اعراض و تفکک مصون است و برای آنجا موت را سربریدهاند
به جهت آنکه موت از مخالطه اعراض است و به جهت منافرت روح است
با جسد که روح و جسد نزاعشان میشود و دایم در نزاعند تا اینکه یک دفعه
روح قهر میکند میرود و میان جسد ایشان و روح ایشان منافرت نیست و
منافرت را دور انداختهاند و از موت گذشتهاند و آن طرف موت رفتهاند ولکن
هر وقت اراده کنند در هرجا که باشند هر وقت هست بار میکنند میروند
و روح و جسد با هم میروند)]17[( .
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و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس بیست و پنجم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و عن ابیجعفر 7قال أتی جبرئیل رسول
اهلل 9بالبراق الی آخر.
مقصود از این مقدماتی که در این چند روز عرض کردم همه این بود که
حضرت پیغمبر صلوات اهلل و سالمه علیه که معراج میروند به آن قواعد
فلسفیه که عرض کردم بایستی به قوت روحانیت و لطافت جسدانیت بروند
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به جهت آنکه روح لطیفش صاعد است و حیزش ملکوت است و بعد از
اینکه تعلق گرفت به این بدن و این بدن هم لطیف و مطاوع شد از برای او
و مابین مخالطه تامه پیدا شد و آن وقت روح مأمور شد به اقبال و شوق حیز
خودش بر سرش افتاد و به حیز خود رفت و جسد از او جدا نمیشود به جهت
مشاکلتی که با هم دارند و مخالطه و معانقه که بینهما پیدا شده اگر جسد
مأمور به هبوط شد روح مشایعت میکند و هرگاه روح مأمور به صعود شد
جسد مشایعت میکند و هیچ یک از دیگری تخلف نمیکنند و مثل این
خوب واضح است در اینکه نار صاعد است و لطیف و خاک هابط است و
کثیف و هوا و ماء در مابین این دو هستند پس هوا برزخی صاعدی است و
آب برزخی هابطی است و هر مولودی مرکب است از این چهار عنصر و
جمیع نباتات مرکبند از این چهار عنصر ولکن بعد از آنی که این چهار
نارشان حایله شد و ارضشان سایله شد و هوائشان راکد شد و ماءشان جامد
شد و مشاکلت با هم پیدا کردند پس ممازجت پیدا شد و تفاعل شد و اتحاد
حاصل شد بعد از آنی که این غذای مرکب از این چهار در نبات آمد اجزای
ارضیه این هبوط میکند و از ارضیه او ریشهای این است میرود فرو به
جهت ثقل ترابی ولکن چون تراب به طبع خود هبوط کرده آن سه عنصر
دیگر از او تخلف نمیکنند و مشایعت میکنند تراب را و غالیظ نار و هوا و
ماء مشایعت تراب میکنند و نار این غذا صعود میکند به باالی آن نبات به
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آن سر شاخهها و سر برگها به جهت شدت مشاکلت و امتزاج که دارد سایر
عناصر از او تخلف نمیکنند و به همراهی او باال میروند تا او را به منزل
میرسانند ولکن مشایعت نار را لطائف هوا و ماء و تراب میکنند نه غالیظ
آنها چنانکه غالیظ نار و ماء مشایعت تراب را میکنند پس از این جهت
ریشه هر گیاهی باید ترابیتش بیشتر باشد از سر شاخهها و سر برگها و اگرچه
چهار عنصر همه در این نبات هست لکن لطایف چهار عنصر همه در نار و
اعالی این است و غالیظ چهار عنصر در تراب و اسافل این است پس هیچ
یک تخلف از دیگری نکردهاند ولکن لطائف اسافل باال رفته و غالیظ اعالی
پایین آمده و آن کثرات افنانی@ و تفرق اوراق و اغصانی که دارد به واسطه
هوائیتی است که در او است و در اوساط و اعالی او هوا میرود و سه عنصر
دیگر مشایعت میکند او را لکن غلیظ نار و لطیف آب و خاک مشایعت
میکنند او را و همچنین در آن دوحه و بقاری@ آن نبات مائیت است و ماء
آنجا مسکن میکند که میآید آنجا جمع میشود و مشایعت میکنند ماء را
سه عنصر دیگر لکن غالیظ نار و هوا و لطایف تراب مشایعت میکنند ماء
را پس اعلی و اوسط و اسفل درخت به هر طرف که بروند همه باهمند و
دست از هم برنداشتهاند و این بود معنی آنکه عرض کردم که نبی اگر مأمور
به هبوط شد که انزلنا الیکم ذکرا رسوال روح او دست از جسد او برنمیدارد
و روح او هم فرود میآید و اگر روح او مأمور به صعود شد جسد مخالفت
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روح نمیکند و جسد هم صعود میکند به جهت شدت مشاکلت مابین آنها
پس صعود نبی به واسطه روح نبی است اگرچه در این جسدش هم روحانیت
هست ولکن روحانیت تابع است برای روح صرف نبی و علی ای حال که
صعود نبی بایستی به واسطه روح نبی باشد حاال بعد از اینکه ما روح را دیدیم
و فهمیدیم روح قول مطلق است به لحاظ دیگری عرصه نفس فما فوق را
عرصه ارواح میگویند و آنها جهت فاعل است و جهت افالک عالم انسان
است و عرصه طبیعت فمادون جهت عناصر عالم انسان و انسان عالمی است
چنانکه این عالم آدمی است و چنانکه این عالم عرش دارد و کرسی و
افالکی دارد و عناصری دارد انسان هم عالمی است و همه اینها را دارد پس
فواد انسانی به منزله جسم مطلق است و عقل انسانی به منزله عرش است و
روح انسانی به منزله فلک البروج است و نفس انسانی به منزله افالک و کرسی
و چون افالک تفاصیل کرسیند و متصل به کرسیند مثل این کف و این اصابع
که در اینجا وحدت دارد اینها اغصان همین دوحه و تفاصیل همین اجمالند
پس افالک تفاصیل کرسی و شئون کرسی حساب میشوند و این مشاعر همه
جزء نفس و شئون نفس حساب میشوند عاقله اگرچه معانی جزئیه را درک
میکند ولکن باز صوریت دارد پس از شئون نفس است و مشتری عالمه دارد
اگرچه صورت جزئی درک میکند لکن باز صوریت دارد و از شئون نفس
است واهمه همچنین آن هم صوریت دارد و هکذا باقی افالک اینها همه
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شئون ادراک نفس صورتند و اینها نسبت به نفس مثل باصره و سامعه و شامه
و ذائقه نسبت به روح بخاریند و آن روح بخاری در این مواقع خمسه پنج
خاصیت میبخشد همچنین نفس در این مواقع سبعه این هفت خاصیت را
میبخشد چنانکه اگر شما چشمتان را به هم گذارید روح بخاری ندارد
ابصاری و اگر گوش را بگیرید روح بخاری ندارد اسماعی و اگر کرسی هم
بعد از او مشتری نباشد عالمه ندارد و اگر زحل نباشد عاقله ندارد و هکذا
جمیع آنچه در قوه کرسی هست در افالک سبعه فعلیت پیدا میکند پس نفس
فمافوق عرصه ارواحند و طبیعت فمادون عرصه اجساد است پس همچنین
نفس فمافوق افالک عالم انسانند و از طبیعت فمادون عناصر عالم انسانند و
یکدفعه عالم را که جمیع ماسوی اهلل که بگیری از نفس کلیه فمافوق افالک
عالم کلی میشود و از طبیعت کلیه فمادون عناصر کلیه عالم میشود و اگر
در خود انسان بگیری باز در خودش این مراتب است پس چون چنین شد
مقام افعال مقام عقل شد یا نفس چون هر چیزی مخلوق بنفسه است و انسان
هم مخلوق بنفسه است پس مقام فعلیت این از عقل است تا نفس و مقام
مفعولیت این از طبع است تا جسم پس چون چنین است حرکاتی که در این
ارض پیدا میشود بایستی به تحریک افالک این عالم باشد پس صعودات و
ترقیاتی که برای این شیء است بایستی به امداد و امداد ارواح باشد پس جسد
پیغمبر 9از این عالم که میخواهد صعود کند بایستی به قوت و جذب
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روحانیت او که جذب االحدیه لصفه التوحید است بشود و آن ارواح مقام
احدیت است و آن اجساد مقام صفات توحید است و آن اینها را جذب میکند
پس بایستی که از آن عالم ارواح اشراقی در این عالم بشود و خبری به اینجا
برسد که بیا باال و این به واسطه آن خبر و آن اشراق صعود کند و تعبیرات
مختلف میشود یکدفعه به عقل مثال نگاه میکنند و مالحظه میکنند از
حیثیت بیاض او و شدت تشاکل اجزاء او و شدت تشاکل اجزاء سبب صالبت
او میشود مثل یاقوت که از شدت تشاکل اجزاء صلب است و هر چیزی که
متفتت میشود به واسطه تنافر اجزای او است از یکدیگر پس عقل را به این
مالحظات و مناسبات گفته دره و دره بیضاء هم میگویند پس به این لحاظ
درش گفتند و به لحاظی دیگر مائش میگویند این را عرض کنم حکیم آن
است که در مقام استعمال عبارت ببیند چه مقام است و از روی آن مقام
سخن بگوید و خیلی نکات در این مالحظه است از هر بابی که انسان در آن
هست از همان باب باید سخن بگوید مثال در شعر اگر کسی این را مالحظه
نکند نامربوطترین شعرها میشود و اگر مالحظه کند شعر او بهترین شعرها
میشود مثال دیده که شعرا لب را به عناب تشبیه کردهاند و دیده که چشم را
به نرگس تشبیه کردهاند یک جایی و همچنین دیده اشک را به در تشبیه
کردهاند و یک جایی دیده که صورت را به گل تشبیه کردهاند حاال اگر اینها
را در یک مقام بگوید نامربوط میشود مثال بگوید که در بر گلبرگ خود
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میریخت این خیلی نامربوط میشود این چه چیز شد و چه حسن دارد چرا
در را بر گلبرگ میریزند مناسبت ندارد اگرچه تشبیهات او فردا فردا درست
است ولکن این ترکیب بیمزه است بلی اگر بگوید شبنم بر روی گل ریخت
مربوط است و مناسبت دارد و همچنین سایر تشبیهات و نکاتی که استعمال
میکنند باید ببیند که از چه باب سخن میگوید و سبک سخن را از همان
باب بگوید حاال اگر از نزول روح پیغمبر بخواهد تعبیر بیاورند بگویند که
پیغمبر وقتی میخواست معراج برود آبی آمد و در آن آب فرو رفت مطلب را
درست تعبیر نیاورده به جهت آنکه مناسبت ندارد لکن براق را آوردند
مناسبت دارد به جهت آنکه کسی که میخواهد جایی برود و باید سوار شود
و برای او حیوان میآورند چرا حیوان گفتند مگر حی نیستند حیند چطور شد
که این حیوان برزخ باید باشد نه بزرگ باشد نه کوچک به جهت آنکه در
علم حکمت ثابت شده که عقل را اگر به لحاظ حیوانیت نظر کنند تعبیر به
فرس میآورند زیرا که فرس فراست دارد و از فراست اشتقاق شده اتقوا فراسه
المومن فانه ینظر بنور اهلل و به جهت آنکه فرس اشرف حیوانات است و
بزرگی و نجابت او از جمیع این حیوانات بیشتر است از این جهت خداوند
عالم او را مرکوب انسان قرار داده از هوش او است که به اراده دویدن میدود
و هنوز هیچ کار نکرده دستی پایی چیزی حرکت نداده به محض اراده و
استعداد میدود لکن اسب هوشیار را عرض میکنم نه این یابوها پس از عقل
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به نظری در عالم حیوان از او تعبیر به اسب میاورند و حیوان میگویند به
جهت آنکه او حی است و اصل حیوه است اگر او حیوان نباشد چه چیز
حیوان است حاال پس به جز به اسب تعبیری در این عالم الیق نیست به سباع
ظاهر شود درندگی سباع با رحمت و عطوفت عقل درست نیست و مالیمت
عقل خبر نمیدهد و از سباع که گذشتی بهائمند آنها هم به جهت خرافت
سایر بهائم از هوشیاری عقل خبر نمیدهند پس به جز فرس چیز دیگر
نمیشود تعبیر آورد این را دانسته باشید و ضبط کنید یک جایی ثمر خواهد
کرد در عالم غیب فواد هست و عقل و روح و نفس هست و طبع و ماده و
مثال و جسم هست اینها در اعیان این عالم ظاهر میشود و در عرش عقلش
جلوه میکند و در کرسی نفسش جلوه میکند و در عناصر طبع فمادون جلوه
میکند لکن همین تفاصیل در معادن هم هست یک معدن را میبینی عقل
در او بروز کرده یک معدن را میبینی روح در او بروز کرده و یکی نفس و
یکی طبع و بعینه مثل عالم اناسی است در نبی عقل بروز کرده و در ولی
نفسش بروز کرده و در رعایا طبع فمادون بروز کرده نبی سماء است و رعایا
ارض است و السماء رفعها و االرض وضعها لالنام و االرض بعد ذلک دحها
قلوب شیعیان ارض است و در قلوب ایشان ارض بروز کرده و در انبیاء افالک
بروز کرده و این امر میآید تا اینکه در یک بدن هم اینطور است در سر
انسان افالک بروز کرده حاال اگر ما گفتیم افالک در سر انسان است و طبایع
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در کبد انسان نباید گفت تو تمام این را گفتی ارض حاال سرش را میگویی
افالک منافات ندارد این در عالم خودش افالکی دارد و ارضی دارد به این
لحاظ گفته میشود هر چیزی که مرکب از قبضات عشر است و حکماء این
ده قبضه را به طور خود در هر عالم میگویند به جهت آنکه هر شیء واحد
است و شیء واحد نمیشود مگر آنکه مقام فعلیتش و مقام مفعولیتش تمام
شود و نمیشود تمام مگر آنکه قبضات عشر را داشته باشد حاال دیگر چه
میشود نسبت به عالم یک قبضه از قبضات عالم در او بالفعل شده باشد
ولکن در شیئیت خودش جمیع قبضات خودش باید بالفعل باشد تا کامل
باشد و شیء تمام باشد و تام و کامل نمیشود مگر به این ده قبضه و هره
باید تمام ما به الهره هره داشته باشد تا هره باشد و اال نقصان دارد از هره
بودن پس جمیع مایقوم به الهره و جمیع مایعیش به باید موجود باشد برای او
موش را ببین دمش را دندانش را ببین جمیع شهوات و طبایعش را ببین
حرکات و سکناتش را ببین و کذلک موش و مگس جمیع مالهما براشان
موجود است و هر شیئی در وجود او باید کامل جامع جمیع مایحتاج الیه
باشد بدون معطلی و شیء شیء نیست اال بجهه الفعلیه و جهته المفعولیه و
هریک از اینها الیکون اال بجهته الی ربه و جهته الی نفسه پس جمیع جهاتش
میباید برای او حاضر باشد پس در میان حیوانات آن حیوانی که مظهر عقل
است فرس است و اسب است از باقی حیوانات از این جهت آثار فراست و
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عقل در فرس ظاهرتر است وقتی این مظهر عقل فرس شد و معلوم است که
آثار حماریت از نفس است و حمار مظهر نفس است به جهت شدت بالدت
و رطوبتی که در حمار است و آن حلمی که از برای او است به جهت برودت
و رطوبت مزاجش است و اینها مقام نفس و بعد از مبدء است و صغر جثهاش
از همین است نفهمیش از همین است پس نفس میباید مظهرش در این عالم
حمار باشد و اگر کسی خوابی ببیند که حماری را تربیت میکند به اصالح
نفس مشغول خواهد شد تعبیرش این است و چون بغل در مابین اسب و حمار
است و خدا هم همچو فرموده و الخیل و البغال و الحمیر لترکبوها و زینه
خدا هم در این مابین فرمود پس بغال برزخ مابین خیل و حمیر است پس مقام
روح مقام بغل باید باشد و باید مادرش عقل باشد که اسب است و پدرش
نفس باشد که حمار است یا برعکس مادرش نفس باشد که حمار است و
پدرش عقل باشد که اسب است و بغل را هم از آن طرف میگیرند و آن هم
بغل است و در این دار دنیا چون غالب این است که االغ طاقت اسب را به
جهت سعه اسب و طول اوضاع اسب طاقت ندارد و رحم حمار کوچک
است قاطرش کوچکتر میشود به این جهت شایع شده که بغل را از این
طرف بگیرند و اال از آن طرف هم میشود و رحم حمار کوچک است و
قاطرش کوچک میشود و آن طرف روم و آنجاها از میان گاو و االغ حیوان
میگیرند حیوانی میشود قوی تنومند بزرگی .خالصه مقصود این است که
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بغال برزخ است در میان فرس و حمیر پس مقام روح که برزخ میان عقل و
نفس است مقام بغال را دارد که برزخیت مابین عقل دارد و مابین نفس حاال
وقتی بنا شد که ما تعبیر بیاوریم میگوییم در آنجا جای بغل است حاال دیگر
اگر بغلی را میخواهیم که به جانب فرس مایل است و مادرش فرس است
بغل خیلی بزرگ تعبیر میآوریم و اگر مقصودمان اسفل روح باشد بغل خیلی
کوچکی از حمار بزرگتر و از آن بغلهای دیگر کوچکتر تعبیر میآوریم و
این مقام روح است و اما رنگ روح زعفرانی است و به لحاظی ارض زعفران
هم به او میگویند لکن چون مناسبت سخن باید بغل باشد گفته میشود
سمندرنگ است و چون از عقل تا نفس عرصه علیین و جنان است و از طبع
فمادون عرصه سجین و جهنم است بایستی که این دابه از دواب جنان باشد
و از عرصه علیین باشد اما در باب کوچکی و بزرگی نه پر کوچک بود مثل
نفس و نه پر بزرگ باشد مثل عقل و این دابه احسن الدواب بود لونا مضطرب
االذنین گوشهاش طرف باالش بود و به جانب عقل بود و چون دایم تلقی
وحی میکرد ببیند چه به او وحی میرسد وقتی میخواهد به جایی توجه کند
تا روحش میل به آنجا میکند اعصاب او به حرکت درمیآید و گوشهاش را
تیز میکند رو به آن طرف اگر از پیش رو چیزی فهمید یا پشتسر یا این
طرف یا آن طرف فی الفور گوشهایش را تیز میکند حاال وقتی این دابه
میخواست تلقی وحی کند این گوشهاش را آنجا میجنبید به جهت تلقی
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وحی و اما چشمش دایم به پاش بود از برای اینکه خبط نکند و اگر عقل او
به او حکم کند آن حکم را جاری بکند در آن جایی که نباید پا بگذارد
نگذارد و از شرایط ایمان مومن این است که حرکت نکند عضوی از او مگر
به اذنی از خداوند عالم یعنی اگر متذکر این شد که رب من به من اذن داده
این کار را میکنم و چنین کرد آن وقت اطاعت کرده و اگر هم متذکر نشد
رفته علی الرسم چنین کرد اطاعت نکرده و مومن باید الجل الطاعه بکند
آنچه میکند و یکی دیگر آنکه نظر خاضعین به پاست و به جانب پای خود
دایم نظر میکنند و از این جهت نبی اغلب اوقات نظرش به زمین بود و کم
به ندرت نگاه به آسمان میکرد بلی وقتی وحی نازل میشد و کمی از اوقات
دیگر به آسمان نظر میفرمود و باقی اوقات نظرش به زمین بود و جمیع
مومنین باید خاضع و خاشع باشند و نظرشان به اسفل باشد و انبیاء جمیعا
بایستی خاضع باشند و نظرشان به اسفل باشد و از این جهت چون مقام قیام
صلوه مقام انسانیت است و مقام رکوع نماز مقام حیوانیت است و مقام
سجود مقام نباتیت و مقام قعود مقام جمادیت است باید در نماز در مقام
رکوع که مقام حیوانیت است باید نظرتان به حاظرتان باشد حاضر که ندارید
پس باید نظرتان به قدمهاتان باشد پس حیوان کامل باید چشمش به پاش باشد
پس این براق به این جهت چشمش به پاش بود و بال هم داشت با وجودی
که دابه بود به جهت اینکه دواب جنت و دواب جهت رب و جهت علو بود
صفحه | 287

و درست نمیآید که قاطری که به آسمان باید باال رود بیبال باشد باید البته
جناح داشته باشد یعنی باید چیزی داشته باشد که به قوت او طیران کند به
سوی اعلی حاال دیگر جناح الزم نیست که مثل پر خروس باشد و مثل پر
شاهین باشد و شبپرها میپرند پر هم ندارند و با بال خود میپرند جناح آن
چیزی است که به قوت او طیران میتوان کرد و باال رفت و جناح در حیوانات
به منزله دست است در بدن انسان لکن آنجا جناحش به پاش بود تا اشاره
بشود که به اقدام امتثاالت او صاعد است به سوی مبدء و سیر میکند به
سوی مبدء و به جهت آنکه محل رکوب نبی و آنجا که ران نبی باید به آنجا
برسد و سوار شود دوش او است به جهت آنکه دوش او آیت مقام ظهور عقل
بود و آن بر دوش او بود و اما جناح در مقام فراغت از راکب است و آن در
پای او بود پس بایستی نبی در پیش باشد و روی کتف او باشد و دیگر آنجا
موضع جناح نیست آنجا محل ظهور راکب است پس دوش مقام آمر شد و
کفل او مقام مأمور شد و مقام جناح که به آن طیران کند و دو دست امامند
برای دوپا و دوپا مأمومند برای دو دست هرجا که دو دست رفت دوپا هم
همانجا میرود پس نبی باید بر کتف او باشد زیرا که کتف مقام امام را دارد
و دوپا مقام مأموم و مقام ایتمام و امتثال فرمان است پس بال اینجا ضرور بود
پس بال بایستی بر کفل او باشد و از این جهت دو بال بر کفل او بود و این
حیوان را آوردند و پیغمبر 9بر دوش او سوار شد و این براق در عالمی که
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هست پر کرده آن عالم را و اینجا نیست باید او را بیاورند و چنانکه جبرئیل
میآمد اینجا به صورت اعرابی و در عالم خود پر کرده فضای آسمان چهارم
را و اینی که اینجا میآمد واقعا حقیقتا جبرئیل است و براق هم در عالم خود
هست و باید او را اینجا بیاورند تا پیغمبر بر او سوار شود چنانکه جبرئیل به
صورت دحیه میآمد و پیغمبر سر در دامن او میگذاشت و میخوابید و
جبرئیل هم بود همچنین براق باید بیاید اینجا تا همه چیزش درست باشد پس
براق را آوردند و وقت سوار شدن تضعضع البراق و طاقت نتوانست بیاورد و
چگونه حمل میتواند بکند اعباء نبوت را وانگهی به صورت غیر اعتدالی در
این عالم ظاهر شده وقتی نبی به صورت نبوت بود آنجا طاقت داشت عقل
نبی که در جسد نبی میآید جسد نبی طاقت دارد لکن وقتی در این دنیا آمد
آن روح در اینجا طاقت اعباء نبوت را نیاورد و مضطرب شد فلطمها جبرئیل
و قال قری یا براق و جبرئیل لطمه به او زد و به او گفت ساکن شو ای براق
و جبرئیل چنین کرد و گفت به جهت آنکه روح در اینجا که آمد در عالم
طبایع آمده و چون در عالم طبایع آمده بود و به طبع صوری جزئی ظاهر
شده بود و طبع جزئی صوری از اتباع جبرئیل است و چونکه جبرئیل در
مقام طبایع است و جبرئیل جنود بسیار دارد وقتی چیزی آمده باشد به عالم
طبایع و به طبیعت جزئی جلوه کرده باشد جبرئیل صدمهاش میزند و
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میگوید ساکن شو تو باید مطیع باشی و او هم مطیع میشود و ساکن
میشود،
سخنها چون به وفق منزل افتاد
در افهام خالیق مشکل افتاد

و اینها که عرض کردم وجه است نه تأویل و اال حقیقتا براق است و حقیقتا
آمد و عرض کردم وجهش این است که چرا همچو گفتند.
فائـــده )]18[(:امر برای فور است یا تراخی؟ جمعی آن را گفتند و جمعی
این را و هر دو راست گفتهاند لیک سوراخ دعا گم کردهاند و برای فهمیدن
این و سایر مسائل و اینکه تأخیر بیان از وقت حاجت جایز هست یا نه؟ قاعده
کلی عرض کنم و آن این است که عقل شخص انسانی درک میکند اشیاء
را من حیث هی هی اگر درک کند و آنچه از خارج شیء به شیء منضم
میشود و به واسطه آن حکم ثانی برای شیء پیدا میشود دیگر عقل کاری
دست آن ندارد زیرا که آنچه از خارج منضم میشود جزئی است و شأن عقل
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درک کلی است نه جزئی و دخل به عقل ندارد مثال شخص میتواند بفهمد
به امر کلی که طیب در صیام خیلی خوبست و طیب تقویت روح میکند و
طیب از مأل اعلی و ملکوت آمده از جنت است و پیغمبر زاهد در دنیا گفته
احب من دنیاکم ثلثا الطیب و النساء و قره عینی فی الصلوه و در این دنیا
چیزی ادل بر جنت و اوضح بر امور جنت از طیب نیست و پیغمبر دائم الطیب
بود و امر به طیب فرمود و نماز با طیب هفتاد مرتبه ثوابش بیشتر است و به
واسطه طیب مالئکه نازل میشوند خالصه طیب در این دنیا از متاع جنت
است و گویا مانده بر صرافت اصلیش و کأنه عرض به خود نگرفته از این
جهت فرموده الطیب تحفه الصائم به جهت آنکه طیب از عالم صایم است و
از امور اخروی است و این را عقل میتواند بفهمد و میفهمد ولکن در میان
جمیع اطیاب نرگس را نباید ببویند این را عقل درک نمیکند و چگونه
میتواند درک کند که چون سالطین مجوس عادت داشتهاند که نرگس
میبوییدهاند حاال به این جهت خوب نیست بوییدن نرگس و چون پیغمبر ما
میخواهد مردم از صفات عجمیه منصرف شوند حتی آنکه یکی از اصحاب
کمان عجمی دستش بود حضرت نهیش کرند فرمود چه معنی دارد کمان
عجمی دست گرفتن همان کمانهای عربی خوبست که به آن اسالم فتح
کردهاند و جنگش کردند و راضی نبود کسی کمان عجمی دست بگیرد با
وجودی که گاه هست تیرش هم بیشتر میرفت و خوشگلتر هم بود و فرمود
صفحه | 291

الزال امتی بخیر ما لمیطعموا طعام العجم که اگر از طعامهای عجم بخورند
طعامهای ایشان فاسد خواهد شد حاال این چیزها را عقل درک نمیکند
چگونه درک میکند این جزئیات علل را اگرچه حاال خوب قاعده شده است
نمیدانم در اول این قبای بغلی لباس علمای ما بوده و بعد از آنی که خواستند
یهود و مجوس را ذلیل کنند این لباس را به آنها پوشیدهاند و در میان آنها
مانده و یا اینکه اول لباس یهود و مجوس بوده و علمای ما آمدهاند و آن را
لباس خود قرار دادهاند کدام یکی را اختیار میکنند .باری حاال که همچنین
شده و خدا در حدیث قدسی فرموده :قل لعبادی الیطعموا مطاعم اعدائی و
الیلبسوا مالبس اعدائی و الیسلکوا مسالک اعدائی فیکونوا اعدائی کما هم
اعدائی .پس این را عقل درک نمیکند و این مسأله را باید از خارج فهمید.
پس عقل درک میکند کلیات را بصرافتها لوال العوارض اما بعد از عوارض
کار عقل نیست و هرگاه بنا شد به عقل در مسألهای حکم شود آن امر کلیش
را که لوال العوارض چنان بود عقل درک میکند ولکن بعد از عروض
عوارض را عقل درک نمیکند پس این اصولیین که خواستهاند این همه
مسائل را به عقل بگویند میخواهم بدانم که طیب تحفه صائم بودن را فهمید
به جهت آنکه لوال العوارض چنین است ولکن منعش را از کجا فهمید هرچه
زحمت بکشد اگر اصابه کردند حکم اشیاء را علی ما هی علیه میفهمند
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صرف مسأله را فهمیدهاند و صرف این مسأله مال این عالم نیست بلکه این
عالم به واسطه اعراضش اقتضاها پیدا کرده پس هرچه عقل بدوانند نمیرسند
و کار کسی نیست درک اینها مگر شخص نبی کلی محیط به جزئیات حاال
از جمله آن مسائل این است که امر برای فور است یا برای تراخی است؟ اصل
این مسأله این است که امر باید برای فور باشد به جهت اینکه خداوند عالم
به اقتضای ذات خود کاری نمیکند و ذات او را اقتضایی نیست و به اقتضای
ذات خود امر و نهی نمیکند بلکه به اقتضای حوادث میکند چون به اقتضای
حوادث بایستی بکند پس قبل االقتضاء عجله نمیکند و بعد از اقتضاء هم
تأخیر از حال اقتضاء نمیکند بلکه حین االقتضاء و به قدر االقتضاء میکند
و سوال سائل را اجابت میکند وعده ادعونی استجب لکم را وفا میکند و
اال منع سائل کرده و منع بخل است و خدا منزه از بخل است و سائل هم
موجود است و موانع مفقود پس بایستی اجابت مقارن اقتضاء تا وقت اقتضاء
و به قدر اقتضاء روی اقتضاء موجود باشد پس تأخیر بیان از وقت حاجت
جایز نیست حاجت که آمده و سائل که هست و بخل هم که نیست پس
اقتضاء موجود و مانع مفقود و پیش از اقتضاء هم که حاجتی نبود پس اصل
مسأله که تأخیر بیان از وقت حاجت جایز نیست درست است مسأله
صحیحی است موافق حکمت و عقل و خدا هم هیچ اجابتی را از سوالش
تأخیر نینداخته ادعونی استجب لکم.
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پس به این قاعده امر برای فور است زیرا که خدا امر نکرده پیش از مقتضی
و تأخیر از مقتضی نینداخته و به اقتضای ذات خود هم نکرده آن وقتی که امر
کرده حین االقتضاء است و به قدر االقتضاء است تا منتهای اقتضاء است پس
بایستی ایتمار باشد فورا اگر یک ساعت دیگر ضرور بود یک ساعت دیگر
میگفت پس بایست فوری باشد در آن عالم همینطور است لکن این عالم
طوری دیگر است پس هرکس گفته امر برای فور است راست گفته در آن
عالم ولکن این عالم ما دیگر اسبابی است مثل اینکه کسی از اینجا برود
بغداد و آنجا آداب تعلیم مردم کند که چنین و چنان کنید به او میگویند که
آنچه شما میگویید راست است لکن این آداب والیت خودتان است دخلی
به آداب والیت ما ندارد و این آداب در آن والیت باید معمول شود لکن ما
یک کسی را داریم در اینجا اسمش کهیا است از این کارها بدش میآید و
یکی اسمش مناخور است اگر همچو کردیم ما را چوب میزند این آداب
والیت ما نیست حاال آنچه این فقهاء میگویند کل اصول جمیعش و آنچه به
عقل میگویند اگر راست است مال آن عالم است ولکن دخلی به عالم ما
ندارد و پستای والیت ما غیر از آن است به جهت عروض اعراض از روزی
که قابیل هابیل را کشت تأخیر بیان از آن روز در این عالم جایز شد و مکرر
اتفاق میافتاد که میرفت زراره خدمت حضرت صادق و قلمدان برمیداشت
و بخصوص عرض میکرد که شما ما را امر کردهاید به تبرید نماز که نماز
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را به خنکی بیندازید و فرمودهاید ابردوا فی الصیف حضرت جوابش نفرمودند
و دفعه دیگر باز عرض میکرد و جوابش نمیفرمودند دید جواب نمیفرمایند
گفت علینا ان نسألکم دیگر شما میخواهید جواب بدهید میخواهید ندهید
حاال این وقت حاجت که بود و سوال هم که کرده بود و جواب نفرمودند
پس تأخیر بیان از وقت حاجت جایز شد و سائلی دیگر آمد خدمت حضرت
و چیزی پرسید فرمودند نمیدانم گفت انا هلل و انا الیه راجعون تو حجت
خدایی میگویی نمیدانم راهش را کشید و رفت وقتی به در خانه رسید
فرمود این السائل آوردند او را و گوششان را دادند به دیوار و آن وقت جواب
مسأله او را فرمودند پس تأخیر بیان از وقت حاجت شد و خدمت پیغمبر
آمدند و احوال اصحاب کهف را پرسیدند فرمودند فردا بیایند و همان هم
تأخیر بیان از وقت حاجت بود و چون انشاء اهلل نگفته بود چهل روز جواب
نفرمودند پس معلوم میشود که این عالم پستایی دیگر دارد و اینجور
احادیث ماشاء اهلل پیدا میشود حاال آمد سینه سوزان از حضرت صادق مسأله
پرسید به جهت آنکه کسی آنجا است که نباید جواب این را بشنود جواب
نمیدهند و یا اینکه سائل شل زبان است اینجا و آنجا میرود میگوید حدثنی
جعفر بن محمد کذا پس جوابش نمیگویند پس معلوم شد که این عالم
پستایش پستای دیگری است حاال امر برای فور است در آن عالم حسابی
است لکن نظم این عالم بر همین معتادهای طبیعی است و این تنگ گرفتنها
صفحه | 295

بر مردم درست نیست حاال اگر پیغمبر اگر فرمود بیا اگر خم شد که کفشش
را پیدا کند منافاتی ندارد با امتثال غرض که به طور معتاد این عالم باید راه
رفت و اینکه امر برای فور است یا نه مسألهای است@ که فقها تقاول و
تکلم کردهاند در آن و بحث میکنند چنین مسألهای را معقول نیست که در
مدت سیصد و کسری سال تا زمان غیبت کبری در میان اصحاب باشد و
یک حدیث وارد نشود که برای فور است یا تراخی و مردم را به طبیعت
خودشان باز گذاشتهاند دخترهای نه ساله و پسرهای پانزده ساله مکلفند حاال
اشهد باهلل آنها این مسأله که این همه علما در آن دقت میکنند آنها میفهمند
یا رجال سوق یا رجال خانات بلکه مردم را به فطرت خود در این جور
مسائل گذاردهاند و بر طبیعت جاری شدهاند نه پیغمبر اعتنا به این دقتها
داشتهاند و نه ائمه :پس امر در آن عالم اول برای فور است و در این دنیا برای
فور نیست و هرجا حکمی شده و نصی بر فوریت آن نیست برای تراخی است
و ضرر ندارد.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*«درس بیست و ششم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و اما ماروی انه خوطب 9ادن من صاد
الی آخر.
عرض میکنم که این حدیث از جمله احادیث مشکلهای است که در این
باب وارد شده است پس رفتند پیغمبر تا رسیدند به دریای صاد پس خطاب
رسید به پیغمبر نزدیک شو به صاد برو پیش صاد و از آن دریای صاد وضو
بگیر و قرائت کن و نماز کن و پیغمبر رفتند و وضو گرفتند و نماز کردند
در پیش روی خداوند عالم در پیش عرش خدا و آن نماز نماز ظهر بود و
آفتاب هم بر قمه رأس بود و برابر فرق سر بود و آن اول نمازی بود که بر
پیغمبر فریضه شده بود و همه احادیث معماست معراج شب است و آفتاب
صفحه | 297

وقت ظهر است و بر قمه رأس است و نماز ظهر میکند پیغمبر و آن هم اول
نمازی است که بر او فریضه شده و حال آنکه چند سال بود که پیغمبر مبعوث
شده و نماز خوانده و از جمله عجایب هم این است که روز جمعه بود و
پیغمبر نماز ظهر کرده بود و از فقیهی پرسیدند که در شب معراج چطور
پیغمبر نماز ظهر کرد؟ گفته بود نماز استیجاری کرده بود و نماز بر ذمهاش
بوده و فرصتی کرد و مشغول نماز شد و جمیع جهاتش اشکال دارد و اوال
کیفیت اوقات شبانهروزی را باید ذکر کرد و تا انسان شب و روز را نشناسد
درست مسأله را نخواهد فهمید و در هر مسأله سعی کنید و ذهن را مرتاض
کنید که مبدء او را پیدا کنید و به تدریج قدم به قدم پایین آیید و ببینید آن
مبدء در هر منزلی از منازل چه اقتضاء میکند به همینطور بیاریدش تا پایین
اگر چنین کردید آن وقت فهمیدهاید و ان من شیء اال عندنا خزائنه و ماننزله
اال بقدر معلوم.
پس برای شرح یوم و لیل و بیان مبدء آن عرض میکنم اصل این شب و روز
از آنجا پیدا شد که جز خدای احد جلشأنه جمیع ماسوی کائنا ماکان بالغا
مابلغ مرکبند از دو جزء و آنچه غیر از خدای احد است مثنی است و اینها
بدیهی است و از این دو جهت به اقسام تعبیرات آورده شده در هر مقامی
مناسب آن و مناسب اینجا این است که یک جهت رب او است و جهت
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وحدت و جهت من ربه او است و یک جهت دیگر او جهت نفس او و جهت
کثرت و انیت و ظلمت و من نفسه او است پس آنچه جهت رب او است
جهت خیر او و نور او و کمال او و قوت او است و حسن و جمال او است
و جمیع قدرت او در آن جهت است و آن جهت کثرت و جهت من نفسه
جمیع نقص و زوال و فناء او است و ظلمت بلکه ظلم او و ذلک انی اولی
بحسناتک منک و انت اولی بسیئاتک منی قال یا آدم روحک من روحی و
طبیعتک علی خالف کینونتی پس این جهت من ربه اصل نور شد و این جهت
من نفسه اصل ظلمت و بعد شد و به لحاظ دیگری تعبیر از اینکه میآوری
مبدء روز مبدء نهار جهت وجود است و مبدء لیل و ظلمت جهت ماهیت و
انیت است به جهت اینکه جهت ماهیت حجب ماوراء میکند از اهلل نور
السموات و االرض مثل نوره کمشکوه و خدا است نور به جهت آنکه النور
هو الظاهر فی نفسه و المظهر لغیره و الظاهر اظهر من اهلل و هو مظهر کل
شیء فهو النور بحقیقه النوریه پس خداوند عالم نوری است که الظلمه فیه
پس این جهت انیت و ماهیت چون حجب آن جهت نور را کرده ظلمت پیدا
شده و ظلمت نیست مگر ظل ارض حاجب کثیف برای نور شمس و اصل
نور و مبدء نهار ظهور نور رب است که ظاهر فی نفسه است و مظهر لغیره
آنچه بر او بتابد از حدود انیت آیا نمیبینی که حدود انیت موجود میشود به
وجود و میگویند ماهیت موجود است پس وجود صفت ماهیت میشود در
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اینجا پس انتم لباس لهن درست میشود پس آن حدود و انوار به طور صفات
در اینجا بروز میکند پس آن وجود ظاهر فی نفسه است و مظهر لغیره است
پس معلوم شد از آنچه عرض کردم که مبدء نهار وجود و جهت رب است و
مبدء لیل ماهیت و جهت نفس است و ماهیت و ادنای ادنا مقام آن و اغلظ
اجزاء آن و اکثف مقامات آن بایستی زوال لیل و نصف لیل باشد که غایت
ظلمت است به جهت آنکه هرچه از آن نصف به این طرف میآید به شفق
نزدیک میشود و هرچه از آن نصف به آن طرف میرود به فجر نزدیک میشود
و المحاله نور این طرف و آن طرف بیشتر است نسبت به زوال لیل و در اینجا
شرح نصف لیل الزم است و کیفیت لیل را در اینجا اگر کسی بخواهد بداند
قدری از علم مناظر و مرایا بایستی اطالع داشته باشد تا خوب بفهمد و اال از
این بیانات چیزی خواهد@نخواهد@ فهمید پس عرض میکنم که هرگاه
دو جسم باشد که یک جسم نیر باشد و یک جسم مظلم و جسم نیر وراء
این جسم مظلم واقع شده باشد پس هرگاه جسم نیر کوچکتر از جسم مظلم
باشد آن ظلی که از آن جسم مظلم میافتد به آن طرف رأس ظل در پیش جسم
میشود و قاعده ظل در بعد از جسم میافتد وقتی که جسم نیر کوچکتر شد
از جسم مظلم سایه آن جسم مظلم آنجای سایه که باریکتر است در پیش
جسم است و آنجاییش که پهنتر است دورتر میشود و هرچه ابعد میشود
اوسع میشود و هرگاه این نیر پشت سر این جسم باشد و مساوی این جسم
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باشد به طوری که هیچ زیاده و کم نداشته باشد ظل این جسم مظلم عمود
میشود به شکل استوانه و همینطور لوله ظلی میرود از پیش آن جسم الی
ماشاء اهلل آن سرش که بعید است با آن سری که قریب است تفاوتی نمیکند
به جهت آنکه از اطراف نور زایدی نیست و نور به خطوط مستقیم از پهلوی
آن ظل میرود الی ماشاء اهلل و هرگاه آن جسم پشت سری که نورانی است
بزرگتر باشد چون از دو طرف زیاده است نور میاندازد این راه تا هرجا که
پیدا باشد و از آن طرف میآید آن راه تا هرجا که پیدا باشد این ظلی که پیدا
میشود به شکل مخروطی است لکن قاعده مخروط پیش این جسم کثیف
است و رأس مخروط او در نهایت بعد است که تا جای معینی رفته و هرچه
جسم نورانی پشت سر بزرگتر باشد آن شکل مخروط کوتاهتر میشود و
هرچه آن جسم نورانی پشتسر کوچکتر باشد شکل مخروط بلندتر میشود
حاال جسم آفتاب اضعاف اضعاف این زمین است تا آنکه هزار مرتبه مقابل
زمین تحدید کردهاند و اینکه کوچک مینماید به جهت بعدش است بعید در
پشت این زمین افتاده او کوچک مینماید و زمین بزرگ حاال اگر ما جایی
رفتیم که این زمین کوچک شد حاال ما روش نشستهایم بزرگ مینماید و
اگر نزدیک چشم نباشد کوچک میشود آیا تعجب نمیکنید که چشم
بیاوریم پیش خردله همان خردله آنقدر بزرگ میشود که حاجب جمیع دنیا
میشود حاال ما چشممان را نزدیک زمین داریم زمین بزرگ مینماید پس
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اگر کسی از زمین باال رود و به زمین نگاه کند زمین خردله میشود در
رخساره آفتاب پس به این جهت که جسم آفتاب بزرگتر است و آفتاب از دو
طرف نورانی است ظل زمین به شکل مخروطی خواهد شد و لیل اسم ظل
زمین است و این رأس مخروط لیل همیشه با آفتاب در یک خط سمتی افتاده
است لکن این این طرف آن آن طرف افتادهاند و این آفتاب و این ظل زمین
در دور زمین دایم میگردند و هرگاه آن مرکز آفتاب در دایره افق در مغرب
باشد رأس مخروط لیل میآید در مشرق و همینکه مرکز آفتاب از افق مغرب
فرو رفت رأس مخروط لیل میآید باال و از آنچه عرض کردم فهمیدید که به
غروب آفتاب حمره زایل میشود و سیاهی شب نمایان میشود و هرچه آفتاب
از این طرف منحدر میشود رأس مخروط ظلمت میآید باال تا وقتی که آفتاب
میرود در تحت القدم آن وقت رأس مخروط لیل میآید به سمت الرأس و
هرچه افتاب از نصف شب رو به مشرق میرود رأس مخروط لیل رو به مغرب
میرود تا اینکه آفتاب میآید به افق مشرق که رسید رأس مخروط لیل به افق
مغرب میرسد و اما صبح کاذب به جهت آن است که آفتاب از آن پشت کره
بخار نمایان است که اگر فرضا کسی برود و روی کره بخار بایستد او آفتاب
را میبیند به جهت آنکه ما روی زمینیم و توی مخروط لیل آن پشت مخروط
است و چون او بخار است و بخار جسم رخو متخلخل است پس نور آفتاب
بر آن میتابد و زیاد روشنش نمیکند بیاضمائی پیدا میشود و اگر آدمی آنجا
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بایستد مثل جمره آتشی است که پیداست به جهت آنکه او جسمی است
غلیظ از این است که اگر بخار در دنیا زیاده شود فجرش احمر میشود به
جهت ابخره زیاد لکن وقتی ابخره رقیق باشد فجر ابیض میشود از این جهت
شما فجری میبینید و هنوز آفتابی نمیبینید به جهت آنکه خود شما در ظل
لیل هستید مقصود این است که چون ظل لیل مخروطی است هرچه به جانب
رأس مخروط میرود باریکتر میشود و به جهت آنکه باریک میشود این
طرف و آن طرفش نورانی است آن باالها نور نزدیکتر است به آن خط قطر و
این پایینها دورتر است پس وقتی که آفتاب در تحت القدم باشد و رأس
مخروط در آن سمت الرأس و اینجایی که ما هستیم نهایت ظلمت است و
دیگر از این ظلمانیتر نمیشود و ابعد از شمس جایی نیست و هرچه مخروط
میخواهد فرو رود نور باال میآید پس غایت بعد ما از نور در نصف اللیل
است که غایت استیالی ظلمت است و غایت بعد ما از ظلمت در نصف
النهار است پس وقتی که آفتاب در نصف النهار است بر قمه رووس است و
وقتی که ظهر است آن وقت نهایت ظهور آفتاب است و هرچه آفتاب منحدر
شود ابرد میشود و اشتداد حر و لهیبش کمتر میشود به جهت آنکه ظلمت
دارد از پی میرسد پس چون این را فی الجمله به طور اختصار دانستید پس
عرض میکنم که در آن غایت بعد ماهیت و اسفل مراتب ماهیت که دیگر
ابعد از آن جزئی ندارد نصف شب باید آنجا باشد به جهت آنکه اظلم از آنجا
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و ابعد از آن مقام ما جایی نداریم پس غایت بعد و آن تخوم ارضین ماهیت
نصف لیل است و از اینجا که باال میآییم و همه جا میرویم رو به وجود و
همه جا آثار وجود و نور وجود از ما آنا فآنا بیشتر بروز میکند حاال اگر ما
صعود کنیم از ماهیت و باال رویم از نصف شب به فجر میرویم و اگر نزول
کنیم از وجود و پایین رویم از اول غروب رو به نصف شب میرویم و همه
جا میرویم و میرویم تا میرسیم به آخر درجه ماهیت به آنجا که رسیدیم
آنجا دم صبح است و نزدیک فجر است پس از آنجا پا میگذاریم به عرصه
وجود و اول نهار میشود و لیل میرود پی کار خود و از آنجا اول طلوع
آفتاب وجود است و اول نهار است و هرچه از آنجا صعود میکنیم تا اعلی
درجات وجود میرسیم تا اینکه اول زوال آفتاب علی قمه الرأس میشود و
دیگر اضوء از آن موضع نیست و مطابقتر و منطبقتر با مشیت خدا از آن
موضع نیست پس اعلی درجات وجود زوال ظهر است و شمس مشیت بر قمه
رأس است و کل این صفحه انطباق تمام دارد با آن شمس و آن شمس به طور
خط قائمه بر روی این ایستاده و زوایاش نه حاده است و نه منفرجه است پس
نور شمس مشیت به جمیع جهات این میتابد پس اگر کسی از غایت بعد
ماهیت ترقی کرد و رفت باال او به وجود میرسد و به زوال میرسد به جایی
که شمس مشیت بر قمه رأس خواهد بود پس این بدء زوال و فجر و نصف
لیل که معلوم شد اما در حال نزول به عکس این است از مبدء وجود کمکم
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فرود میآید از ظهر به غروب میآید تا به مبادی ماهیت که میرسد آفتاب
غروب میکند و اول لیل میشود و به همینطور منتهای ماهیت وقت زوال
لیل است و وقتی است که آفتاب در تحت القدم او میافتد و لیل روی سر او
را میگیرد پس یک شبانه روز درس دادیم الحمد هلل رب العالمین.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس بیست و هفتم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
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قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و اما ماروی انه خوطب 9ادن من صاد
الی آخر.
بعد از آنی که مبدء لیل و نهار معلوم شد و معلوم شد از دیروز که نزوال نهار
بر لیل مقدم است پس امروز که روز دوشنبه شد این شبی که میآید شب
دوشنبه میشود نزوال و اما صعودا شب مقدم میشود بر روز اما شبی که نزوال
شب دوشنبه بود همان شب مقدم میشود در صعود از این جهت است در
این اوقات و ازمنه که عالم در صعود است شب مقدم بر روز شده و اال روز
را خدا مقدم بر شب داشته و در قرآن فرموده و الاللیل سابق النهار و در اصل
خلقت اول روز را خلق کرده لکن در این زمانها که زمان صعود عالم است
و از اسفل به اعلی میرود،
چونکه گله باز گردد از ورود
پس فتد آن بز که پیش آهنگ بود
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روز مقدم بود پس افتاد و شب موخر بود پیش افتاد این است که سوال کردند
از حضرت امام رضا صلوات اهلل علیه شب مقدم است یا روز؟ فرمودند از
قرآن جواب بدهم یا از علم حساب عرض کرد از هر دو فرمودند اما از قرآن
خدا میفرماید و الاللیل سابق النهار و اما از حساب وقتی خداوند این عالم
را خلق کرد طالع دنیا در سرطان بود و کواکب در اشراف بود پس بایستی
شمس در نوزدهم درجه حمل باشد که حمل در نصف النهار در عاشر میافتد
پس اول زوال ظهر بایست باشد پس خداوند دنیا را که خلق کرد اول زوال
ظهر بود ببینید چه حکمتی است این بیان چه علمی است این علم چه الفاظی
است این الفاظ طالع کل ملک خدا سرطان است به جهت آنکه سرطان برج
مائی است و مائیت سرطان زیاده از بروج دیگر است و خداوند جمیع ماسوی
را از ماء آفریده و من الماء کل شیء حی پس مبدء عالم ماء است و طالع
عالم یعنی آن اول موجودی که از افق امکان طالع شد ماء بود زیرا که اول
ماخلق اهلل الماء پس طالع یعنی آن جزئی که طلوع کرد از مغیب امکان و از
افق امکان و به عرصه شهود و ظهور آمد و چشم اول بار به او میافتد آن ماء
بود پس طالع دنیا سرطان است و کواکب در اشراف باید باشند به جهت
آنکه کواکب در اشراف نهایت قوت و کمال را دارند و در آنچه برای آن
آفریده شدهاند در آن وقت که در برج شرفند نهایت قوت و کمال را در آن
چیزی دارند کوکبی که برای جنود است وقتی به برج شرف آمد جنود در
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نهایت قوت خواهند بود و کوکبی که برای سلطان است وقتی که به برج
شرف است سلطان در نهایت قوت میشود کواکب در اشرافند یعنی در
نهایت قوت و کمالند برای آنچه خلق شدهاند و این وقتی است که هیچ
عارضه عارض به ایشان نشده باشد و بر طبق مشیت و علی ماخلقهم اهلل
الکامل باشند و هو الکامل و مشیته کامله پس نهایت قوت برای آنها است
پس اشیاء قبل از عروض عوارض بر آنها در شرفند و در اول ماخلق اهلل
المحاله کواکب در اشرافند و در نهایت قوتند پس آفتاب که از جمله آن
کواکب است وقتی در اشراف شد در عاشره شد بایستی بر قمه رووس باشد
پس بایستی اول زوال ظهر باشد و همینطور هم بود و شمس مشیه اهلل در
نهایت ظهور بود و مستولی و مستعلی بر جمیع ارض امکان بود و واقف بر
طتنجین بود و ناظر فی المشرقین و المغربین بود و نسبتش به جنوب و شمال
و مشرق و مغرب یکسان بود پس بر قمه رووس اهل عالم امکان بود پس
وقتی خدا این عالم را آفرید اول ظهر بود و شمس مشیت بر قمه رووس بود
و طالع سرطان در برج مائی و ظهور آفتاب از برج شرف او بود و در نهایت
قوت و کمال بود پس از این جهت اول که خدا عالم را خلق کرد ابتدا به
زوال کرد و از زوال تا غروب که آمد عرصه غیب تمام شد و شمس مشیت
مخفی شد و از اول ایجاد و ظهور که آمد تا به عالم شهاده و مبدء عالم
شهاده رسید و عالم غیب به انتهاء که رسید عالم ظهور شمس مشیت به
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انتهاء رسید و نصف روز شد از ظهر تا غروب آمد تا اینکه به محدب عالم
اجسام که عالم زمان باشد رسید از عالم زمان که فرود آمد آمد پایین تا اینکه
عالم شب رسید و رفت تا به منتهای کثرت و منتهای حجب انوار شمس
مشیت که این ارض باشد رسید در این وقت شبش نصف شد از اینجا بیابید
که عرصه قیامت پنجاه هزار سال است و پنجاه هزار سال پیش از ظهرش در
عالم قیامت است و پنجاه هزار سال بعد از ظهرش در عالم ذر است پس این
صد هزار سال پس این شب هم که این میانه است صد هزار سال است پس
این است که فرمودند که عمر دنیا صد هزار سال است و این دنیا شب است
که فاصله شده در میان این دو نصف روز و این است که گفتند هر دهری
صد هزار سال است و همین عمر دنیا است که صد هزار سال است و این
دهر دهر زمان است و روز هم یک دهر است و صد هزار سال است از ظهر
تا غروبش عالم ذر است که پنجاه هزار سال بوده است و بعد از شب که این
دنیا باشد قیامت است که از طلوع آفتاب باشد تا ظهر و این هم پنجاه هزار
سال است پس دهر صد هزار سال است و حسابش هم طور حساب منجمین
هست زیرا که اول روز را اول زوال میگیرند تا غروب آفتاب و نصف روز
دیگر بعد از شب است و شب و روز منجمین اینطور است موافق با خلقت
خداوند عالم و اما شب و روز اجراء و در شرع ظاهر و در پیش مردم پستای
دیگری است پس روز قیامت پنجاه هزار سال است و چون به عرصه مثال
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داخل شدیم صبح میشود و عالم مثال بین الطلوعین است و بعد از آن عالم
ماده و طبع وقتی که قریب به طلوع آفتاب است و عالم نفس وقتی است که
آفتاب درست بیرون آمده از آنجا میرویم تا به عالم عقول آنجا که رسیدیم
اول زوال ظهر است وقتی که خدا عقل را آفرید و شمس بر قمه رووس بود
اول زوال ظهر بود آمد تا عصر و غروب تا به این عالم که آمد عالم شب شد
و حاال شب است و عالم مثال بین الطلوعین است که برزخیت دارد و عالم
ماده و طبع اول ظهور آفتاب است بعد از آنکه عالم نفس شد آفتاب طالع
شده از آنجا میرود تا به عالم عقول که آنجا آفتاب به زوال ظهر میرسد
مقصودم این بود که به همین پستا در اصل وجود و ماهیت یافتید که
همینطور است بعد از آنی که این وجود و ماهیت در این ملک باید بروز
بکند همان وجود و ماهیت بروز میکند در هر جایی و در هر عالمی به
حسب آن عالم بر عالم غیب احکام وجودی غلبه دارد و احکام وجود بر او
جاری میشود و در شهاده احکام ماهیت غلبه دارد و احکام ماهیت بر او
جاری میشود مثال میآید در این دنیا در اعیان افالک سر وجود غلبه دارد و
در عناصر سر ماهیت غلبه دارد پس اگر به لحاظی گفتیم افالک نهارند و
اراضی لیلند راست و درست گفتهایم و فی الجمله سرش هم در این عالم
بروز کرده و لیل ظل ارض است از فلک زهره که گذشتیم دیگر نه ارض
است و نه ظلش پس دیگر لیلی در آنجا نیست پس در آسمان دائم روز است
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و شب در آسمان نیست این در ظاهر اعراض بود که عرض کردم مطابق آمده
با واقع و مقصود این بود که در اعیان که آمد این وجود و ماهیت در افالک
بیشتر وجود غلبه دارد و در عناصر غلبه با ماهیت است به جهت آنکه حجب
ماوراء میکند افاعیل و تقادیر از زمین بروز نمیکند و در همه جا امر
همینطور است اگر بیاییم در اشخاص رجال نهارند و نساء لیلند و جعل
اللیل سکنا و آنها هم سکنند شب مقام انثی است به جهت آنکه برد و یبس
دارد و زوجه قبل از تزوج بارد و یابس است و بعد التزوج بارد و رطب است
پس شب که بارد و یابس و بارد و رطب است انثی است و روز که حار و
یابس یا حار و رطب است رجل است به هرجا که باشد ببینید که همه موافق
قاعده و قانون است و نه این است که این تأویل باشد پس اگر گفتیم و
الالظل و الالحرور یعنی الالنساء و الالرجال کسی نگوید که این تأویلی بود
که تو کردی اگر بداند که نساء ظلند و رجال حرور به اینطوری که عرض
کردم همچو حرفی نمیزند و باز همان وجود و ماهیت در حق و باطل که
بروز کرد حق نهار است و باطل لیل است و باز همان وجود و ماهیت به
زمان ظهور حجج و خفای حجج معنی میشود پس زمان خفای حجج لیل
است و زمان ظهور حجج نهار است پس ما اگر تأویل بکنیم و الضحی و
اللیل اذا سجی که و الضحی زمان ظهور پیغمبر است و ائمه و و اللیل اذا
سجی زمان غیبت امام است آن را از پیش خود نگفتهایم و اینگونه علم تأویل
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به جز در این سلسله در جایی دیگر پیدا نمیشود دیدهام تأویالتی که صوفیه
میکنند چیزهایی است که مطلقا ارتباط ندارد ابدا و خود به خود یک چیزی
میگویند بیمناسبت مثال میگویند فرعون یعنی دندان موسی یعنی زبان و
زبان خود را گاز گرفتم یعنی فرعون موسی را اذیت کرد و همین خود به
خودی است و هیچ مناسبت ندارد و مستند به قاعده نیست و صوفیه از
اینجوره تأویالت زیاد میکنند و اما آنجوره تأویل به جز در این سلسله در
جایی دیگر یافت نمیشود آن هم آنهایی که از راهش داخل شدهاند و اال توی
این سلسله هم هستند کسانی که خود به خود یک چیزی میگویند و آنها هم
نمیدانند و علی ای حال به لحاظی جمیع اهل حق نهارند پس ملیین نسبت
به غیر ملیین نهارند و غیر ملیین لیلند همچنین مسلمین نسبت به سایر ملیین
نهارند و آنها لیلند و کذلک شیعه نسبت به عامه نهارند و لیل آنهایند و کذلک
اهل حق نسبت به سایر فرق شیعه آنها نهارند و سایر فرق لیلند و باز علماء
در میان فرقه محقه نهارند و جهال لیلند و کذلک هدات نهار میشوند و
مهدیین لیلند و امر به همینطور است در همه جا تا هرجایی که در چیزی
غلبه جهت وجود میشود حتی آن استاد و آن شاگردی که کفشدوزی
میکنند استاد نهار است و شاگرد لیل و در شخص واحد ایام علم او و طاعت
و زهد او نهار است و ایام معصیت او لیل است و همه وقت در معصیت
منهمک میشود شب است و هر وقت مشغول طاعات میشود روز است و
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علمش و جهلش همینطور در یکی از این حاالت اگر میخواهند جاری
کنند باطن او نهار او است و ظاهر او لیل او است بلکه به همین قاعده یمین
او نهار او است به جهت غلبه وجود بر آن و یسار او لیل او است به جهت
غلبه ماهیت بر آن و به همین قاعده که عرض کردم میتوانیم الحمد هلل الذی
خلق اللیل و النهار و الظلمات و النور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون را در
جمیع این مراتب معنی کنیم و همهاش هم واقعیت دارد و درست است پس
ببینید بعد از اینکه سر مبدء لیل و نهار معلوم شد در جمیع جاها جاری
میتوان کرد حتی در خود آب و گل تنها آبش نهار او است و گل لیل او
است و در فلسفه ارواحشان نهار است و اجسادشان لیل است ماء و ملحشان
نهار و لیل است و در جمیع اشیاء این کیفیت جاری است پس بعد از آنی که
به طور اختصار معنی لیل و نهار معلوم شد و تقدم نهار بر لیل نزوال و تقدم
لیل بر نهار صعودا معلوم شد عرض میکنم که پیغمبر 9در شب معراج در
وقت صعود بود که از تخوم ارضین رفت به سوی آسمان و در شب معراج
کرد آن بزرگوار زیرا که از لیل شهاده و از لیل اباعد وجود و از لیل اجسام
رو به ارواح و آنجایی که اولی و اقرب است به مبدء رفت پس معراج در لیل
واقع شد و از کثرات گذشت و از خلل کثرات بایست عبور کند و قطع
جمیع کثرات را باید بکند و کرد و چون به عالم مثال رسید بین طلوعین شد
و فجر طالع شد و در ارض عالم رفت و رفت و در هر قدمی غلبه حکم نهار
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بر لیل میشد تا اینکه عالم ماده را و عالم طبیعت را تمام کرد بین طلوعین
بود و بعد از آنی که پا به عالم نفوس گذارد آفتاب طالع شد آنجا است که
فاذا هم بالساهره و مردم غافلند از این ساهره که بیداری باشد یعنی ساهره
عالمی است که همیشه آنجا سهر است و بیداری و خواب ندارد و خواب را
جسم میکند و روح هیچ کس خواب نمیکند و ابدا روح خواب نمیرود نه
شب و نه روز آیا نمیبینید که وقتی که میخوابید بدن شما آرام میگیرد و
روح میرود هندوستان فرنگ پس روح خواب ندارد لکن بدن از مشاغل و
حرکات کسل میشود و میخوابد و به خواب میرود پس وقتی مردم مردند
فاذا هم بالساهره پس روح انسان ناگاه میرود به عالم ساهره خود و آن عالم
عالم ساهره است و سهر است و آنجا عرصه روز است و دائم روز است پس
به لحاظی خواب در لیل است و در شب باید خوابید و جعلنا اللیل سکنا و
لیل عالم شهاده است چنانکه دانستی یعنی در عالم شهاده باید خواب کرد
و اما در عالم نهار یعنی در عالم غیب که روز است خوابی نیست و پیغمبر9
وقتی داخل عرصه نفوس شد آفتاب طلوع کرد و رفت در ساهره یعنی آفتاب
مشیت خداوند عالم جلشأنه و ظهور آثار فاعلیت خدا را دید پس پیغمبر
رفت رو به ظهر و این نصف روز را پیغمبر طی کرد و جمیع این پنجاه هزار
سال نصف روز را در کمتر از ثلث شب این است که مأثور است که پیغمبر
در شب معراج پنجاه هزار سال سیر کردند پس رفتند تا رسیدند به عالم عقول
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به آنجا که رسید اول زوال ظهر شد لکن پیش از آنی که به عالم عقول برسند
پیش از ظهر خداوند به پیغمبر فرمود ادن من صاد فاغسل مساجدک نزدیک
صاد برو و وضو بگیر و به جهت آنکه من آخر الطهاره الی دخول وقت
الصلوه احترام نماز را نداشته و از حرمت نماز این است که قبل از دخول
وقت وضو بگیرند که وقت که داخل شود مشغول نماز شوند پس از این
جهت قبل از ظهر خدا فرمود که برو نزدیک بحر صاد و وضو بساز یعنی در
عالم ارواح خدا به او فرمود ادن من صاد الی آخر و بحر صاد بحر روح است
و فرمود این بحر صاد از رکنی از ارکان عرش میآید آن رکن عالم عقول
است و رکن ایمن اعلی است و رکن ابیض است و این بحر صاد است و
فرمود بحر صاد ماء حیوه است و این قرار خداوند عالم است که همین که
از عالم موت مردم را میگذراند و میخواهد داخل عرصه حیات کند اول
در بحر حیات در ماء الحیات آنها را غوطه میدهد و در در بهشت چشمهای
است آب حیات و آن چشمه در آخر ظلمات واقع شده و باید در این ظلمات
عالم اجسام و عالم دنیا سیر کرده و در آن آخر ظلمات که رسیدی چشمه
حیات آنجاست وقتی آن عصاتی را که موت آنها را گرفته و در طبقه اول
جهنم بردهاند وقتی خدا آنها را بیرونشان میآورد میبرد لب چشمه حیات و
آنها را داخل این چشمه میکند و میگوید در این چشمه غوطه بخورید پس
در آنها غوطه میخورند و شست و شو میکنند و خود را میشویند از سواد
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و ظلمتی که از معاصی پیدا کردهاند و در جهنم سوخته شدهاند و مثل ذغال
شدهاند و خود را میشویند و سفید میکنند و داخل بهشت میشوند و اول
غذایی که به آنها میخورانند کبد الحوت است و داخل بهشت که شدند و
جگر ماهی که خوردند زندهدل میشوند وحی میشوند و نمیدانید که این
بهشت دربانش روز اول حیه بوده و حیه از اندرون دربان بهشت بود و آن
طرف در دربان است و طاوس دربان است از این طرف در و شیطان آمد و
خود را متعلق به طاوس کرد و طاوس را گول زد همین که طاوس گول
خورد پس شیطان در بهشت آمد پیش حیه و وسوسه به حیه کرد و حیه را
گولش زد و حیه شعور زیادی نداشت و گفت بیا توی دهان من منزل کن
پس آنجا منزل کرد و از این جهت زهر در دهان مار پیدا شد و زهرمار قطاع
حیات شد و به جهت اینکه حوا مشتق از حیات بود و حیه هم از همان ماده
اشتقاق داشت و از یک جنس بودند حوا را گول زد پس به جهت حوا رابطه
به آدم پیدا کرد و صابون شد برای این کار پس شیطان آمد پیش و از زبان
حوا بنا کرد وسوسه کردن و گول کرد آدم را و کرد آنچه کرد و مقصود این
بود که حیه از اندرون است برای در بهشت در اول حیه بود دربان لکن حاال
که میرویم انشاء اهلل حوت است و زهری چیزی ندارد و اول چیزی که به
آدم میخورانند کبد حوت است مقصود این است که چشمه حیات در در
بهشت است بعد از آنی که مردم از این طبقات ظل ذیثلث شعب و این
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ظلمات سهگانه بیرون رفتند باید در چشمه حیات شست و شو کنند تا اینکه
حی شوند آن وقت از کبد حوت به آنها که ظل جمادی و نباتی و حیوانی
باشد بخورانند و حیات ابدی پیدا کنند و از اهل عرصه حیات شوند و زنده
دل شوند و همچنین پیغمبر 9در شب معراج از عرصات حدود و عرصات
اموات و کثراتی که سبب هبوط بود گذشت مأمور شد که ادن من صاد و
توضأ پیغمبر رفت و غسل مساجد کرد و آن آب صاد آب حیات است و آن
آب حیات غیب است چنانکه در در بهشت آن چشمه حیات آب حیات
ظاهر است لکن آن آب صاد آن آب حیات ملکوت است و آن در در بهشت
رضوان است ولکن این چشمه بر در بهشتهای سبعه که برای سایر مردم
افتاده پس پیغمبر از آن دریا وضو گرفت قبل از ظهر که قبل از رسیدن به
عالم عقول باشد و قدام عرش اهلل که عقل است ظهر شد ایستاد به نماز کردن
و نماز ظهر کرد به جهت آنکه آنجا ظهر بود و روز جمعه بود و روز اجتماع
ماهیت با وجود و اجتماع عبد با رب بود و نهایت تقرب جستن پیغمبر بود
به خدا و اجتماع شهاده با غیب و جسد با روح در آنجا شد و پیغمبر نماز
چنان جهر فرمود که صداش به جمیع عرصه امکان پیچید)]19[(.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*«درس بیست و هشتم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و اما ماروی انه خوطب 9ادن من صاد
الی آخر.
از جمله چیزهایی که در این حدیث است و باید اشاره به آن بشود یکی معنی
توضأ و اغسل مساجدک است باز این را اگر انسان از مبدء و مأخذ بفهمد
بهتر است.
بدانکه خداوند عالم جلشأنه حی است بالذات و هرچه غیر او است حی به
غیر است مگر خداوند عالم که حی بالذات است یعنی ذات حیاتست و خود
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حیات و حقیقت حیات و ماسوای خودش میت است و حی است به غیر انک
میت و انهم میتون و خداوند عالم میت فی نفسه و حی بالغیر نیست بلکه
نفس حیات است و عین حیات است پس خداوند حی الموت فیه شد چنانکه
سایر صفات نور الظلمه فیه است و قدره العجز فیه است و عزیز الذل فیه
است و کذلک سایر صفات پس خداوند حی بالذات است و ذات حیات و
حقیقت حیات و آنچه خلق فرموده جمیع آنها حی است باحیاء اهلل حی است
بحیات اهلل نه حیات ذاتی بلکه بحیوه احداث اهلل تعالی پس در آنها دو جهت
پیدا شد یک جهت هی هی که انک میت و انهم میتون و یک جهت حیوه
الهی که افاضه به آن شیء شده و به آن حی شده پس هرگاه شیء بر او غلبه
جهت رب شد و غلبه جهت حیات میشود تا به حدی که میرسد که از
موت در او کأنه اثری نمیماند پس این در حیات خالد میماند و از برای
خودیش و موتش اثری نمیماند به جهت آنکه نفوذ میکند حیوه در جمیع
اعماق خودی و در جمیع ذرات وجود او تا اینکه مستهلک میکند مبادی
موت و مبادی خودی او را و غلبه حیات میشود و کأنه حیات خالص
میشود و کأنه قدیم میشود و قدیم وصفی میشود در دعا میخوانی اللهم
انی اسئلک باسمک العظیم و ملکک القدیم و در دعای سحر است اللهم انی
اسئلک من منک باقدمه و کل منک قدیم من منک یعنی من عطائک و من
خدا قدیم است یعنی عطاء خدا قدیم است پس برای عطای خدا زوال نباید
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باشد و اعظم عطاها و اصل عطاها حیات است پس حیات هم که عطای او
است قدیم است و چون مبدء است و قبل از همه زمانیات و دهریات است
بر او وقت نمیگذرد پس نه اول از برای این حیات است نه آخر و علی ای
حال و چون این حیات از آن حی بالذات صادر شده و نور او و ظل او است
که افاضه به اموات میشود پس هرچه شیء اقرب به مبدء حیات است اشد
حیات میشود و هرچه ابعد میشود در او تغلیب جهت موت و تضعیف حیات
میشود تا به جایی میرسد که غلبه موت میشود و کأنه موت الحیوه فیه
است به این تراب میرسد که به هیچ وجه من الوجوه حیاتی در او دیده
نمیشود پس در غایت بعد ابعد موت الحیوه فیه میشود و در غایت قرب
اقرب حیوه الموت فیه میشود لکن از مبدء تا منتهی هیچجا نیست که موت
نباشد کل شیء هالک اال وجهه موت در همه جا هست و از آن مبدء تا منتهی
هیچ چیز نیست که حیات نداشته باشد و ان من شیء اال یسبح بحمده ولکن
التفقهون تسبیحهم و کذلک قالتا اتینا طائعین و آن نمیشود مگر با حیات و
با موت نمیشود پس جمیع ملک خدا حی است به جهت آنکه اثر حی است
و آیت حیات حی بالذات است نهایت به جهت غلبه موت اسم میت بر او
گفته میشود و به جهت غلبه حیات اسم حی پس این معنی را اگر یافتید در
جمیع مراتب این جاری میشود پس جمیع مراتب غیب حی است و جمیع
مراتب شهاده میت است و همچنین وجود حی است و ماهیت میت است و
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عقل حی است و نفس میت است و روح حی است و جسم میت است و این
در همه جا جاری میشود پس چون حیات ظل حی بالذات است هرچه حیوه
بر او غلبه میکند این طیب است و طهر و طاهر و هر چیز که حی شد و
حیات را از او برداشتند پس او میت شد و نجس میشود و قذر و بعید از مبدء
میشود و آثار نجاست و قذارت هم در او پیدا میشود آن تفسخاتی به جهت
انقطاع از مبدء و راه این و آن و سر باطن این این است که مبدء احد است
و واحد و هرچه به او قرب و اتصال پیدا میکند وحدت پیدا میشود از اتصال
اجزاء و اتصال اجزاء بقاء ترکیب را اقتضاء میکند و این بقاء ثبات و دوام را
اقتضاء میکند پس دار قرب به مبدء دار ثبات و دوام است و هرچه بعید از
مبدء است انفصال اجزاء را اقتضاء میکند و این انفصال اجزاء تفسخ را
اقتضاء میکند و این تفسخ فساد ترکیب را اقتضاء دارد و این فساد فناء را
اقتضاء میکند و این مسأله معلوم شد و در همه جا جاری کنید پس بایستی
که مومن که روح االیمان دارد و متصل به حی بالذات است و متشبث است
به حی بالذات باید حی و طیب و طاهر باشد و باید کافر که روح االیمان
ندارد و منقطع است از مبدء نجس باشد پس تفسیر انه یخرج الحی من المیت
و یخرج المیت من الحی به کافر و مومن هیچ مجازی توش نیست پس کافر
نجس است و مومن پاک است و اسالم مطهر شد تا گفت اشهد ان الاله اال
اهلل و اشهد ان محمدا رسولاهلل 9متصل شد به مبدء حیات و حی شد و طیب
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و طاهر و اگر روح االیمان رفت میت میشود و کافر و ملعون و مطرود و
همان دوری از مبدء به معنی لعن است لعنه یعنی طرده و بعده پس هرکس را
حیات او را گرفتند ملعون است مالی را که دزد میبرد ملعون شده و گندمی
که کم عمل میآید ملعون شده و میوه که کرم میزند ملعون شده و درختی
که میخشکد ملعون شده و سبب این است که سر وحدت در اینها نقصان
پیدا کرده و خدای رووف و نبی عطوف ما را به سوی وحدت خوانده است
که وحدت بر ما غلبه کند و این وحدت بر هرکس غلبه کرد جمیع دین و
دنیا و آخرتش اصالح میشود و منتظم میشود و هرکس از مبدء منقطع شد
همه چیزش از هم میپاشد و در همه فساد پیدا میشود و مپندارید که آنها
که کافرند دولتشان برقرار و امورشان انتظام دارد و ظاهر امورشان منتظم
است حاشا بلکه در آن دولتش و در آن حین دولتش فساد و اخترام و انقطاع
او است ولکن نمیدانند التمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زهره
الحیوه الدنیا لنفتنهم فیه و این چیزهایی است که به هیچ کارشان نمیآید و
فتنه است و استدراج است بر ایشان لکن فقر اسباب تذکر است اسباب زهد
است سبب انهماک در عبادت است ولکن الیعلمون پس نبی عطوف ما را
در جمیع احوال به توجه به احد خوانده و امر کرده که ما مشق توجه به احد
کنیم و احدی شویم و خیالمان و فکرمان و قلبمان جمیعا رو به احد باشد و
در ما شرکاء متشاکسون نباشد و سلما لرجل باشیم اگر چنین شدیم آن وقت
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ما موحد میشویم و از اهل توحید و اهل توحید ناجیند و کدام عمل در کدام
وقت در جمیع ملک خدا از توحید اعظم است اگر فالن دعا سبب مغفرت
میشود یا فالن نماز چگونه توحید سبب مغفرت نشود و حال آنکه جمیع
عبادات شئون این توحید است و گوشهای از گوشههای او است پس موحد
مغفور است پس کافر به این واسطه نجس شد و مومن پاک شد و کذلک در
میان حیوانات به طور تکالیف حیوانی که ایمان به آنها عرضه کردند خنزیر
و کلب قبول نکردند ایمان را و نجس شدند و سایر حیوانات که در آنها من
حیث الصوره روح االیمان هست نجس نکرده آنها را به همین قاعده شخص
تا زنده است حی است و طاهر و همین که روح او رفت مرد و نجس است
اگرچه روح الحیوان است و روح االیمان نیست لکن در این عالم ابدان
ارواح جهت مبدئند پس روح سبب طهارت است وقتی که بیرون رفت نجس
میشود حاال ببینیم این بول و غائط که از انسان بیرون میآید آن حرارت
غریزی بیرون میرود و بدن نقصان و ضعف پیدا میکند چنانکه تجربه شده
و دیدهاید که اگر کسی زیاد اطالق کند بدن او ضعف پیدا میکند برد پیدا
میکند و حرارت غریزی کم میشود و با هر اطالقی فی الجمله حرارت کم
میشود و این غذا تا در بدن هست حرارت غریزی همراه او هست و به او
تعلق دارد غذا چون بیرون رفت حرارت غریزی هم بیرون میرود و در بدن
قدری ضعف و موت پیدا میشود که جهت بعد از مبدء است پس محدث
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میشود و کذلک در وقت خوابیدن روح چون در غیب است و از شهاده
اعراض میکند پس شهاده بیروح میشود پس حدث برای شهاده حاصل
میشود و چون روح عالقه خود را از شهاده برداشت در ظاهر برد که آثار
موت است ظاهر میشود پس محدث شد پس معلوم که اسباب نجاست و
اسباب حدث خواه اصغر و خواه حدث اکبر باشد اسباب موت است حاال
این موت یا این است که عارض کل بدن میشود هرگاه سبب موت در کل
بدن پیدا شود یا در بعض بدن پیدا میشود هرگاه سبب در بعض بدن پیدا شد
و هرگاه سبب در کل بدن پیدا شد حدثش عام است و اکبر و هرگاه در
بعض پیدا شد حدثش حدث اصغر میشود حاال این مطلب اینجا باشد بعد از
آنی که حدث معلوم شد میگویم به همانطور اگر از باال بیاییم چون اول
ماخلق اهلل الماء است و ماء اقرب اشیاء است به مبدء و اصل حیات است و
من الماء کل شیء حی و ماده حیات آن ماء است پس بایستی محیی در هر
مرتبه ماء باشد محیی باشد در عالم فلسفه محیی ماء است و کذلک در این
بدن محیی ماء است و در این عالم محیی ماء است انظر الی آثار رحمه اهلل
کیف یحیی االرض بعد موتها غرض آب باید سبب حیات باشد و ماده حیات
آب است حاال که محیی ماء شد یا این است که قذارت سببش از بدن بیرون
نرفته و آنا فآنا عارض میشود مثل سگی که توی چاه افتاده حاال باید چهل
دول آب کشید اگر بیرون آورده باشند و اگر در چاه باشد و تو آب بکشی
صفحه | 324

یک دلو کشیدی باز سگ در چاه است و هرچه بکشی باز ثمر ندارد و صد
تا هم بکشی باز سگ در چاه است لکن اگر نجاست را بیرون آوردی سبب
و علت نجاست منقطع شد آن وقت میتوان آن را تطهیر کرد این مسأله را
هم که دانستید حاال کافر احداث میکند آنا فآنا موت را برای خود و آن
سگ در چاه قلب او افتاده و هرچه او را بشویی پاک نمیشود و کافر به غسل
پاک نمیشود و سگ و خنزیر به غسل پاک نمیشوند اما موتی که عارض
میت شده و حیاتی که عارض او شده بود و این حیات حیوانی از او رفته بود
بیرون و آن روح االیمان که حیات بود چون اتصال به مبدء داشت و از این
بدن بیرون رفت از برای او فی الجمله موت و حالت جنب است که برای کل
بدنش حاصل شده قذارت لکن مومن است این است که فرمودند المومن
الینجس به هیچ وجه نجاست بر مومن وارد نمیآید بلی به بدن او قذارتی
رسیده است و روح االیمانش سبب طهارت باطنیش هست این قذارت
ظاهری که به بدن او رسید و چون عموم در بدن او داشت غسل سرتاپا برای
او الزم شد این است که فرمودند میت جنب میشود فرمودند آن نطفه که از
آن خلق شده در حال موت از او جدا شده او را غسل جنابت بدهند سبب
غسل میت این است میت جنب شده اما سدر نه غسل است که برای تطهیر
بلکه برای این است که سدر مثل صابونی است که بدن او را از کثافتها و
چرکها پاک کند زود متفسخ نشود و او را شسته سه دفعه باشد و اما کافور
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به جهت این است که بدنش زود متفسخ نشود و برد و یبس کافور او را
بخشکاند و عطر کافور عفونت او را پنهان کند و نگذارد که عفونت کند
و اذیت کند آنهایی را که حمل او میکنند و اما غسل میت همان غسل آب
قراح است و آن به جهت حیاتی است که برای او حاصل شده و به غسل پاک
میشود به جهت آنکه روح االیمان حافظ باطن او هست و او منقطع از مبدء
نیست از این جهت تا گرم است نجس نیست و حرارت غریزی باقی است
کلی@ بود که عارض شد آن وقت قذارت بدن به سر حد اعلی میرسد و
ظاهر بدن انقطاع تمام از مبدء پیدا میکند اما در خروج بول و غایط حرارت
غریزی را کم میکند و تجربه شده است که همین که حرارت بدن میخواهد
کم شود اول از اطراف کم میشود اول از پاها بیرون میرود و پاها سرد
میشوند بعد دستها سرد میشوند بعد سر و صورت سرد میشود و حرارت
غریزی از اطراف کم میشود به جهت آنکه مرکز حرارت قلب است هرچه
رو به باطن میرود از اطراف کم میشود و چون از اطراف کم میشود از
این جهت باید دست را شست باید صورت را شست پا را مسح کرد و احکام
دو جوره است یکپاره احکام ذاتی است و آنهایی است که تغییر نمیکند و
یکپاره اعراض که ملحق شده مغیر شده به قاعده حکمت پا بایست شسته
شود به جهت رفع عسر و حرج قرار ندادهاند که پا را بشویند گفتهاند پا را
باید مسح کرد و اال موت پا بیشتر از سایر اعضاست و زودتر میمیرد و بردش
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بیشتر است از این گذشته همه مردم کفش ندارند دیگر حاال پاشان را بشویند
تر میشود و توی کوچهها و کثافتها بدتر گلی میشود و مسجدها را کثیف
میکنند و در زمستان پاها را شستن باعث ضرر و فساد پا است به جهت آنکه
خودش برد ذاتی دارند و هوا هم سرد است و آبها هم سرد است فساد برایش
پیدا میشود به این جهتها پا را حکم به شستن نکردهاند و اکتفاء به مسح
کردهاند و اما سر را هم در اصل باید بشویند لکن به جهت لحوق اعراض و
به جهت صعوبتش به مسح اکتفاء کردهاند و اما خواب را فرمودهاند که باید
وضوء بگیرد نه غسل و حکمتش این است که باید غسل بکند به حسب ذات
ذات خواب تا پاک شود چرا که میت میشود به خواب و النوم اخو الموت
و مع ذلک امر به غسل نکردهاند به جهت آنکه خواب امر معتادی است برای
مردم و روز و شب برای ایشان دست میدهد و نعاس حاصل میشود و سنه
میآید اگر تکلیف غسل بود امر صعب میشد بر مردم و السیما در زمستان
و مردم متحمل نبودند پس اکتفاء کردند به وضوء گرفتن و حیض هم چون
دم است و مرکب حیات است و به خروج او حیات از کل بدن خارج میشود
و ناقص میشود بعینه مثل جنابت است که به بیرون آمدن نطفه حیات بیرون
میآید و نطفه همان دم است که سفید شده و آن دم هم که خارج میشود
حیات به همراهی او بیرون میآید و به این جهت موجب غسل شده و
استحاضه وقتی کثیره باشد و سبب فتور در بدن شد و آن روح بیرون آمد
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موت و فتور عارض میشود به اعضاء به این جهت غسل باید بکند پس امر
به آب در این حدثها کردهاند به جهت آنکه آب محیی است و استعمال آب
باید کرد و به جلد برسد و از مسامات جلد رطوبت آب داخل بدن شود و
آب مبدء حیات است و احداث حیات در بدن کند و شعور در بدن احداث
میکند نمیبینی که از خواب که پا میشوی سر و صورت متقلص داری وقتی
وضو میگیری روحش میآید در اعضاء وضو و با آب سرد هم خوبست و
سببش این است که آن آب سرد مسامات بدن را سد میکند و حرارت غریزی
در زیر جلد محتقن میشود و سبب براقی و شفافی جلد میشود انتفاخی
حاصل کند و کش بیاورد برق بزند و صفایی پیدا کند و مردم خیالشان
میرسد که این شریعت تحمیلی است بر مردم و فعلگی است)]20[(.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس بیست و نهم»*
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و اما ما روی انه خوطب 9ادن من صاد
فاغسل مساجدک و طهرها و صل لربک و کان اول صلوه صالها رسول
اهلل9فی السماء بین یدی اهلل تبارک و تعالی قدام عرشه جلجالله و کان صلوته
صلوه الظهر فاعلم انه 9موثر جمیع الخلق بجسمه الشریف الی آخر.
از جمله چیزهایی که در این مسأله لزوم تمامی دارد فهمیدنش یکی معنی
صعود است یک وقتی عرض کردم که علمای ما میگویند خدا در قرآن
فرموده و ماارسلنا من رسول اال بلسان قومه و همچنین پیغمبر فرموده نحن
معاشر االنبیاء نکلم الناس علی قدر عقولهم پس احادیث پیغمبر و اهلبیت او
را باید حمل کرد به ظاهری که متعارف عرب است و در عرف عرب شایع
است از این جهت میخواهند جمیع اخبار آلمحمد :که در علوم عدیده وارد
شده آنها را حمل کنند به آنچه در سوق مسلمین شایع است و به این واسطه
فساد عظیم در دین از توحید فمادونه الی ارش الخدش فمافوقه وارد میآید
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و غافلند از معنی آیه و حدیث مذکور به جهت آنکه خداوند جلشأنه به
پیغمبر خود میفرماید ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و
جادلهم بالتی هی احسن چون امت پیغمبر طبقات دارند و طبقهای از ایشان
اهل حکمت بودند پس فرمود به پیغمبر خود ادع الی سبیل ربک بالحکمه
حاال آیا آن طایفه که پیغمبر با آنها به حکمت تکلم میکند آن الفاظی که
میگوید باید الفاظی باشد که اهل سوق به آن الفاظ تخاطب میکنند همچو
حملی نمیتوان کرد و همچنین طایفهای که با موعظه حسنه با آنها حرف
میزند که متوسطین باشند نمیتوان حمل کرد بر شایع متعارف اهل سوق و
همچنین مجادله بالتی هی احسن که حرف میزد با مردمی که متعارفند و در
مقام نفوسند با آنها حرف میزد و از این گذشته حضرت پیغمبر 9تکلم
میکرد با دهریه و تکلم میکرد با حکماء تکلم میکرد با متکلمین و با
فالسفه و با هر قومی که تکلم میکرد بایستی طوری تکلم کند که او بفهمد
و به لسان او باشد نه به طور بازاری اگر به طور بازاری و عرف شایع حرف
زند اهل آن علم به او میگوید تو مرد خرما فروشی و خربزه فروشی و عامی
هستی و اهل علم نیستی پس باید به طور آن قوم تکلم کند و دیدیم پیغمبر با
هر قومی تکلم کرد به لسان آن قوم تکلم کرد اگر با موحدین که حرف
میزند از آن دقایق حکم و معارف نگوید از آن حکمتها بیان نکند همینطور
به زبان بازاریها و عامیها حرف بزند که میگویند خدا را باال سر داریم و
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شی پا شما را داریم آن موحد نمیپذیرد از آدم پس بایستی به طور حکیمانه
به اصطالح اهل حکمت با آنها حرف زند از این جهت خطبی که از حضرت
امیر صلوات اهلل علیه وارد شده الفاظی که دارد دخلی به الفاظ عوام و شایع
مردم ندارد مثال کل معروف بنفسه مصنوع و کل قائم فی سواه معلول و
کمال التوحید نفی الصفات عنه و انما تحد االدوات انفسها و تشیر االالت
الی نظائرها ،اینها را چطور میتوان به حرفهای عوام و اهل سوق حمل کرد
حضرت امیر در فلسفه تکلم کرده شخص یهودی میگذشت دید که حضرت
امیر با اصحاب تکلم میفرمودند و خیلی خوب حرف میزنند رو کرد به
حضرت و گفت کاش تو یک خورده فلسفه میدانستی و اگر فلسفه
میدانستی برای تو شأنی بود حضرت امیر فرمودند ما تعنی بالفلسفه ألیس من
اعتدل طباعه صفی مزاجه و من صفی مزاجه ظهر فیه اثر النفس بیان کردند
چند فقره مختصری یهودی که آن را شنید عرض کرد لقد تکلمت بجمیع
الفلسفه یا امیرالمومنین یعنی به جمیع فلسفه تکلم کردی و جمیع فلسفه را
در این عبارت مختصر گذاشتی .مقصود این است که به لحن فلسفه حرف
زده که او فهمیده اگر به طور سوقی حرف زده بود نمیگفت جمیع فلسفه
را در این مختصر گذاشتی و همچنین فرموده:
خذ الفرار و الطلقا
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و شیئا یشبه البرقا

اذا مزجته سحقا
ملکت الغرب و الشرقا

حال آیا محمول بر عرف سوق است پس بروند از بازار فرار بخرند بیاورند و
طلق از بازار بگیرد و به جای شیئا یشبه البرقا یک چیز براقی هم بگیرد و اذا
مزجته سحقا هم بر ظاهرش است همینطور سحق در هاون ساییدن است
همچو سحقی کند معاذ اهلل که همچو چیزی بشود و همچنین میفرماید خذ
ارضا سائله و نارا حائله و هواء راکدا و ماء جامدا حمل بر ظاهر باید کرد
پس برود یخ بگیرد به ازای ماء جامد و اما هوای راکد هوا را توی خیک کند
که دیگر از جاش نتواند حرکت کند شایع این است و نار حائله وقتی
ذغالهای توی منقل یک خورده نار شد و قرمز شد بگیرد و ارضا سائله خاک
را گل کند حاال اینطور اگر حمل کنند که حمل بر ظاهر شایع است این
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مزخرف است و نامربوط بلکه ایشان تکلم میکردند با هر قومی به لسان آن
قوم حاال آن عبارات را بخواهی به قواعد عوام حمل کنی هرگز درست
نخواهد شد از این جهت فقها خبطهای عظیم کردهاند ائمه احادیثی در طب
فرمودهاند آنها برداشتهاند در فقه نوشتهاند مثال فرمودهاند کلوا الرمان فانه یدبغ
المعده این را برای تعلیم این و فهمیدن آن شنونده خاصیت این را فرمودهاند
دخلی به استحباب ندارد که مینویسد باب استحباب اکل الرمان مردکه
چاییده حاال مستحب به عمل آورد رمان بخورد دخلی ندارد نمیشود حمل
کرد مثال فرموده العطسه من الرحمن برداشتهاند نوشتهاند باب استحباب
العطاس همه از همین جهت است چطور عطسه مستحب است عطسهاش
نمیآید چه کار بکند این چه مستحبی است حتی اینکه برداشته نوشته بر
حاشیه کتابش که اگر عطسهاش نمیآید زیرا که عطسه طبیعی است توی
قرص آفتاب نگاه کند یا انفیه بکشد تا عطسه کند و همچنین نوشته باب
کراهت عطسه ازید از ثلث چطور عطسه زیاده از سه تا مکروه است مردکه
نزله است پنجاه عطسه پی هم میکند چطور مکروه است زیادتر از سه تا از
این قبیل چیزها برداشتهاند نوشتهاند و حال آنکه امام از آن علم تکلم نکرده
دخلی به آن علم ندارد حاال نمیتوان گفت اینکه فرمود خذ الفرار و الطلقا
خذ امر است و امر حقیقت در وجوب است و واجب است بر مردم که این
کار را بکنند و امر برای فور و تکرار هم هست و مشاقها تکرار هم که
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میکنند این نمیشود و این حملها غلط و نامربوط است معلوم میشود که
ایشان در هر علمی که حرف زدهاند به طور آن علم و به لسان اهل آن علم
حرف زدهاند نباید همه را حمل بر عرف اهل سوق کرد حاال از جمله علوم
ایشان صلوات اهلل علیهم علم معراج است و این علم معراج مشتمل است بر
علوم عدیده که اگر کسی آن علوم را نداند ممکن نیست این علم را بفهمد
شناختن این علم مشروط است به علم فلسفه و به علم هندسه و به علم هیئت
و به علم مجسطی و مشروط است به علم طب و به علم الهی به معنی اخص
و به علم الهی به معنی اعم و مشروط است به علم طبیعی که تا اینها را انسان
نداند ممکن نیست که بفهمد معنی صعود پیغمبر 9را و علمی که مبادی او
این علوم است حاال این الفاظی که در این علم وارد شده آیا باید آنها را حمل
کرد به معانی متبادره به اذهان این نمیشود میشنود بحر صاد خیال میکند
گودالی پر از آب زیر عرش هم هست زیر را هم همین طور ظاهر خیال
میکند خدا هم به او گفت ادن من صاد و توضأ دستهاش را باال کرد وضو
هم گرفت وضویش را هم حمل بر متعارف شایع میکنند و مشت مشت هم
آب برداشت و وضو گرفت و ایستاد و نماز کرد همه را حمل بر شایع
متعارف این کار دین خراب میشود و حکمت از میان میرود بلکه این
علمی است اعظم علوم و الفاظ و اصطالحاتش برای اهلش است حاال پیغمبر
صعود کرد یعنی چه و به هر آسمان که میرسید درهای آسمان برای او
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گشوده میشد آسمان درش از کجاست درش برابر کجاست آسمان کروی
دوار درش کجا بود به در اول که میرسید جبرئیل میگفت اهلل اکبر اهلل اکبر
مالئکه میآمدند در را وامیکردند در کجا را وامیکردند چه چیز بسته بود
کلیدش چه بود آسمان در میخواهد چه کند آسمانی که خدا میفرماید ثم
استوی الی السماء و هی دخان دخان درش کجا بود همچو میشود این است
که عرض کردم که آنچه در میان مردم معروف و شایع است آن معنی عامیانه
حجت نیست آن متواتر و متظافر نیست و آن معنی ضروری نیست اجماعی
نیست بلی آن لفظی که روایت شده آن حجت است و میشود اجماعی باشد
و میشود ضروری باشد اما معنایی که ده هزار نفر عوام غیر مربوط همچو
فهمیدهاند ضروری نمیشود و همه مسلمین روایت کردهاند الحمد هلل رب
العالمین حاال آن معنایی که برای این بکنند هزار نفر ده هزار نفر صد هزار
نفر دخلی به حجیت ندارد دخلی به ضرورت اسالم ندارد زیرا که این تعبیرات
از عالم غیب است و مردم عوام راهی به آنجا ندارند و نفهمیدهاند کیفیتهای
آن عالمها را و مردم انبیاء و ائمه و حکماء نیستند پس فهمشان چه اعتبار
دارد پس وقتی که عبارت به دست حکیم میافتد اگر معنی فهمید غیر آنچه
متبادر به اذهان مردم است نقلی نیست و خالف ضرورت اسالم نفهمیده مثل
اینکه مردم بهشت را خیال میکنند مثل اوضاع همین دنیا و آنچه میشنوند
از اوضاع بهشت حمل میکنند بر آنچه در این دنیا دیدهاند مثل باغ همایون
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و باغ گلشن اما دست حکیم که میافتد میفهمد که میباید غیر از این
اوضاعها باشد و خود ائمه :هم غیر از اینطور که عوام میفهمند بیان
فرمودهاند مثال فرمودهاند درختهای بهشت ریشهاش باال است و شاخههایش
پایین خدا میفرماید قطوفها دانیه پس درختهاش طرح دیگر شد غیر از این
طرح که مردم میفهمند و میفرماید نهر تسنیم از باال میریزد مثل لوله بلور
و میفرماید تجری بالاخدود و اخدود به معنی شکاف زمین به جهت مجرای
آب مثل جوی و نهر و نهرهای بهشت بدون اخدود و بدون نهر جاری میشود
مثل لوله بلور که از باال بریزد پس طرح دیگر شد غیر آنچه مردم میفهمند از
نهر و جریان آب در دنیا و البته نهر پای درختها باید برود و ریشه درختها و
پاش باالست پس آب از باال میباید برود و همچنین لباس پوشیدن اهل جنت
از پشت هفتاد حله که پوشیده مغز استخوان حورالعین پیداست که معلوم
است که اینطوری که این عوام میفهمند نیست حوری به آدم میدهند که
سرش مشرق است و پاش مغرب این را چه کارش بکند کالسکه دودی پای
آن بگذارد یا تلگراف بگذارند که از سرش باخبر شود با این ترکیب و اوضاع
این دنیا درست نمیآید حوری که سرش مشرق است و پایش مغرب منزلش
توی کدام قصر است توی این قصرها اگر باشد پاش از قصر بیرون است همان
سرش توی قصر میماند این چطور اطاقی است چطور قصری است پس معلوم
است یک اوضاع دیگری است که این مردم نمیفهمند آن را پس میخواهند
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حمل کنند جمیع احادیث آلمحمد:را به طور متعارف شایع و شایع والیت
خودشان خانه خودشان و محله خودشان است این جوره معنیهای فاسد را
میکنند حاال از جمله آن مطالب یکی فهم معنی صعود است شک نیست که
پیغمبر 9صعود کرد سبحان الذی اسری بعبده لیال من المسجد الحرام الی
المسجد االقصی الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا در این شبهه نیست ولکن
آیا معنی صعود چه چیز است و چطور است باید فهمید پس از جمله معانی
صعود یکی صعود آن اجسامیاست که حرکات ایشان من المرکز یا الی
المرکز است یکپاره اجسام هستند که حرکات طبیعیه ایشان الی المرکز
است یا من المرکز است مثل سنگی که کسی آن را ببرد به آسمان هفتم او
را از آنجا که رها کردند به خط مستقیم میآید تا مرکز زمین و اگر همچنین
سنگی را بیندازی باال من المرکز حرکت میکند و به خط مستقیم باال میرود
و اینکه نگاه که میکنی خیال میکنی میخواهد از این طرف بیاید به جهت
این است که دائم میخواهد الی المرکز بیاید لکن به قهر و جبر قدری که
باال میرود میبینی از این راه آمد به قوی و قهر از این راه باال رفت لکن
طبعش این است که همین که از دست رها شد خورده خورده میل به این
طرف میکند تا اینکه دوباره میآید پایین به طور نصف قوسی حرکت میکند
از دست تو که رها شد در هر قدمی یک خورده پایین میآید باز قدمی دیگر
یک خورده پایین میآید و هکذا از این جهت است که حرکتش دوری به
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نظر میآید و همچنین گلوله توپ میبینی حرکت دوری میکند به جهت
این است که بالطبع مایل الی المرکز است قهرا او را از آن راه میبرند همچو
میشود سر باال هم قهرا بیندازی تا قهر تو همراهش هست سر باال میرود باز
پایین میآید و معنی صعود در اجسام طبیعی این است که حرکتشان الی
المرکز باشد و اگر آنها را به قهر و غلبه بعید از مرکز بکنند به خط مستقیم
برمیگردد الی المرکز و چون عناصر هر چهارشان حرکتشان الی المرکز
است پس اینها صعودشان به اینطور است و نزولشان به اینطور است که
مکانی را از جمیع جثه خود تخلیه میکنند و مکانی دیگر را به جمیع جثه
خود شاغل میشوند سنگ اینجاست اینجا را از جمیع وجود خود خالی کند
و برود آنجا را به جمیع وجود خود پر کند اما اگر هوا را ببری به زیر آب و
خاک و رها کنی حرکت میکند الی حیزه به طور استقامت و اگر هوا را به
کره نار ببری و رها کنی مثل آنکه سنگ را رها کردی میآمد همانطور به
استقامت میآید داخل کره هوا میشود و اگر آب را ببری زیر خاک و رها
کنی به حرکت مستقیم میآید باال تا کره آب و اگر آب را ببری به آسمان
هفتم تا رهاش کردی به حرکت مستقیم میآید تا به این آب میرسد و
همچنین این نار را اگر زیر هوا و آب و خاک ببری و رها کنی به حرکت
مستقیم برمیگردد میرود تا به کره خود و اگر آن باال ببری تا به آسمان هفتم
و رها کنی مثل آنکه سنگ فرود میآید ته به کره نار میرسد به جهت ثقلی
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که در او پیدا میشود اصل ثقل چه چیز است ثقل امری است از تجاذب دو
شیء حاصل میشود مثال تو جذب میکنی سنگ و میکشی او را به باال و
میخواهی او را در غیر حیز او نگاه داری و آن شیء به طبیعت خود مایل به
مرکز خود است و جذب میکند خود را به مرکز خود پس تو احساس میکنی
در المسه خود ثقلی او میکشد به سوی مرکز خود و طالب این است که به
مرکز خود برود و تو به قهر میخواهی او را در غیر مرکز او نگاه داری و از
مرکز او او را دور کنی لهذا سنگین میشود و اگر او را در مرکز خودش
بگذاری یک نخود ثقل ندارد این هوای به این عظمت در حیز خود که
ایستاده هیچ ثقل برای او نیست لکن اگر ببری او را به آسمان هفتم همچو
رهاش کردی ثقل هوا آن وقت معلوم میشود تو میخواهی هوا را بکشی باال
هوا میخواهد بیاید به کره خود سنگینی میکند المی که به المسه تو رسیده
اسمش ثقل است و اگر تو مشایعتش کنی و به همراه او به همانطور که
میآید بیایی یک مو ثقل ندارد اگر همراه سنگ بیایی پایین هیچ ثقل ندارد
همچنین وقتی هوا از ته آب میخواهد برود باال حیز آب پایین است و حیز
هوا باالست هی هوا زور میزند برود و تو زور میزنی که او را در غیر حیز
او نگاه داری لهذا بر تو سنگین است پس ثقل آن المی است که احساس
میکنی تو در المسه خود از تجاذب آن شیء که موزونش میخواهی بکنی
این ترازو هم همینطور است کفهای را باال میکشی جذب میکنی او را از
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مرکز خود ثقل افاده میکند دیگر میزان ثقل را میفهمی به آن خورده
سنگهایی که میدانی ثقلش چقدر است اگر این را که میکشی باال با آن
خورده سنگها مثل هم شد میگویی وزنش اینقدر است پس معنی صعود در
پیش اجسامی که حرکت اینها الی المرکز است این است که از مرکز خود
بروند باال و حرکت اینجور حرکت به استقامت است یا منحنی به طور
دوری حاال دیگر درصدد این نیستیم خالصه این یک معنی صعود است.
و یکی دیگر از معانی صعود این است که نه مقصود از صعود این است که
آن را ما از مرکز دور کنیم بلکه آن را از آن حالتی که داشت که حالت
غلظت و کثافت باشد به رقت و لطافت ببریم این هم یک معنی است از
معانی صعود درست ملتفت باشید چه عرض میکنم سنگ را میبری خورد
میکنی و با قلیاب بو میدهی در کوره آن وقت آتش میکنی آبش میکنی
زجاجه میشود پس صعود کرد از سنگیت به زجاجیت اول سنگ بود کثیف
بود و حاجب ماوراء بود حاال لطیف شد و زجاجه شد و غیر حاجب ماوراء
شد پس این صعود کرد و درست است که بگویی صعود کرد و معنی صعودش
همین و این صعود بهتر از آن صعود از مرکز است زیرا که سنگ را که از
مرکز به فوق انداختی باز سنگ است و هیچ لطافتی پیدا نکرده و این لطیف
شده و باز دو مرتبه زجاجه را آب میکنی و جوهر قلیا به او میزنی و آتش به
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او بیشتر میکنی و آب میشود بلور به عمل میآید و زجاجه صعود کرد و
لطیف شد و بلور شد و حاال محرق ماورای خود میشود در مقابل آفتاب و
همچنین اگر بلور را آب کنی و اکسیر نقره به او بزنی و تصفیه بکنی الماس
میشود پس این هم صعود کرد و رفت به رتبه الماسی رسید حاال هرگاه
صاحب علم شیشهگری بگوید سنگ را تصعید کردم مقصودش تصعید عامه
نیست که پراندن سنگ به باال باشد که شایع است در عرف و لغت و صانع
دروغ نگفته که سنگ را تصعید کردم زیرا که علمی است و اصطالحی دارد
و حقیقتا واقعا تصعید کرده و مجاز نگفته و حقیقت گفته و درست گفته که
تصعید کرده است حاال میخواهید ببینید چگونه مجاز نگفته و حقیقت گفته
پس میگویم آن فعلیات سنگی آیا ابعد از مبدء است یا فعلیات زجاجی معلوم
است فعلیات سنگی ابعد است پس وقتی که به حد زجاجی رسید و از مقام
بعد از مبدء رفت و به مقام قرب به مبدء رسید حقیقتا باال رفته و صعود کرده
و همچنین آیا فعلیات بلوری اقرب به مبدء است یا فعلیات زجاجی البته
بلوری اقرب است پس زجاج که از مقام بعد رفت تا به مقام قرب رسید صعود
کرده و همچنین فعلیات الماس اقرب به مبدء است یا فعلیات بلور البته الماس
اقرب است پس بلور که رفت و به حد الماس رسید صعود کرده حقیقتا و
هیچ مجازی هم نیست و شک در این نیست که فعلیت الماس از فعلیت
بلوری و بلوری اقرب است از زجاجی و زجاجی اقرب است از حجری و هر
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کدام اوحد است اقرب به مبدء است و حدود الماسی اوحد است به جهت
آنکه تشاکل اجزاش بیشتر است از بلوری و بلور تشاکل اجزاش بیشتر از
زجاج است و زجاج اجزاش مشاکلتر است از حجر پس اوحد است پس
اقرب است و حجر اجزاش تشاکل ندارد پس ابعد از مبدء افتاده است پس
صعود میکند سنگ از ارمده سنگی و باال میرود تا به رتبه الماسی میرسد
و هیچ مجازی نیست و این امری است واقعی حقیقی ولکن اکثر الناس
الیعلمون و همچنین میوه او به آن غلظت است صعود که میکند و نمو
میکند و میرسد نرم میشود و طعمش از تفاهت به حموضت میآید و از
حموضت به حالوت میآید و غلظتش بدل به لین میشود تا اینکه میرسد
این صعود است ترقی است به جهت آنکه به درجات کمال سیر میکند تا
میرسد به جایی که منشأ تأثیر و تکمیل میشود و درجات ناقصهاش همچو
نبود اگر تخم نارس([ )]21را بکاری سبز نمیشود و تأثیری ندارد تکمیلی
نمیکند و در حال رسیدن اگر بکاری سنبله میکند و گندم بار میآورد پس
معلوم شد که گندم از اولی که سنبله او سبز میشود تا وقتی که میرسد دائم
در درجات صعود است تا برسد پس این حقیقتا واقعا صعود کرده و مجازی
هم در او نیست و همچنین در علم فلسفه اگر بگیرم من جسمی را مثال
کبریت را و از او استخراج نحاس بکنم پس کبریت صعود کرده به نحاس
رسیده و اگر گفتم تصعید کن دخلی به تصعید عامه ندارد و المراد تصعیدنا
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التصعید العامه پس نحاسی که بیرون آوردم تصعیدش کردم بعد اگر بگویم
نحاس را تصعید کن و تو تصعید کنی اگر از نحاس استخراج ارواح کنی
تصعیدش کرده و اوساخ او را به کلی زایل کردی و ظل و سواد او را باطل
کردی پس نحاسیت به طور تضمن بیرون رفت و نحاسیت بالمطابقه شد این
تصعیدی است کرده پس تصعیدها مختلف میشود در هر عالم و همچنین
اگر بگیری غذا را و مضغ کنی به اسنان و آن را هضم کنی با معده و آن را
تصفیه کنی و صافی و کیموس در کبد بریزی و آن را تصعید کنی و اعراض
سودا و بلغم و صفرای او را از او اخراج کنی و دم اصفر صافی از آن استخراج
کنی و در قلب رود و روح بخاری حی شود تصعید غذا شده و حقیقتا تصعید
است و اعظم تصعید است و حال آنکه از پایین به باال نرفته و همچنین حیوان
از جمادیت صعود میکند و حیوان میشود و فالن شخص ده سال با تو راه
میرود و مثل اول است و تو به او میگویی ترقی کرده و حال آنکه از زمین
باال نرفته همهاش همراه تو بود این هم یک جوره تصعید است جای خودش
نشسته و معذلک صعود کرده و تصعید شده.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*«درس سیام»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و اما ما روی انه خوطب 9ادن من صاد
فاغسل مساجدک و طهرها الی آخر.
در هفته گذشته قدری احکام تطهیر و وضو و آنکه نجاسات به چه سبب
نجسند و تطهیر به چه سبب به آب است به طور مختصر عرض کردم و قدری
از مسائل صعود را گفتیم و گفتیم صعود اقسام دارد و همه صعودند به طور
حقیقت اال اینکه صعود در هر عالمی و مقامی و حدی به طور خود او جلوه
میکند و صعود در اجسام سفلیه گفتیم آن است که شیء بعید از مرکز خود
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آن شیء بشود همین که جسمی از اجسام سفلیه عنصریه بعید از مرکز خود
شد این را میگویند صعود کرد و الزم نکرده که مرکز مرکز زمین باشد
بلکه نار و هوا هم و ماء هم اگر بعید از مرکز خود شدند این هم صعود است
و قسم دیگر صعود صعود میوه نارس است از حال نارسی به حال رسیدن و
به نهایت کمال خود میرسد که از ادنی درجات بعد و اول تکون او که
غایت بعد او است از مبدء ترقی و صعود میکند تا به نهایت قرب به مبدء
میرسد و دلیل این مطلب آنکه اول تکون او غایت بعد او است اینکه افاعیل
الهی که از او خواستهاند در آن وقت از او بروز نمیکند و آن وقت که به
نهایت قرب به مبدء که نهایت کمال او است رسید در آن وقت افعال اهلل از
او ظاهر میشود و همچنین از این قبیل است صعود انسان از حال کیلوسی
که منتهای تنزل انسان است ترقی میکند و حالت کیموسی پیدا میشود و
بعد حالت دم پیدا میشود بعد حالت نطفه پیدا میشود و بعد علقه و مضغه و
عظام و لحم و انشاء خلق آخر فتبارک اهلل احسن الخالقین و هکذا و در این
مراتب ترقی میکند و در هر مرتبه ترقی میکند او اتحاد او بیشتر میشود و
تشاکل اجزایش بیشتر میشود به جهت آنکه اعراض او بیشتر از او زایل
میشود و در حال سابقی جهلی و عجزی و نقصی که در او هست به واسطه
اعراض و رطوبات فاضله و غرایبی که داشت هرچه تکمیل میشود تشاکل
اجزاش بیشتر میشود اتحاد او بیشتر میشود چرا که رو به احد میرود و
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اقرب به احد میشود این صعود او است یا اینکه چهار ماه میرسد ثم انشأناه
خلقا آخر فتبارک اهلل احسن الخالقین و روح در او دمیده میشود و خالصه
و نخبه آن اجزاء غلیظه را میگیرند و روح بخاری میشود بعد حیات فلکی
در آن ظاهر میشود و بعد از آن خورده خورده ولدی میشود و حی میشود
پس متولد میشود و در این وقت تولد نهایت صعود او است به صعود میالد
دنیایی و بعد از تولد دیگری باید بکند و در انجیل است گویا الیلج ملکوت
السموات اال من ولد مرتین و این تولد دنیایی او بوده که به منتهای کمال
خود در اینجا رسید بعد از آنی که آمد به دنیا آن وقت میالد دیگری دارد که
میالد انسانیتش باشد و اول مرتبه انسانیت که آن خورده از شعور انسانیت در
او پیدا میشود حالت نطفه انسان است و آنا فآنا انسانیت زیاد میشود و اول
همینقدر است که روشنی و تاریکی تمیز میدهد خورده خورده پدر و مادر
میشناسد و خورده خورده علم پیدا میکند حروفی و کلماتی چند یاد
میگیرد و خورده خورده مراهق میشود و خورده خورده مکلف میشود از
غیب خبر میدهد شما همه علم غیب میدانید شما خدا را میشناسید و خدا
غیب است پیغمبر و امام را میشناسید و ایشان غیبند و از خواص این امت
است که یومنون بالغیب که معرفت به غیب باشد و از خواص انسان معرفت
غیب است و حیوان معرفت به غیب ندارد و علم او مختص عالم شهاده است
هرچه در مشاعرش عکس انداخت میفهمد و اال فال و حیوان معرفت به غیب
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ندارد چون خودش از عرصه شهاده است آنچه چشمش ببیند و گوشش
میشنود و ذائقهاش احساس کند و شامه و المسهاش احساس کند همان را
دارد و اما این مسأله که هرگاه سنگ بزنی به کاسه چینی میشکند و حاال
نه سنگ است و نه شکستن و این انسان و تو میفهمی و این علم غیب است
و شهاده نیست و در مشاهد حواس ظاهره شما نیست بلکه از عقل است
چنانکه حضرت امیر7میفرماید در وصف عقل عالم بالشیء قبل کونه و
علم دارید که اگر کارد تیزی بر دست بگذارید میبرد این علم غیب است
که قبل از وجودش عقل این را درک میکند و حال آنکه نه کاردی در میان
است و نه دست را بریده و این را حیوان نمیفهمد گوسفند نمیفهمد انفصال
را مگر وقتی که شبح توی چشمش بیفتد آن وقت میفهمد و انسان میفهمد
و اگر نه این بود که عاقله از غیب این عالم بود انسان چطور میتوانست علم
غیب بفهمد چشم چرا نمیتواند علم غیب بفهمد گوش چرا نمیتواند علم
غیب بفهمد لکن انسان میفهمد پس معلوم شد که انسانیت انسان از این
عالم نیست بلکه از غیب این عالم است پس میداند که اگر چنین بکنی
چنین میشود میفهمد که اگر امروز چنین کنی پانزده سال دیگر اینطور
میشود یا آنکه فالن درخت را امروز بنشانی چند سال دیگر مثال میوه میدهد
و اندازههای بعد را میگیرد و از چیزهای گذشته را میفهمد و برای حیوان
این مشعر نیست که مهیمن باشد بر فردا یا دیروز و مهیمن نیست مگر قوه
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انسانیت که دهریت دارد و مهیمن است بر زمان گذشته و حال و آینده و قوه
انسانیت در شکم مادر نیست و از شکم مادر حاصل نمیشود و از گوشت
و پوست و خون و غذا و آب و این عناصر تولد نمیکند آنچه از این گوشت
و پوست و خون حاصل میشود یا حیوانست و آن عالم به علم شهاده است
و از علم غیب خبر ندارد این است که عرض کردم که هرگاه انسان را وقتی
که تولد میکند اگر بگذارند او را در مغاره و هیچ کس را نبیند و با هیچ
کس معاشرت نکند و یک قسمی غذا به او برسد که بزرگ شود به جز اینکه
نفس میکشد و بو میکشد و به ذائقه و المسهاش چیزی درمیآید حاصلی
دیگر در این انسان نیست بلکه حیوانی است از حیوانات بلی چه میشود که
اعدل حیوانات باشد مثل اینکه خرس اعدل حیوانات است و از این جهت
بعض عکس شعور انسانی در آن پیدا شده و خود را شبیه به انسان میکند و
بعضی حرکات شبیه به انسان از او سرمیزند مثل میمون که اقرب به اعتدال
است و اشبه به انسان است به جهت آنکه به هیئت انسان است اال اینکه فی
الجمله منحرف است و یک خورده کارهای انسان از او سرمیزند همچنین
پس آن انسان مغاره حیوانی است اشبه به انسان و فی الجمله بعض کارهای
شبیه به انسان از او سر زند لکن انسان نیست و نه این است که انسانیت پیدا
کرده و علم غیب پیدا نکرده انسانیت را باید از یک انسان دیگری پیدا کند
که او بیاید این را انسان کند بعینه مثل چراغی که در پیش فتیله خاموش
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بگیری و آن درگیرد همچنین این حیوان غاری اگر مقارن بشود با چراغ
انسانی دیگر درمیگیرد و روشن میشود و انسان میشود لکن ناریت از
خارج باید بیاید و تا نیاید درنمیگیرد قابلیت درگرفتن را دارد به جهت
اعتدالش لکن در نمیگیرد مگر از خارج و نمیتواند از خودش چیزی پیدا
کند مگر آنکه آتشی و چراغی از خارج بیاید و به آن درگیرد اما تکمیل
کواکب و شعالت آن در این مولود چگونه میشود عرض میکنم که
کواکب تکمیل حیوانیت این را میکنند نه تکمیل انسانیت این را لکن انسان
اگر از خارج آمد با این معاشرت کرد این از انسان متکمل میشود و
درمیگیرد این است که حضرت امیر سالم اهلل علیه در مقام خود فرمود انا
من محمد کالضوء من الضوء لکن چراغ حضرت امیر و فتیله وجود او به
آتش نبوت قرین شد و استعداد نبوت داشت و درگرفت به والیت و ولی شد
و اگر جایز بود بعد از پیغمبر نبی او نبی بود مثل هارون و موسی چنانکه
پیغمبر به او فرمود انت منی بمنزله هرون من موسی و هارون نبی بود و به
آتش موسی درگرفته بود اال انه النبی بعدی و بعد از پیغمبر دیگر نیست
پیغمبری و اال حضرت بود و حال آنکه فرمودند علمنی علمه و علمته علمی
پس حضرت امیر درگرفت از چراغ وجود پیغمبر 9پس همچنین انسان از
انسان درمیگیرد و از حیوان نمیتوان انسانیت اکتساب کرد بلکه از انسان
باید اکتساب انسانیت را نمود پس از این جهت از برای انسانیت و ولد انسان
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دو پدر و مادر انسانی واجب است و اما انسانیت کونی آن ابهام دارد و همان
را هم انسان کونی باید تعلیمش کند چنانکه عرض کردم در انسان مغاره
انسان کونی نخواهد شد مگر به معاشرت انسان کونی و اال آن وقت حیوانی
است اعدل و اکمل حیوانات و پدر و مادر کونی انسانیت کونیه را به او یاد
میدهند که اینجا مرو و آنجا برو و این کار مکن و آن کار بکن توی آتش
مرو میسوزی توی آب مرو غرق میشوی و اینها را یاد میگیرد که به او
میگویند و اال کجا این را فهمد و چه عقلش میرسد که آتش سوزنده است
و اب غرق کننده هیچ انسانیت ندارد و اگر کسی بگوید که مشاعر باطنه را
که دارد این شخص مغاره مثال عرض میکنم یعنی قالبش را دارد و جای
مشعر باطنی و خانههای آنها را دارد که مرکب است برای خیال و فکر و
واهمه و عاقله که اگر کسی از خارج آمد خیال و فکر پیدا میکند خیال
مبهم دارد نه خیال معین مثل باصره که طفل وقتی که از شکم مادر بیرون
میآید باصره مبهمی دارد لیکن ابصار چیزی مثل صفره و حمره و لیل و نهار
اینها اینجا برایش حاصل میشود و اال از شکم مادر به جز بصر مبهمی نیاورده
و همچنین پیدا میشود در او خیالی مبهم اما اگر کسی بیاید و به خیال او
بدهد چیزی و به فکر او بدهد تحصیل خیال میتواند بکند این است که
حضرت امیر فرمودند العقل عقالن عقل مطبوع و عقل مسموع و الینفع
مسموع اذا لمیکن مطبوع و عقل مطبوع مثل باصره یک چیزی است مبهم
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لکن عقل مسموع که آمد بنا میکند گفتن مثل اینکه به باصره بنا میکرد به
دیدن چیزها و از چیزی از خودش ندارد و این است که حضرت امیر
میفرماید برای انسانیت منبعثی در بدن انسان نیست و از برای حیوانیت در
این بدن منبعثی هست که قلب انسان باشد و فرمود در قلب روح حیوانی پیدا
میشود و از برای نباتیت فرمود منبعثی هست در بدن انسان و در کبد پیدا
میشود و اما انسانیت را فرمود که برای آن منبعثی در این بدن نیست و در
یک حدیثی میفرماید که انسانیت ندارد منبعثی و در حدیثی دیگر فرمود که
انسانیت انسان از ارض علم پیدا میشود و آن چیزی است که از ارض علم
میروید و آن علم چیزی است که به تعلیم و اکتساب است خالصه پدر و
مادر انسان دو قسم است پدر و مادر کونی که انسانیت کونیه را تعلیم
میکنند و پدر و مادر شرعی که استقامت و اعتدال انسانیت مخصوص انسان
شرعی است و اینها را باید از انسان شرعی اکتساب نمود و آنها انبیاء و
اوصیاء و اولیاء هستند آنها باید بیاموزند و آنچه از آنها آمد در نزد این و در
مراتب این شخص افتاد انسانیت این همان است مسأله دقیق است و این مردم
چون حیوانیت بر نفوس ایشان غالب است نمیفهمند که چگونه انسانیت از
خارج باید بیاید چیزی که توی این نمیبینیم که بیاید برود اغلب مردم هرچه
را به مشاعر ظاهره نفهمند قبول نمیکنند میشنود انسانیت انسان از خارج
میآید میبیند درست نمیفهمد میبیند چیزی از این ظاهرا نمیآید این تو که
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این را انسان کند خیالش میرسد که انسانیت چیزی نیست که اکتساب باید
کرد هرچه کندله نباشد و جسم و جسد نباشد این نمیفهمد باید توضیح
مطلب کرد تا مطلب خوب واضح شود پس میگویم اصل این شخص
شخصی است که در او وجود نیست فی المثل پس هرگاه با شخص جواد که
مینشیند و پس از چندی جواد میشود و به صفت جود متصف میشود این
چه چیز از او میآید اینجا که این جواد میشود این چه حالت پیدا میکند
جواد میشود آیا نه این است که بخل او از غلبه یبس و جمود او بود و جود
او از غلبه حرارت و رطوبت بود در بدنش و حالت بدنش اینطور بود حاال
که این با او معاشرت کرد و جواد شد از او چه چیز آمد پیش این اگر میگویی
هیچ نیامده پس چرا از معاشرت دیگری جواد نمیشود و اگر یک چیزی
آمده بگو ببینم آن چه چیز است اال این است که اشباح او و انوار او در مشاعر
ظاهره این افتاده و او را دیده و حرکات او را دیده صوت او را شنیده معانی
صوت او را فهمیده صفات او و اعمال او و افعال او در مشاعر ظاهره این
افتاده و از مشاعر ظاهرهاش در حس مشترک این افتاده و از حس مشترک
این در روح بخاری این افتاده و شبح آن هیئت افتاده در روح مثل هیئت زید
در آیینه و چون مداومت داشته باشد و این شبح مالزم روح او شده و روحش
متطبع شده به طبع این شبح بعینه مثل اینکه اگر چیزی مالزم آتش شد گرم
میشود و اگر چیزی مالزم یخ شد سرد میشود و اگر مالزم قرمزی شد قرمز
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میشود همینطور آن روح بخاری ساده بینقش وقتی مالزم این شخص شد
و دائم صفات این شخص افتاد در مشاعر ظاهره او و از مشاعر ظاهره او
داخل اندرون او شد و در روح او عکس انداخت و روح این خورده خورده
متطبع شد به شکل آن و میماند در روح او این طبع و این صفت مثل اینکه
هرگاه زیاد نگاه کنی به آفتاب وقتی توی اطاق میروی باز آفتاب را میبینی
و آن عکسی که در چشم افتاده بود مانده وقتی چشم اینطور عکس در او
بماند روح بخاری انسان هم هرگاه متطبع شد به طبع آن شاخصی که در
خارج است اگر جواد است اشباح جود او یعنی اعمال و افعال جودیه او و
تعریفات قولیه او در جود و اصوات جودیه او که تحسین میکند این عمل
را و تعریف جود میکند و کارهایی که به واسطه لمس میکند چیزی به
دست تو میدهد به ذائقه تو چیزی میرساند از خوردن و آشامیدن غذا به تو
بدهد و به ذائقه تو چیزی برساند از جود خود و به شامه تو چیزی برساند و
هکذا امثال اینها این شبحهای خود او از حواس تو میرود توی حس مشترک
و از آن به روح بخاری تو میرسد و روح بخاری مثل آینه است و این شبح
در آن میافتد و چنانکه عکس در این علم عکاسی میافتد و میماند و مو
به مو و ذره ذره باقی میماند عکس این شیء خارجی هم همانطور از روی
روح تو میافتد و میماند پس روح متطبع به طبع آن شاخص میشود اگر
مداومت کردی و مالزمت این شخص کردی تا اینکه طبع روح تو گشت و
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انقالب برای روح تو حاصل شد خودت مستقل میشوی در آن صفت به
طوری که اگر این شخص خارجی هم نباشد آن صورت در روح تو میماند
و هرگاه مالزمت تامه نشده و قدری معاشرت کرد و انقالب و اشتعال در تو
و در روح پیدا نشده پس تا همراه آن هستی و با آن هستی عکس آن در روح
تو هست و همین که در مجلس او نیستی جود تو تمام میشود مادامی که با
اویی تو هم جود داری و جوادی و هر وقت از پیش آن بروی و مالزم بخیلی
بشوی آن وقت عکس آن بخیل در روح تو میافتد و متطبع به طبع او میشوی
اما آن کسی که طبیعت او گشته و ذات او منقلب شده است اگر شاخص هم
در خارج نباشد عیب نمیکند و خودش بنفسه دارای آن صفت میشود و
خودش موثر غیر هم میشود دیگر حاال گمانم این شد که مسأله را خیلی
واضح کردم دیگر اگر کسی بگوید من تأثیر شیء خارجی را در خارج
نمیفهمم اینها الفاظ بیحاصل است میبینم تأثیر الفاظ را منی که از همه
کس جبانترم مثال یک ساعت که با شجاع مینشینم دلیر میشوم تأثیر
میکند طوری میشوم هیچ باک ندارم از گلوله از تیر از شمشیر و شجاع
میشوم و وقتی مالزم آدم جبان بشوم تأثیر میکند وقتی که میبینم رنگ او
پرید من هم رنگم میپرد گریختن او را که دیدم من هم میگریزم وقتی آن
حرفها را دیدم میزند من هم برایم همین حالت پیدا میشود و عکس آن در
مشاعر من منطبع میشود و از آن در حس مشترک من و از آن در روح بخاری
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من به همینطور میافتد مالزمت که کردم جبن طبیعی من میشود و همچنین
شجاعت مالزمت که شد طبیعی میشود و اگر فی الجمله متطبع شده تا با
شجاعم میبینم در خود شجاعت را وقتی با جبانم میترسم باز میروم پیش
شجاع شجاع میشوم باز میروم پیش جبان جبان میشوم و اگر این علم را
اخذ کنید مسأله عظیمی و سری از اسرار آلمحمد :را متحمل میشوید و
اسباب نجات و کمال را میفهمید و اینکه عرض کردم داخل بدیهیات است
آدم این حالت را میبیند که وقتی که با عالم مینشیند شرف علم پیدا میکند
با متقی مینشیند تقوی پیدا میکند با شرابخوار مینشیند میل به شراب پیدا
میکند حاال دیگر مردم در طباع مختلفند یک آدم را میبینی قلیل القابلیه و
ضعیف القابلیه است و آن شاخص خارجی متطبع در روح او نمیشود به
جهت اینکه روح او اقبال درست به شاخص ندارد از این است که:
هرکه را روی به بهبود نبود
دیدن روی نبی سود نبود
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اقبال به نبی ندارد میبینی همان آنی که با نبی نشسته معرضست از نبی
چشمش به نبی است ولکن دلش به نبی نیست گاه هست دارد توی دلش
فحش میدهد چشمش به او است لکن چیزی در روح او متطبع نمیشود
میبینی پنجاه سال است با او راه میرود لکن هیچ سود برای او ندارد همچنین
با یک کاملی راه میرود و انسان نمیشود به جهت این است که اقبال ندارد
و اگر روح به او اقبال ندارد و به او اعتقاد ندارد به هیچ وجه منتفع از او
نمیشود و هرگاه روح او اقبال دارد اگرچه در واقع چنان نباشد و به حسن
ظن به او اقبال داشته باشد منتفع میشود من احسن الظن و لو بحجر یلق اهلل
مطلوبه فیه البد منتفع خواهد شد به جهت وثوقی که دارد من وثق بماء
لمیظمأ مثل اینکه اگر یک کسی همراه تو باشد و گمانت این باشد که او
شجاع است اگرچه در واقع نباشد دلت گرم است و با خاطرجمع و دل
آسوده میروی و همین که فهمیدی این شجاع نیست فی الفور میترسی و
زهره خود را میبازی پس معلوم میشود که با آن ظنون هم تأثیرات هست به
جهت اقبال به آن جهت کرده و آن صورت در روح او متطبع شده و به طبع
آن متطبع شده و آنکه اعتقاد ندارد از او معرض است و به ظن بد به آن شخص
نگاه میکند و در خیالش نقش بسته که این صاحب این صفت نیست به این
جهت او را در دل خود جا نمیدهد و اعتقاد نمیکند اثر نمیکند پس اینقدر
انشاءاهلل واضح شد که از شخص خارجی در انسان میافتد شبح و گمان
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مکن که این شبح عرض است و چیزی نیست و جوهریت ندارد بلکه این
شبح اقوی المعالجات است این عشرت اقوی المعالجات است اگر جبانی را
حاجی میرزا حسن طبیب مدتها دوا بدهد که ترس او تمام شود تا اینکه یک
کلمه با شجاع حرف بزند آن دواها تأثیر نمیکند آنقدر که آن یک کلمه
تأثیر میکند نهایت چیزهایی که مقوی دم است میدهد لکن معالجه
نمیشود و هزار طبیب فرنگی بیاید این را معالجه نمیتواند بکند و معالجه
نمیشود مثل آنکه یک مجلس با آدم شجاع بنشیند و آن برایش صحبت بدارد
و آن شخص شارب الخمر که هفتاد سال است شراب میخورد جمیع اطباء
جمع شوند که شراب خوردن را به معالجه طبی از سر این دور کنند و مزاج
این را از شراب خوردن منصرف کنند نمیشود لکن اگر یک مجلس با آدم
زاهد عابد متقی نشست تائب میشود و شراب خوردن از سرش درمیرود
پس این معاشرت اثر عظیم دارد حتی آنکه از ترس میتوان کسی را کشت به
یک حرف و به یک حرف میتوان کسی را عاشق کرد این حرف تأثیرهای
غریب دارد النمیمه اکبر السحر این سخنچینی سحر بزرگی است به یک
سخن نمامی دو عسکر و دو سلطان را میتوان به هم انداخت و جمع کثیری
را به کشتن میتوان داد و خاندانهای کهن را میتوان به یک سخن به باد داد
و به یک سخن میتوان دوستیهای هفتاد ساله را برهم زد این است که
حضرت پیغمبر فرمودند و ان من البیان لسحرا بیانی که سحر است بیان نمام
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است و سحر یا بیان نمام است که سحر میکند یا بیان کسی است که سخن
او کار سحر را میکند این سخنها بیانش بیش از سحر است و سحر تأثیرات
غریبی دارد بیش از ادویه آنطور که سحر اثر میکند ادویه آن اثر را ندارد و
آنطوری که در معاشرت اثر میکند بیان آنقدر اثر نمیکند به جهت آنکه
بیان تمام و غیر بعض معاشرت است و تمام معاشرت اثرش بیشتر است کسی
بگوید مترس و برو تا اینکه خودش نترسد و مبادرت کند در رفتن البته جرأت
تو بیشتر میشود در رفتن او و معاشرت با او پس معلوم شد که تأثیر وجود
او چیزی است واقعی و امر لغوی نیست چطور فلوس و شیرخشت تأثیر در
تغلیب مزاج میکند این هم امری است واقعی چطور فلوس و شیرخشت امر
واقعی است و این امر واقعی نیست نهایت این است که این لطیفتر است
آدم عاقل نباید همچو منجمد باشد که هر چیزی کندله نباشد و به چشم خود
نبیند بگوید هیچ نیست پس امری است واقعی و تأثیر دارد واقعا میبینی یک
چیزی یک سخنی کسی گفت صدهزار نفس را به کشتن داد آدم عاقل این
چیز را که تأثیرش همچو مشهود است انکار کند دیدهاید البته که به واسطه
خیال بدن انقالب پیدا میکند اخالط بدن منقلب میشود میبینی به یک کلمه
حرف چنان غضب میکند که دم زیاد میشود و برافروخته میشود و همه
کس میبیند که گونه تو سرخ شد و بسا آنکه از شدت غضب میمیرد و با
وجود این هنوز هیچ چیز نیست و از عشق حالتی در انسان پیدا میشود که
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لحمش میگدازد و آب میشود تأثیری دارد که آدم را بر میکند آدم از غذا
میافتد اینها همه تأثیر است این هنوز هیچ چیز نیست چطور هیچ چیز نیست
پس اینها اثر چیست معقول نیست نباید هر چیز کندله نشد نباشد و المحاله
در این وجود یکپاره امثله و صوری پیدا میشود که منشأ آثار است به آن
صور میتوان احیاء کرد و اماته کرد و به آن صور میتوان مومن کرد و کافر
کرد پس یک پاره صور میشود در این وجود پیدا بشود پس معلوم است چنین
صور در وجود انسانی پیدا میشود و منشأ اثار جسمانی میشود و مغیر بدن
و مغیر مضافات بدن هم میشود میبینی حالتی در تو پیدا شد که خانهات
خراب کردی و جمیع مالت را آتش زدی سهل است تأثیر در بدن و مضافات
بدن میکند و در خارج از مضافات بدن تأثیر میکند یک مملکت دیگر را
قتل میکند و همچنین امر عظیمی را نمیتوان انکار کرد پس همچو صورتی
در نفس پیدا میشود حاال میخواهم بدانم این صورت چه چیز است ممتنع
است یا واجب واجب الوجود که نیست ممتنع هم که نمیشود باشد چرا که
میبینیم هست پس حادث است حاال که حادث است شبح کیست و اثر
کیست این حالت نور کیست و شبح کیست مگر هرچه برق نمیزند پیش
چشم نباید نور باشد نور براق جسمانی است که باید برق بزند پس این حالت
نور است حاال این نور کیست این شبح کیست موجد این شبح کیست این
شبح شبح آن شخصی است که در خارج پیدا شده این صفت او است در
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اینجا افتاده این تأثیر او است پس این نور او است پس به نور او هدایت یافتهاند
هدایت یافتگان حاال دیگر اگر نور کلی است و نور ایمان است پس آن
شخص خارج باید مومن کلی باشد و اگر یک صفت است باید یک صفت
داشته باشد اینها را کسی بخواهد توی کتابی پیدا کند پیدا نخواهد کرد.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس سی و یکم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
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قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و اما ما روی انه خوطب 9ادن من صاد
الی آخر.
کیفیت صعود را عرض میکردم و سخن به مناسبت کشید به فصول انسانیت
و تولد انسانیت در شخص انسان ظاهری باز فی الجمله عرض کنم تا به طور
وضوح معلوم شود.
معلوم شد که از برای اشخاص خارجی در نفوس انسان تأثیر عظیم است و
در این شبهه نیست و مردم دائم دارند متأثر میشوند و این تأثیر از اشخاص
خارجی به واسطه مشاعر ظاهره است هرگاه تأثیر این اشخاص خارجی تأثیر
تکمیلی باشد و اال اگر تأثیر ایجادی باشد موقوف به حواس ظاهره نیست در
ایجاد و بدون حواس ظاهره تأثیر خودش را میکند لکن اگر تأثیر شرعی
باشد به واسطه مشاعر ظاهری است که اشباح شاخص خارجی میافتد در
چشم و از آن در حس مشترک و از آن در روح عکس میاندازد و آن حیوان
ناطقی که هست و مثل اینکه آینه متهیأ به هیئت آن شاخص میشود روح
انسانی هم متهیأ به هیئت آن شاخص میشود پس خوشا به حال آن کسی
مواجه باشد حواس خمسه او با معتدلی و با محبوبی از محبوبهای خداوند
عالم جلشأنه نه با مبغوضه به جهت اینکه اگر با مبغوضی مواجه شود و آن
اشباح بیفتد در روح او و روح متهیأ به هیئت آن شاخص مبغوض شود چنین
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وقتی اگر به طور تمکین او باشد روحش متطبع میشود و منصبغ میشود و
به طبع او میشود و همان او میشود اگر آن خارجی منحرف است روح آن
منحرف میشود و اگر آن خارجی مبغوض است مبغوض میشود ملعون است
ملعون میشود اگر کافر است کافر میشود و هرگاه مداومت بر این مواجهه
کرد و طوری شد که طبع آن روح درگرفت به آن اظاللی که از آن شخص
خارجی در او افتاده جزء او و خلیفه او و قائم مقام او میشود و هرگاه متوجه
انسانی شود یا متوجه نبی یا امام شود و مداومت کند توجه خود را منصبغ به
صبغ او میشود و درمیگیرد به انوار او آخر میشود بدل او و خلیفه او اللهم
ارحم خلفائی پیغمبر فرمود او هم در این وقت میشود محبوب خدا چنانکه
او محبوب خداوند عالم بود ابوبکر اگر قبول کرده بود یهدیهم ربهم بایمانهم
بود و چون قبول نکرده بود بکفرهم لعناهم شد دست وقتی قابل قنوت نیست
که متهیأ به هیئت ضد قنوت باشد و هرگاه نه هیئت قنوت دارد و نه هیئت
ضد قنوت دارد این دست قابل هر دو است مادام که به سرقت حرکت میکند
آن قابل نبوت نیست اصل مرآت قابل شاخص احمر و اصفر هر دو است و
اما مرآت اصفر قابل احمر نیست لکن مرآتی که نه احمر است و نه اصفر و
قابل هر دو است اصل طبیعت این مردم این است که میخواهند تقصیر را از
گردن خود دور کنند و گردن دیگری بیندازند و بنده میخواهد تقصیر را از
گردن خود دور کند و به گردن خدا بیندازد اگر خدا طبع مردم را چنین
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مجبول کرده که بعضی با رسول خدا انس بگیرند و بعضی با ابوبکر انس
بگیرند طبعشان این بود پس آنها نمیتوانستند ایمان بیاورند و تکلیف ایمان
به آنها تکلیف ماالیطاق بود پس خدا ظالم بود نعوذ باهلل پس پیغمبر مبعوث
بر عمر نیست زیرا که اگر عمر را دعوت کند او قبول نمیکند پس دعوتش
لغو است نعوذ باهلل پس پیغمبر مبعوث بر کفار نیست و اگر آنها را دعوت
کند قبول نمیکنند پس دعوتش لغو است و رفت و با آنها جنگ کرد و حال
آنکه امر چنین نیست و جمیع خلق صالحند برای قبول و صالحند برای انکار
اگر کسی بگوید چرا یکی انکار میکند میگویم خدا هم همین را میگوید
و جواب ندارد و به همین بحث به جهنمش میبرد که چرا انکار کردی اگر
جواب بگوید که طبع من را اینطور خلق کرده بودی حجت خدا منقطع
میشود لکن خدا حجتش بالغه است میگوید من تو را مناسب عمر نیافریدم
نه مناسب عمر نه مناسب علی بلکه تو را قابل این آفریدم که بروی رو به علی
و بروی رو به عمر و تو رفتی رو به عمر و نرفتی رو به علی با وجودی که
میتوانستی رو به علی هم بروی پس عذری ندارد و به این دلیل که عذری
نداری باید به جهنم بروی و اگر کسی عذر داشته باشد خدا قبول کننده عذر
هر عذر آورندهایست و خدا ظلم به بندگان نمیکند ان اهلل سبحانه امر و نهی
فمن کان له عذر عذره اهلل پس معلوم که هرکه هرچه میکند از روی اختیار
او است نه جبر و میتواند آن کار را بکند و میتواند ترک آن کند و ضد او
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را بکند مثال یقین داریم که فرنگی ساعت میسازد و بعضی میلها و چرخهای
او را فهمیدیم ولیکن فنر او را نمیفهمیم که چطور آن را آب داده و به چه
وضع گذارده که حرکت میکند اصل ساعت را که میبینیم که حرکت
میکند و کار میکند به استقامت نهایت طرز و طور آن را ندانیم ضرری به
اعتقاد ما به درست رفتاری و درست کرداری آن ندارد و هکذا حاال ما ندانیم
که چطور شد که این نرفت از آن راه اصل مسأله را نباید انکار کرد پس ما
به دلیل و برهان میدانیم که تقصیر برای بنده است و حجت برای خداست
پیغمبر هم مبعوث بر کل است و همه را هم دعوت کرده است و هرکس
قبول نکرده او را کافر خوانده نجس خوانده و قتلش را واجب کرده حاال
چطور میشود فالن سنی از پی ابوبکر میرود و از پی علی نمیرود این را ما
ندانیم اصل مسأله عیب نمیکند اما چرا میل به آن میکند و میل به این
نمیکند میگویم این بعد از حصول انسانیت و بعد از عالم ذر است میل
میکنند و اینکه من میگویم پیش از عالم ذر است و پیش از حصول انسانیت
است که بعد از آنی که در عالم ذر از خدا گرفت یهدیهم ربهم بایمانهم شد
پس مصور به صورت ایمان شد و چون مصور شد از طینت ایمان آفریده شد
و صورت ایمان طینت علیین است و آنکه انکار کرد مصور به صورت کفر
شد وقتی مصور شد از طینت کفر آفریده شد یعنی صورت او و خلق ثانی او
از طینت کفر آفریده شد و اال اول مخیر بود میتوانست مصور به این صورت
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بشود و میتوانست مصور به آن صورت بشود آیتش در این دار دنیا این است
که در همین ظاهر شخص با زبانش ممکن است که الاله اال اهلل بگوید و
میتواند فحش بگوید با دستش میتواند سرقت کند میتواند قنوت بخواند با
چشمش میتواند نگاه به قرآن کند میتواند نگاه به نامحرم کند جمیع اعضاء
ممکن است خوب از آنها سرزند و ممکن است بد و به جهت آنکه هر دو
در او ممکن بود او را مکلف کردند و اگر هر دو در او ممکن نبود مکلف
نبود و اگر تکلیفش میکردند تکلیف ماالیطاق بود نهایت چطور شد این
کار را کرد کیفیت آن مخفی است مخفی باشد مثل اینکه من میدانم در دنیا
اکسیر هست که آن اکسیر سبب این میشود که احاله جسد کند اما کیفیت
اینکه این اکسیر را چطور ساخت اگر من ندانم نباید انکار وجود اکسیر را
در دنیا کنم و از اینکه عرض کردم معنی آیه معلوم شد که حضرت ابراهیم
عرض کرد رب ارنی کیف تحیی الموتی قال او لمتومن قال بلی مسلمی است
که به اصل مسأله ایمان دارم ولکن لیطمئن قلبی میخواهم عالم به کیفیت
آن بشوم که تو چطور احیاء موتی میکنی مثل اینکه به ساعتسازی بگویند
که پیش روی من ساعت بساز تا ببینم چطور میسازی انکار اینکه تو
ساعتسازی نیستم ولیکن کیفیت ساختن تو را میخواهم ببینم پس حضرت
ابراهیم نه این است که شک در خالقیت خدا داشت نعوذ باهلل حاشا این است
که گفت ارنی کیف تحیی الموتی بنما به من کیفیت این را که چگونه زنده
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میکنی مرده را فـقال فخذ اربعه من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل
جبل منهن جزءا و تعلیمش فرمود.
سوال کردند که این او لمتومن که فرمود مجاز است؟
فرمودند :ما نباید کلمات خدا و رسول و حجج  :را به این عقولمان میزان
کنیم آنها را باید گذاشت تا خداوند هر وقت بدهد بیان او را نمیبینید خدا
به موسی میفرماید ما تلک بیمینک یا موسی و هیچ شک و شبهه نداشت
حرف بزرگ طوری دیگر است نمیبینید به طور سرزنش به عیسی میفرماید
ءانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون اهلل مالمتی که به عیسی کرده
است آن مالمت راجع به عیسی شود نه این است که امر براش مشتبه باشد
بلکه سخن بزرگ راهها دارد اوضاع بزرگی دیگر اوضاعی است و مالمت
میکند رسول خودش را یا ایها النبی لمتحرم ما احل اهلل لک قرار بزرگ است
طوری سخن گوید غیر از طور دیگران حاال نه این است که این از اشتباه
خدا است که به ابراهیم میفرماید او لمتومن آیا نمیداند مومن است و
میپرسد بلکه رسم کالم این است بزرگ بزرگ باید چنین بگوید به پیغمبر
میفرماید ان کنت فی شک مما انزلنا الیک فاسئل الذین یقرءون الکتاب حاال
آیا احتمال میرود که پیغمبر در شک باشد یا احتمال میرود خدا اشتباه کرده
باشد همچنین میفرماید او لمتومن قال بلی نه خدا جاهل است و نه ابراهیم
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در شک نکات کالم بسیار است اما کیفیت انسان اصل روح انسانی صالح
است برای سعادت و برای شقاوت بعد از اینکه مواجه با سعدا شد از آن سعدا
اشباحی میافتد در روح او روح او منصبغ به صبغ آنها و متطبع به طبع آنها
میشود دیگر یا انصباغش انصباغ مستودعی است یا انصباغ مستقری است
اگر مستودع و عاریه است مثل نوری است که از چراغ بر دیوار میافتد این
اینجا ایمان مستودع دارد اگر چراغ رفت نورها هم میرود همین بود که
چراغ نبی که از دنیا رفت نور نبی از قلوب مردم برداشته شد و ارتد الناس
بعد النبی 9اال اربعه و تا نبی بود تقوی داشتند تماشا اینجاست که تا نبی بود
تحرز از حرام میکردند تحرز از مکروهات میکردند و قبل از آنی که نبی از
دنیا برود کذب و افتراء نمیگفتند از معاصی اجتناب میکردند عدول بودند
به محضی که نبی از میان رفت جمیعا مرتد شدند آفتاب که غروب کرد و
نورش همراهش رفت و کل روی زمین تاریک شد همانها فی الفور تجویز
کردند تخریب بیت نبوت را تجویز کردند احراق بیت نبوت را تجویز کردند
اسر عیال او را تجویز کردند قطع روزیشان را و قتلشان را چه از این بدتر که
ابوبکر را به جای او نشاندند که از هر فحشی و از هر قدحی بدتر بود از اینها
معلوم شد که ایمان آنها مستودع بود و پیش از رحلت نبی نور نبی در قلوب
مردم بود و واقعا حقیقتا درست راه میرفتند نماز شب میکردند گریه
میکردند دعا میخواندند تا صبح قرآنها میخواندند روزهها میگرفتند تا
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چشمش را برهم گذاشت جمیعا مرتد شدند مگر آن چهار نفر معلوم و جمیع
اینها ایمانشان مستودع بود که مرتد شدند و هرگاه مواجه با نبی شد و
مداومت کرد بر مواجهت تا اینکه درگرفت به نور نبوت و خودش مشتعل
شد پس بعد از غروب آفتاب نبی باز روشن است مثل آن چهار نفر که مرتد
نشدند و ایمانشان مستقر بود مستقر و مستودع کل فی کتاب مبین و تا کسی
چنین نشود در نزد آن مطاعش و امامش ایمانش عاریه است و مستودع است
یا در این دنیا یا در برزخ ایمانش زایل خواهد شد و ایمان نخواهد داشت.
مقصود این بود که به مواجهت با نبی صورتی عارض این میشود و عرضم
این است که آن صورتی که عارض این شده آن صورت نه خیال کنید مثل
مقادیر باشد مثال مثل اضالع مربع باشد که چهار خط باشد و جوهریتی برای
او نباشد یا مثل حمرت تنها که هیچ جوهریتی نداشته باشد یا مثل وزن تنها
یا بوی تنها باشد و پوک و بیمغز باشد و هیچ جوهریتی نداشته باشد اینجا
اول مسأله است اینجا اول سخن است این صورتی که عرض کردم عارض
روح این میشود نه تخطیطات پوکی است که مغز در آن نباشد و جوهر
نداشته باشد و همین محض مقادیر باشد همچو خیال نکنید زیرا که این
صورت صورتی است برای تهیئ ظاهر دنیا که همچو نشست و همچو گفت
و همچو خورد و همچو کرد نه این است که در این تخطیط صوری ظاهری
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خود را مثل نبی کرده و عکس این صورتهای نبی در روح او افتاده ملتفت
باشید چه عرض میکنم اگر آن صورت عارض همین ظاهر تنها باشد و دیگر
مغز نداشته باشد منافق است و گفته و کرده آنچه واقعیت نداشته در او این
صورت خود را مثل نبی کرده است مثل او نشسته مثل او برخواسته مثل او
راه رفته آیا همین است مطاوعه نبی که ما میگوییم که مثل نبی که در روح
این افتاده مصور به صورت او میشود مطاوعه نبی نه همین است و این از
تخطیطات ظاهره نبی است بلکه تو باید امتثال نبی را بکنی در نفسانیت نبی
و صفات نفسانیه نبی عکس در تو بیندازد و تو باید امتثال نبی کنی در صفات
عقالنیه نبی و عقاید و ایمان او و در جای او بعینه در تو عکس بیندازد
همچنین تو باید امتثال نبی بکنی در فواد نبی و صفات فواد از محبت نبی از
معرفت نبی در تو عکس بیندازد نه همین که بدن خود را مثل نبی کردی و
عکس بدن ظاهری دنیایی نبی توش افتاده درست شد نه مثل اینکه یکپاره
همین قدر میخواستند شیخی باشند که عباشان را مثل سید مرحوم دوش
بگیرند و در نشستن مثل سید مرحوم بنشینند و در نهار هرچه سید مرحوم
میخورد بخورند حاال همچو که کرد این شد شیخی نه شیخی نشد بلکه
باید در جمیع مراتب او و عقاید و اخالق او در شریعت و طریقت و حقیقت
بایست اقتدا به نبی کرد تا صور شریعت و طریقت و حقیقت نبی در او بیفتد
و ثابت شوند روایتی میکنند اگرچه روایتش هم درست نباشد معنیش درست
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است میگویند پیغمبر فرمود الشریعه اقوالی و الطریقه افعالی و الحقیقه
احوالی پس مقصود این شد که کسی که مطاوعه نبی در جمیع احوال او
بکند این شخص میشود تابع نبی متهیأ به هیئت نبی و اگر در جمیع احوال
اینطور نگردد متهیأ به هیئت نبی نیست پس نه این است که در روح انسان
همان هیئات ظاهر عکس میاندازد و آن هیئات صورتی باشد بیمغز و همان
صورت بیمغز نماید انسان شود و همان انسانیت او باشد حاشا بلکه آنچه
عاید انسان میشود مقام مثالی دارد و مقام ماده دارد و مقام طبیعتی دارد و
مقام نفسی و روحی و عقلی و فوادی دارد که در جمیع مراتب او اقتدا کرده
و امتثال کرده و عکس جمیع آنها در آن افتاده آیا نه این است که معرفت
توحید پیدا کرده کالنبی یعنی بر حسب خودش آیا نه این است یقین پیدا کرده
است کالنبی بر حسب خودش آیا نه این است خوف پیدا کرده و افعال و
اعمالش جمیعا کالنبی شده است پس آن انسانیتی که عایدش میشود صاحب
مرتبه فوادی است فوادش مثال فواد نبی است عقلش مثال عقل نبی است
نفسش مثال نفس نبی است جسمش مثال جسم نبی است و اگر مراتب جسم
نبی نباشد جسم نیست آنی که توی آینه میافتد اگر سوراخ گرد اندرون
سفیدی در آینه باشد که شکل جسم نیست وقتی شکل جسم است که بعینه
مثل جسم باشد مثال فواد نبی وقتی مثال فواد نبی است که هرکس ببیندش
بگوید فواد است و اگر کسی او را ببیند و بگوید عقل است یا نفس است یا
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طبع است یا مثال است یا جسم است این فواد نشد وقتی فواد است که بر
هیئت فواد باشد و صفت فواد باشد و مثال عقل وقتی مثال عقل است که بر
هیئت عقل و صفت عقل باشد و فرق میان فواد و عقل و روح و نفس نه مثل
فرق میان زردی و سرخی و سفیدی است بلکه اینها در یک عرضند اینها
تمثیلی است از این عالم میآورم و این عالم یک عالم است و من تمثیل از
یک عالم برای هفت عالم میخواهم بیاورم و شما عقل خودتان را به کار
ببرید و در تمثیل ممثل له را ببینید پس عکس فواد وقتی صادق است که
هرکه او را ببیند بگوید فواد است پس نمیشود عکس فواد مگر اینکه مثال
مجرد باشد احدیت داشته باشد عارف باشد صاحب محبت باشد صاحب
معرفت باشد بر صفت فواد اگر شد فواد است نه خیال کنید که عکس من
هم توی این آینه افتاده و دو پول نمیارزد عرض میکنم اینکه توی آینه افتاده
عکس حمرت وجه تو است نه عکس تو عکس طول قامت تو است نه عکس
تو آیا نمیبینی که عکس توی آینه علم ندارد عقل ندارد به جهت اینکه عکس
حمره است نه عکس تو وقتی بنا شد عکس تو در آینه بیفتد عکس حمرت
که میافتد عکس فهم هم فهم میافتد و عکس عقل هم عقل میافتد و عکس
معرفت هم معرفت میافتد اگر نه عکس عقل نیست عکس معرفت عرفان
است همان مثالی که توی دل میافتد مقام عرفان است مقام عارف باهلل است
اگر نه عکس معرفت نیست عکس یقین تیقن باهلل است اگر نه عکس یقین
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نیست پس آن مثال مردی است رجلی است عالم است عارف است راجی
است خائف است رجلی است که همه این صفات را دارد چه فایده حکمت
را همهاش را یک روز نمیشود بگویی خورده خورده هم که میگویی آنها
که نباید ضبط کنند بعد فرمودند به فدای آن مثالی که عارف باشد و متیقن
و عالم و عامل باشد و همه صفات را داشته باشد علی ای حال عکس جوهر
جوهریت دارد و عکس عرض عرضیت دارد و آنی که توی آینه است عکس
عرض است نه عکس خود شخص چنانکه واضح شد.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس سی و دوم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و اما ما روی انه خوطب 9ادن من صاد
فاغسل مساجدک و طهرها و صل لربک و کان اول صلوه صالها رسول
اهلل9فی السماء الی آخر.
سخن در کیفیت صعود بود و صعود از مقام کیلوس را عرض کردم چون
مقام کیلوس آخر مرتبه جمادیست وقتی که تنزل میکند منتهای تنزل و بعد
او از مبدء به واسطه امر ادبر تا مقام تراب و مقام جمادیت است و این ولد
هم اول اذکار صعودیهاش کیلوس است مقام جماد است دیگر از این مقام
که ترقی کرد به مقام کیموس میرسد که اول ظهور نباتیت در آن است و
بعد از اینکه ترقی کرد و به مقام دم رسید اول ظهور حیوانیت او است یعنی
بعد از آنی که به قلب رفت پس آن منتهای تنزل که اول مرتبه صعود است
مقام کیلوسی است در آنجا ترقی میکند به مقام کیموسی میرسد و از آنجا
ترقی میکند به مقام دم میرسد و هکذا به مقام نطفه میرسد و به مقام علقه
میرسد و به مقام مضغه و بعد به مقام عظام میرسد بعد کسوت لحم حاصل
میشود بعد از آن میرسد به مقام حیوه ثم انشأناه خلقا اخر و این را خلق
آخر فرموده به جهت آنکه تا مقام کسونا العظام لحما خلق ارضی و عنصری
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است بعد از آنی که عنصریت این ولد تمام شد برای فلکیت فرموده ثم انشأناه
خلقا اخر که آن دوره فلکیش باشد و در دوره فلکی او حیات افاضه میشود
و حیات اصلش از افالک است و دخلی به عناصر ندارد دخلی به نار و هوا و
ماء و تراب ندارد نه دخلی به عناصر دارد و نه دخلی به طبایع عنصریه دارد
بلکه جوهر خامسی است ورای این چهار جوهر و افالک شدید الشباهه به
ارواح هستند و اجسادشان کاالرواح است و نیست در ایشان طبایع سفلیه و
طبایع عنصریه و از آنچه عرض کردم بیابید آن سری را که بر بعضی مخفی
شده بوعلی سینا در حرکت افالک حیران شده میگوید نمیدانم افالک
حرکتشان حرکت طبیعی است یا حرکت حیوانی است اگر حرکت طبیعی
است چرا متضاد حرکت میکند و صعود و نزول دارند و اگر حرکت حیوانی
است چرا ماللت و کسالت از حرکت کردن آنها حاصل نمیشود صد هزار
سال حرکت میکنند و هیچ خستگی و ماللت براشان نیست و حیوان از
حرکت زیاد خسته میشود و از این سر غافل شده که انسانی یا حیوانی که
خسته و کسل میشود مرکب است از دو جوهر یک جوهر مقتضی حرکت
و یک جوهر مقتضی سکون هرگاه عمل کرد به مقتضای جوهر به مقتضی
حرکت مدتی جوهر مقتضی سکون را ماللت حاصل میشود و آن جوهر
مقتضی حرکت ملول نمیشود و هرگاه مدتی ساکن شود آن جوهر که
مقتضی سکون است لذت میبرد آنا فآنا بر لذت او میافزاید زیرا که بر حیات
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او افزوده همین که مدتی ساکن شد جوهر مقتضی حرکت ماللتش میگیرد
از این جهت مرکبات از دو جوهر ماللت و کسالت براشان حاصل میشود
حیوان از راه رفتن بسیار خسته میشود از نشستن بسیار خسته میشود
همچنین انسان از راه رفتن زیاد خسته میشود از نشستن زیاد خسته میشود
و همچنین از سخن گفتن زیاد و از سکوت زیاد و خواب زیاد و بیداری زیاد
و خوردن زیاد و نخوردن زیاد و در جمیع افعال متضاده هر کدام زیاد شد
ماللت پیدا میشود به جهت آنکه ضد آن در آن هست اگر بنا شد مستمد از
ضد بشود ضد مفنی او است میخواهد او را تمام کند از این جهت ماللت
برای انسان دست میدهد اما افالک از جوهرهای متضاده طبیعیه عنصریه
مرکب نشده بلکه یک جوهر است یعنی نسبت به طبایع سفلیه یک جوهر
است اگرچه خدا چیزی را از یک جوهر فرد نیافریده افالک هم مرکب است
نهایت از عناصر جوهریه دهریه و آنها کأنه طبع واحدند یا اینکه در امر حیات
همه افالک اشتراک دارند و این مابه االشتراکش است و اگر مابه االختالفی
هست در میانشان در سایر اعمال براشان حاصل نمیشود در حرکت و حیات
اصال اختالف ندارند مثل اینکه عناصر در اصل جسم طبیعی اشتراک دارند و
از بودن جسم برای هیچ یک ماللتی حاصل نمیشود به جهت آنکه آن مابه
االشتراک آن است همچنین افالک جمیعشان در اصل حیات اشتراک دارند
اگر در میانشان اختالف هست در سایر خواصشان است نه در اصل حیات
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پس چون در حیات اشتراک دارند و مقتضی سکون در افالک نیست ابدا
ماللت چرا براشان حاصل شود بلکه در هر آنی افالک بسیطتر میشوند و هر
آنی اقرب به مبدء میشوند و اوسع میشوند و در اینجا سری است که آن را
نمیتوان حالی سایر مردم کرد و آن این است که افالک به واسطه این
حرکات اشد حراره میشوند و به شدت حرارت اشد لطافه میشوند و به
شدت لطافت و حرارت اشد انبساطا میشوند و به شدت لطافت و حرارت
و انبساط اوسع میشوند و سعه این افالک آنا فآنا زیاد میشود اال اینکه
وسعت و سعه دو معنی دارد یک معنیش رواست یک معنیش روا نیست یکی
سعه دنیایی عرضی است و برانی و یکی سعه جوانی اما سعه برانی آن است
که اطراف شیء و حدود شیء از یکدیگر بعید شوند و این سعه در افالک
روا نیست زیرا که وراء عرش نه ضیق است نه سعه وراء عرش مکانی نیست
ابدا پس اگر عرش بزرگ بشود کجا برود مکانی که نیست و همچنین افالک
بزرگ نمیشوند به سعه برانی کجا برود پس این سعه معقول نیست برای
افالک و اما سعه جوانی برای آنها حاصل میشود و سعه جوانی یک امری
است که انسان تا از فلسفه اطالع نداشته باشد نمیفهمد و سعه جوانی این
است که مثال شیء همین یک مثقال جوهری که هست اول قابل این بود که
به او بریزند یک مثقال روح و بیش از یک مثقال روح نمیخورد بعد از اینکه
تسقیه به این کردند و تدبیرش کردند و تلطیفش و تصعیدش کردند به آن
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طورهایی که باید بکنند این دفعه یک مثقال روح دیگر هم میخورد اگر باز
این را تسقیه کردند تلطیف کردند حل و عقدش مرتبه دیگری و او را تسقیه
به ماء الهی کردند این دفعه قابل این میشود که دو مثقال دیگر روح بخورد
و همچنین تا اینکه گاه هست پنجاه مثقال روح میخورد بلکه الی ماشاء اهلل
چرا که این را ترقیه کردند و توسیع کردند به حل و عقد و در هر دفعه اجزای
او صغیرتر و کوچکتر میشود و هرچه حل میشود اوسع میشود اگرچه
همان یک مثقال باشد پس به حل و عقد و تلطیف و تصعید سعه او زیاد
میشود و از این جهت اکسیر مضاعف میشود اول یک مثقال طرح برده
میشد به تسقیه ماء الهی و تلطیف و تسقیه به جایی میرسد که طرح بر صد
میشود و باز هرگاه او را تلطیف کنی و حل و عقد کنی و تسقیه از ماء الهی
نمایی طرحش یک بر هزار میشود و هکذا بر ده هزار و صد هزار الی ماشاء
اهلل و این سعه که در اینجا پیدا میشود که این همه ارواح را میتواند بخورد
به کبر و سعه اطراف جسم نیست و سعه نیست که حجم او بزرگ شود بلکه
سعه معنوی است سعهای است که قابل این میشود که علوم بالنهایه و
حیاتهای بالنهایه بر این افاضه شود پس این سعه است و در اول این سعه را
نداشت و این قدر قوت نداشت که بشود او را اینقدر طرح کرد و حاال
میشود و اینگونه سعه است از اینجا میدانید که جمع میان آیهها چگونه شد
میفرماید جنه عرضها السموات و االرض اینجا همچو میفرماید معذلک از
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آن طرف میفرماید ادنی چیزی که به ادنی مومنی میدهند هفت همسر این
دنیا میدهند و قبه وجود منحصر است در عرش و مادون و دیگر ورای عرش
دیگر قبه وجودی نیست ابدا ابدا و جمیع الف الف عالم که خدا خلق کرده
در توی این عرش است دیگر ورای عرش نه مکانی است نه زمانی است نه
ضیق است نه سعه است نه خالء نه مالء حاال آن عوالمی که یک وجب او از
هزار برابر این عالم وسیعتر است چطور آن عالمها در این عالمها گنجیدهاند
پس معلوم میشود که سعه آن عوالم سعه نیست که تباعد اطراف جسم باشد
بلکه آن سعه سعه روحانی است و سعه معنویست و سعه فلسفی است به این
معنی که آنقدر لطیف است که آن جثه که هست قابل این است که بر چندین
برابر این عالم طرح کنند از این جهت جسم مومن را که در قبرش میگذارند
قبر او گشاده میشود مد بصر او چطور گشاد میشود و مد بصر سعه حدود
و اطراف جسمانی قبر نیست لکن نگاه که میکند به قدر مد بصرش و به
قدر سعه که در خود دارد میبیند از این واضحتر سینه انسان را نظر کنید نگاه
میکند شخص عالم توی سینه خود جمیع آسمانها و زمینها را بلکه دنیا و
مافیها را و هفتاد همسر این دنیا را و بیشتر را در سینه خود میبیند و این سعه
است و یک کسی دیگر این سعه را ندارد نمیبیند چیزی در سینه خود اال
قلیلی یکی در قلب کوچکش صد هزار مسأله جا دارد و یکی دیگر به جز
چند مسأله دیگر چیزی نمیداند سینهاش جا ندارد تنگ است پس درست شد
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معنی قول خداوند عالم که میفرماید من یرد اهلل انیهدیه یشرح صدره
لالسالم و این شرح صدر همان توسعهای است که عرض کردم و من یرد
انیضله یجعل صدره ضیقا حرجا و همچنانکه سعه فلسفی است ضیق فلسفی
هم هست گاه هست چیزی است که حدود و اطراف او از آن دیگری بیشتر
است ده مرتبه و سعه این بیش از آن است ده مرتبه یک چیزی ده من بار است
و یک چیزی یک مثقال است و این یک مثقال وسعت او بیشتر است از آنکه
ده من است پس آن اضیق است و این اوسع است این است که قبر کافر ضیق
میشود و قبر او چنان فشاری به او میدهد و جا را بر او تنگ میکند که مثل
جای میخ برای میخ قبر او بر او تنگ میشود و این ضیقی که از برای قبر
حاصل میشود ضیق مساحت نیست و به هیچ وجه اطراف لحد بهم نمیآید
و اطراف لحد بهم نمیچسبد لکن آن کافر را که در قبر گذاردند قبر او تنگ
میشود بر او تنگتر از جای میخ بر میخ به جهت آنچه در قبر او میآید از
کثرات میآید از اوهام و معاصی و سیئاتی که برای او است و هجوم آن
کثرات و خیاالت متشتته که بر او وارد میآید چنان تنگ میشود قبر او و
سینه او که دلش از گلویش میخواهد بیرون آید و معالجه نمیتواند بکند
بدتر از میخ و این تشبیه جسمانی است و از آن طرف قبر برای مومن گشاد
میشود مومن توی قبرش خوابیده است ملک و ملکوت برای او منشرح
میشود و در هرجا بخواهد از آنها میخرامد و هرجا دلش میخواهد میرود
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مشرق میرود مغرب میرود پس سعه و ضیق دو معنی دارد یک سعه و ضیق
برانی است که بعد اطراف جسم باشد و یک سعه و ضیق جوانی که همین
باشد که عرض کردم و به این سعه افالک وسیع میشوند به واسطه این
حرکات و این حرکات عبادات ایشان است و چون عبادات ایشان است
استمداداتشان است و چون استمداد میکنند امدادات میشود امدادات که
شد تزاید میشود تزاید که شد سعه میشود پس باید آنا فآنا این افالک اوسع
بشوند و سعهشان زیاد شود این است معنی سعهشان که آنا فآنا افالک متحمل
میشوند افاعیل اهلل و مقادیر اهلل را و از آن عقول و نفوس میرسد عوض و
امداد آنچه را که پیشتر متحمل بودند این است که در جنت برای مومن زیاد
میشود در هر جمعه مومن زیارت خدا میرود وقتی برمیگردد آنچه خدا به
او داده در بهشت هفتاد برابر صد برابر زیاد میشود هی تسقیه میشود و هی
اوسع میشود مملکت او معلوم است هرچه در سعه سیر کند و نظر و اعتبار
کند لطافتش بیشتر میشود و سیرش زیادتر میشود امدادش بیشتر میشود
سخن در اینها نبود سخن در این بود ثم انشأناه خلقا اخر حیات برای این
شیء آن وقت افاضه میشود خلق روحانی و ملکوتی این است آسمانها
ملکوت این عالم هستند چنانکه زمین ملک این عالم است آسمانها ملکوت
این عالم است و عرش جبروت این عالم است پس ترقی میکند ثم انشأناه
خلقا آخر و این خلق آخر هم که حیات قلبی باشد درجات دارد و برای او
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حالت نطفه هست و علقه دارد و مضغه و عظام و کسوت لحمی دارد و این
حیات اول تکون او که بخاری است در توی قلب طفل در رحم مثل نطفهای
است برای او چنانچه نطفه هیچ هیأت انسانی در او نیست اال به طور صلوح
روحی هم که در قلب قرار میگیرد هیچ از مشاعر ظاهره در او نیست نه
خیال کنید که طفل توی دل حاال باید بصیر باشد و سمیع باشد و ذائق و شام
باشد و المس باشد نه بلکه حیاتی است مبهم چیزی که از او برمیآید همان
حرکت انقباض و انبساط است دیگر قصدی اراده حرکاتی به طور صنائعی
که حاصلی داشته باشد به هیچ وجه من الوجوه توش نیست بلکه حرکت
روحی که در قلب پیدا میشود همان حرکت انقباض و انبساط است به جهت
آنکه اگر مخلی به طبع میبود و نبود در جوف عروق و احشاء و به طبع خود
بود البته به طور کره بود و حرکت کروی میکرد و حرکت دوری میکرد
لکن حاال چون در عروق و احشاء آمده محصور شده و توی اورده و
شریانات به شکل آنها ایستاده از این جهت حرکتش حرکت انبساط شد و
انقباض زیرا که نیست به شکل کری خودش همان حرکت انقباض و انبساط
میکند ولیکن چون کره که حرکت میکند از باال پایین میآید و از پایین
باال میرود و این روح هم در این آورده و شرایین از باال به پایین آمدنش
حرکت حرکت انقباضی است که به مالحظه ثقل او و ارضیت و انیت او
نزول به پایین میکند پس حرکت انقباضی میشود و اما حرکت از پایین به
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باال حرکت انبساطی او است در اینجا پس هی میآید پایین و حرکت انقباضی
میکند و میرود باال و حرکت انبساطی و صعودی میکند پس همان حرکت
دور کروی او که از باال به پایین و از پایین به باال بود در اینجا به اینطور
ظهور کرد به حرکت انقباضی و انبساطی در این اورده و شریانات پس
حرکت انبساطی آن از هوائیت و ناریت او است و آن دوتای دیگر مشایعت
میکنند او را و حرکت انقباضی آن از آن ترابیت و مائیتی است که در او
است و آن دوتای دیگر مطاوعه میکنند او را پس به جهت آنکه آن دو طبع
اقتضای انبساط میکند و آن دو طبع دیگر اقتضای انقباض میکند طبیب بعد
از آنی که دست را گرفت و نبض را مالحظه کرد انبساط را دید میفهمد که
حرارت و رطوبت در آن غلبه کرده و بعد از اینکه انقباض از نبض دید
میفهمد که برودت و یبوست غلبه کرده و اگر مختلف یافت میفهمد که
طباع این امتزاج تمام پیدا نکرده اخالط توی این پیدا شده اعراض و غرایب
توی این آمده مقصود این بود که آنچه در دل پیدا میشود مثل نطفه است
برای خلق آخر بعد از آنی که از دل آمد توی شریانات آن مثل علقه است برای
آن به دماغ که آمد مضغه میشود در مواطن دماغ که آمد به منزله عظام
میشود بعد از آن در آن شریانات و عروقی که برای حس ساختهاند در آن
منابت مقدمه دماغ که آمد به مواضع حواس که رسید کسوه لحم پیدا میشود
دست از پا ممتاز میشود گوش از چشم ممتاز میشود همچنین در خلق روح
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وقتی آمد در آن عروق باصرهاش از شامهاش امتیاز پیدا کرد پس در این وقت
تولد روح حیوانیش هم تمام میشود و بعد که تمام و کامل شد تا روح
حیوانی در بدن طفل بزرگ نشود و به مقام کسوه لحم نرسد تولد نمیکند و
چون روح حیوانی منبعث از بدن دارد در همان رحم باید تولد کند و بعد از
آنی که به این دنیا آمد آن وقت اول تولد روح انسانی است آن هم باید نطفه
باشد و علقه باشد و مضغه و لحمی و عظامیو انشاء خلق آخری داشته باشد
و دارد بدون شک پس بعد از اینکه تولد کرد از پدر و مادر دنیایی پس وقت
تولد نطفه انسانی است که نبی و ولی او باشد که انا و علی ابوا هذه االمه که
پیغمبر فرمودند و این امت انسان شرعی است و انا و علی ابوا هذه االمه یعنی
امت مرحومه و از این والدین شرعی ولد شرعی و انسان شرعی حاصل
میشود پس حقیقتا واقعا بالشک و بالریب محمد و علی صلوات اهلل علیهما
و آلهما پدر و مادر برای انسان شرعی و امت مرحومهاند پس آن انسان شرعی
از نطفه مثال ملقی از ایشان که سه شعبه شده شعبهای در اقوالشان جلوه کرده
و شعبهای در افعالشان جلوه کرده و شعبهای در تقریرشان جلوه کرده و این
در ایصال ظاهری است و اما در ایصال باطنی که به طور اثریت و موثریت
است آن دخلی ندارد پس در این ظاهر از آن مثال ملقای از ایشان که نطفه
انسان شرعی است در امت میافتد امت هم ترقی میکنند پس در اول
میگویند الاله اال اهلل محمد رسول اهلل میگویند آمنا بما جاء به به طور اجمال
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پس این حالت مثل حالت نطفه است بعد فی الجمله تفصیل میدهند و قدری
بسطش میدهند قدری فرایض را مرتکب میشود و قدری محرمات را ترک
میکند این حالت علقه میشود بعد خورده خورده مضغه میشود و خورده
خورده عظام میشود تا اینکه خورده خورده وقت کسوت لحم او میشود
جمیع اعضای او جمیع عروق او جمیع اورده و شرایین و رباطات او ممتاز
میشود شعرش ظفرش جمیعش ممتاز میشود همچنین این ولد شرعی وقتی
ولد تام است که همه اعضاء و جوارح او تمام و ممتاز باشد قولش مثل قول
نبی باشد فعلش مثل فعل نبی باشد حدود و شرایع و فرایض و احکام را بجا
آورده باشد و اجتناب از محرمات و مکروهات کرده باشد و اینها را مفصال
هریک هریک به عمل بیاورد چنین وقتی انسان تام صحیح المزاج معتدل به
دنیا بیاید دیگر بسا آنکه خوشگل سمین یا بدگل و الغر باشد تا دیگر حالتش
چه حالت باشد دیگر هم برای انسان مرض هست مثل اینکه در فریضه
میبینی اختالل پیدا میکند مریض میشود معالجهاش میکنند و کر میشود
انسان شرعی دواش میدهند چاق میشود کور میشود واقعا انسان شرعی
دواش میدهند چاق میشود و دوای شرعی باید بدهند بسا آنکه مرضی پیدا
میکند که چشمش نمیبیند و هرچه نگاه میکند نمیفهمد چشمش را دوا
میکنند چاق میشود بسا آنکه زمین میخورد پاش میشکند شکستهبند
میآورند پاش را میبندند این انسان خواب دارد بیداری دارد اکل دارد شرب
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دارد و کذلک جمیع ما فی الجنه برای این هست همین انسان در این دنیا
صحیح میشود مریض میشود به حال سکرات میرسد شفاش میدهد دو
مرتبه برمیخیزد خالصه انسانی میشود تام و صحیح المزاج همچنین که شد
حاال دیگر انسان شرعی و زید شرعی درست شد.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین([)]22

*«درس سی و سوم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
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قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و اما ما روی انه خوطب 9ادن من صاد
فاغسل مساجدک و طهرها و صل لربک و کان اول صلوه صالها رسول اهلل9
فی السماء بین یدی اهلل تبارک و تعالی قدام عرشه جلجالله الی آخر.
سخن در کیفیت صعود بود و به طور اختصار صعود جسم گفته شد تا آنکه
جسم دنیاوی تولد کرد و در او ابتدای تولد نفس قدسیه انسانیه شد و به همان
ترتیب نفس قدسیه هم در اول مثل نطفه خواهد بود بعد از آن خورده خورده
ترقی میکند تا اینکه انسان تام کاملی میشود و بعد از آنکه این جسم هم
در این دنیا استکمالی پیدا کرد از حد صبی شیئا فشیئا که صالحیت از برای
نفس انسانی داشته باشد و از برای خدمات او الیق باشد اینطور میرود تا
وقتی که اجل او منقضی شود و این بدن اختالل پیدا میکند و به مقتضای
آنچه حکمای اشراقیین گفتهاند این است که سبب موت و فراق نفس از بدن
تجوهر نفس انسانی است و استکمال آن است و یاد ملکوت میکند و صعود
میکند به شوق ملکوت و بدن خود را خلع میکند پس بدن در این وقت
میمیرد و روح میرود به ملکوت خود اینطور میگویند و این قول داخل
مزخرفاتی است که الیق اطفال است همچو حرفی میزنند و از کسی که
علوم آلمحمد  :را ندیده عجب نیست همچو حرفی بزند و این حرف
مزخرف است به جهت اینکه میبینیم بالبداهه این همه اطفال در شکم مادر
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میمیرند و اطفال یک روزه و دو روزه و یک ساله و دو ساله و ده ساله و به
سن شباب و کهولت و سن پیری و جوانی در جهل و در علم و در مرض و
صحت در جمیع این احوال موت جلوه میکند و اگر از شدت تجوهرش و
استکمالش بود و به جهت تذکر نفس به عالم ملکوت بود موت حاصل
میشد و بعد از این دیگر موت حاصل نمیشود از این قرار نباید بمیرد مگر
کسی که به حد کمال رسیده باشد و مشاهده میبینیم که این حرف داخل
مزخرفات است و حق آن است که حضرت امیر سالم اهلل علیه میفرماید اال
یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر میفرماید سبب موت اختالل اجزاء بدن
است و بدن به منزله آینه است در تحت آفتاب روح گذارده شده مادام که
این آینه مستقیم و صحیح و معتدل است عکس آفتاب روح در او افتاده و
متألأل است و ضیاء و بریق دارد و حیات باقی است اما وقتی در این آینه
کثافتی پیدا شد از تألأل و ضیاء و حیات میافتد و اختالل که در بدن پیدا شد
حاجب میشود میان انسان و آن روحی که در ملکوت است و بدن میمیرد
و در اصل خداوند عالم چنین قرار داده که برای بدن دوره سنه عمری است
و مثل آنکه سال چهار فصل است فصل بهار و تابستان و پاییز و زمستان
همچنین عمر این بدن هم چهار فصل دارد اولی که این بدن تولد میکند
فصل بهار او است و فصل حرارت و رطوبت او است و در این فصل رطوبت
قرار دادهاند تا این بدن کش بیاورد و عرض و طول آن زیاد شود و بزرگ
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شود و حرارت را قرار دادهاند تا اینکه از اطراف میل به بیرون و خارج کند
و به این واسطه نما پیدا میشود پس در فصل طفولیت او فصل بهار است و
رطوبت و حرارت بر او غلبه دارد و همینطور هست و میرود به طور کمال
و اعتدال اگر باشد تا وقتی که سیساله میشود و آن فصل تابستان او است و
در این فصل مزاجش حار و یابس است و این فصل سن شباب او است آن
هم به طور اعتدال از سی و یک است تا شصت و این سن سنی است که در
این سن قوتش و قدرتش و شدت ذکاوتش و علمش و عملش همه در این
سن است و حرارت و یبس بر او غلبه دارد و مزاج صفراوی دارد ولیکن این
نسبتی که میگویم نسبت به سن صبای او است نه نسبت به ما بعد اینجاست
که حرف ما و اطباء اختالف پیدا کرده سن شباب سنی است که یبس بر او
غلبه دارد لیکن یبس نسبت به صباوت نه یبسی که برای فصل چهارم و فصل
سیم او است در این فصل حرارت هم هست رطوبت هم هست رطوبتش
اغلظ است از سن طفولیت و این سن وقوف او است و کش نمیآورد و دیگر
نما از برای او حاصل نمیشود و بعد از این سن خریف او است که از سن
شصت و یک باشد تا نود و این سن را اطباء میگویند بارد است و یابس و
اشتباه کردهاند این سن بارد است و رطب و خریف احد الربیعین این رطوبتی
که در این سن دارد فصل چهارمش ندارد و حالت فصل خریف مثل حالت
ربیع است زیرا که او احد الربیعین است و بسا چیزها که در فصل خریف
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سبز میشود و طاقت حرارت اول را ندارد لهذا در این وقت سبز میشود پس
رطوبتش پیش از سن پیری است و به جهت آنکه مبدء رطوبت و اصل رطوبت
از شکم مادر است و این رطوبت تا در بدن هست زنده است و همین که
رطوبت خشکید میمیرد و آن رطوبتی که در زمستان مشاهده میشود
رطوبت عرضی است و رطوبت خریف که ما میگوییم رطوبت ذاتی است
پس رطوبت ذاتی فصل خریف پیش از رطوبت ذاتی شتاء است و در فصل
شتاء استخوان میخشکد و پوست و گوشت و جلد سوداویت پیدا میکند
سیاه میشود و شبیه به اموات میشود عظم او دقیق و جلد او رقیق میشود
و چون حرارت غریزی او ضعیف میشود اصل سن بارد و یابس است و
حرارت غریزی حار و رطب است و مضاده تامه است مابین ایندو از این
جهت حرارت غریزی ضعیف میشود و برد و یبس عرضی عنصری بر او غلبه
میکند از این جهت غذای او تحلیل نمیرود ابخره بدون او تحلیل نمیرود
آبی که میخورد آن آب جفاف پیدا نمیکند غذای رطبی که میخورد تحلیل
نمیرود و آن رطوبات عرضیه در بدن تحلیل نمیرود و جمع میشود و بخار
میکند و ابر میشود و در دماغ او تقطیر میکند باران میریزد از بینی و دهان
و چشم او اب جاری میشود متصل این بارانها میآید و از زمین معده بخارها
باال میرود و ابر میشود و میبارد لکن استخوان خشکیده پوست خشکیده
با این رطوبتها که در بدنش مترهل گوشتش پوستش استخوانش همه
صفحه | 389

میخشکند .پس در سن پیری که از نود است تا صد و بیست سن برودت و
یبوست ذاتی است لکن رطوبات غریبه به جهت عدم حرارتی که رطوبات
بارده را تجفیف کند در ظواهر بدن میآید مثل اینکه در زمستان میبینید
درخت تر است در ظاهر و آب از او میریزد ولکن خشک است پوستش
خشک است گوشتش خشک است همهاش خشک شده و اما در فصل در
بهار از اندرون او رطوبتی ذاتی بیرون میآمد و آن رطوبت ذاتی او را نمو
میدهد پس پیر هم اگرچه رطوبت در ظاهر بدنش زیاد است دهنش و
چشمش آب میریزد لکن رطوبت ذاتی ندارد پس در سن پیری فصل فصل
زمستان است و رطوبت ذاتی تمام شده و مزاج پیر مزاج مرگ است اگر هیچ
به انسان رخ ندهد مرضی از اول تاکنون همین که سن باال رفت برد و یبس
روز به روز غلبه میکند زمستان سرما میشود و حرارت غریزی که از شکم
مادر آورده بود از فلک تحلیل میرود و خورده خورده دم هم غلظت پیدا
میکند به جهت آنکه برد و یبس به دمش اثر میکند دمش را غلیظ میکند
و سیاه میکند به طوری که اگر فصد کنند پیران را خونشان را میبینی سیاه
است از جهت برد و یبس و تراکم است نه از جهتی که حرارت غلبه دارد
بلکه به جهت تراکم دم و برد و یبس و سوداویتی و غلظتی که در او پیدا
میشود سیاه میشود این دمهای سیاه چون مدد جلد میشود رنگش سیاه
میشود گوشتش کم میشود استخوانش ضعیف میشود تا اینکه این دمی که
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در قلب هست به سن صد و بیست که رسید منجمد میشود از شدت برد و
یبس و از خواص دم است که تا حرارت بر او مستولی است رقیق و جریان
دارد و چون برد و یبس به او رسید میبندد پس بعد از آنکه مزاج پیر برد و
یبس بر او غلبه کرد دم منعقد میشود و دم دیگر ذوبان و جریان ندارد بخار
احداث نمیشود و حرارت فلکی در او کم اثر میکند همینطور نشسته
صحبت میدارد خورده خورده میبینی خاموش شد و افتاد و مرد هی روح
رقیق میشود و میشود و میشود تا اینکه مدد دویمی به او نمیرسد بخار
میآید بیرون جزء هوا میشود آن هم میافتد میخشکد این است دیگر
تجوهر روح کجا بود استکمال نفس کجا بود اینها مزخرفاتی است که
میگویند خیاالتی است که از چرس و بنگ برخواسته و اصل کیفیت مردن
راهش این بود که عرض کردم به این سن که رسید اگر هیچ مرض به او
نرسد و هیچ عارضی هم رخ ندهد به همین فصول و انتهای سنه که نشسته
است یک دفعه چراغ روحش خاموش میشود و میمیرد و هرگاه در این
اثناها مرضی روی داد و فسادی پیدا شد و دم را خود به خود منعقد کرد یا
اینکه ممری سد شد یا عضوی فاسد شد و اختالل در بدن پیدا شد به قسمی
که دیگر دم جاری نشود به قلب و بخار کند آن وقت به عارض میمیرد و
عرض کردم که سی سال و شصت و نود و صد و بیست و بدن به حد اعتدال
باشد لکن وقتی مختلف شد و آن خمیره که برای بدن او گرفته شده یکی
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دوره او صد و بیست سال است یکی دوره او شصت سال است و یکی چهل
میشود و یکی سی و هکذا تفاوت میکند باجل مسمی عنده و این به حسب
بنیه اختالف میکند پس هر کسی هرچه عمر او باشد آن عمر بر چهار قسمت
میشود فصل بهاری دارد و تابستانی و پاییزی و زمستانی و سن صبایی و
شبابی و کهولتی و پیری دارد و در این زمانها نهایت سن صبا تا بیست و
بیست و پنج و بیست و شش بیشتر نمیشود و دوم تا چهل یا پنجاه و بعد رو
به خریف میرود و به کهولت میرود آن هم تا شصت و پنج و هفتاد بیشتر
نمیشود دیگر مردم مختلفند تا دوره عمر او چقدر باشد مطلب این بود که
این بدن آینهایست در روی زمین در زیر روح گذارده شده مادام که آینه
صافی و مستقیم است عکس توش میافتد و وقتی که اختالل در او پیدا شد
عکس از توش میرود و اینکه عرض کردم که حد اعتدال سن صد و بیست
سال است اعتدال ظاهری مقصود بود لکن هرگاه اعتدال به حد کمال رسید
سنه عمر او سنه عمر عالم میشود و صد هزار سال عمر او میشود و باید
موت برای او نباشد مگر آنکه جمله عالم بمیرد پس این بدن باید بین النفختین
فانی شود از این جهت پیغمبر و ائمه صلوات اهلل علیهم را اگر نکشند و چیزی
عارض ایشان نشود و خود ایشان قصد این نکنند که منتقل شوند از اینجا
بدنهای ایشان موت برنمیدارد بدنهاشان از شدت ارتباط و مشابهتی که به
مأل اعلی دارد فناء و فساد برایشان نیست به جهت آنکه موتشان به موت عالم
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بسته است و اعتدالشان مثل اعتدال کل عالم است هر وقت عالم بمیرد باید
بدنهای ایشان بمیرد پس بعد از آنی که بر حسب تقدیر به اینطور بدن فاسد
شد روح منقطع و مجرد میشود از این دنیا میماند در عالم ساهره خودش
و در عالم شعور خودش شاعر است به خودش و به آنچه بر آن هست و آن
شعور دهریت دارد پس اگر شاعر به شقاء خودش هست آن شعورش دهریت
دارد و اگر به سعادت خودش شاعر است این هم دهریت دارد پس کل انسان
الزمناه طائره فی عنقه و نجزیهم وصفهم و ماتجزون اال ما کنتم تعملون پس
آن اعمالی که کرده شاعر است به آن فحشی که داده شاعر است و آن شعور
و آن فحش دهریت دارد و همیشه پیش چشم او هست و همچنین غیبت و
جمیع اعمال او در پیش چشم حاضرند و ان سعیه سوف یری ثم یجزیه الجزاء
االوفی و همیشه مالزم او هستند و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و همچنین
احسان و عبادات او جمیعا در پیش چشم او حاضرند و دهریت دارند و شعور
شعور است نمیشود غیر شعور و حاال شعور را از این بدن بیرون آوردهاند او
را به خود گذاشتهاند میخواهی شعور نباشد البته شعور است چه کار کند
نباشد نمیشود دیگر حاال نسیان از خود ندارد پس این عمل اگر گزنده باشد
دائما میگزد او را و دائما الم است و عذاب است یعنی اگر هزار سال بگذرد
همان آن آن اول المی است که به او رسیده و همیشه اول او است و اول
دهشتی و عذابی است که به او دست داده و هرگز به امنیت بدل نمیشود و
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همیشه مستوحش است و معذب و هرگز مستریح و ایمن نمیشود و آنکه
مستریح است ابداالبد مستریح و ایمن است هرگز غیر او نمیشود مثلش را
اگر میخواهید روی کاغذ بنویس المستریح امروز مستریح است فردا هم و
ده سال دیگر هم و صد سال و هزار سال الی ماشاء اهلل مستریح است و
همچنین المعذب همیشه معذب است و عرصه دهر عرصهای است که
مستریح همیشه مستریح است و معذب همیشه معذب است سیجزیهم
وصفهم و او الزال متصف به صفت خودش هست و صفت او از او زایل
نمیشود ابدا ابدا پس نه این است که خدا استشفای غیظی از خود میکند به
این عذاب همین ترکیب او است و چنین اقتضاء کرده و خدا هم چنین کرده
او را به اقتضای او و میل او و گفته میخواهم میم و عین و ذال و باء باشم
پس شد معذب و از اینجا معلوم شد که چقدر خبط کردهاند اشراقیین در این
مسأله که این را داخل مکاشفات خود گرفتهاند و گفتهاند که جنس از جنس
متأذی نمیشود اهل نار مدتی که در نار ماندند در آخر ملکیت پیدا میکنند
و انس به آتش میگیرند و عذاب بر ایشان عذب میشود مزخرفاتی است
گفتهاند اول و آخر در دهر خیال کردهاند و ندانستهاند که دهر آخرش اولش
است اگر اول معذب است آخر معذب است و اگر در آخرش معذب نیست
پس از اولش معذب نبوده پس بگو از اول معذب نیست کافر را از اول خدا
عذاب نمیکند و انکار بعث رسل و انزال کتب و شرایع همه را بکن نعوذ
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باهلل و اال اول معذبند و بعد خورده خورده که ماندند ملکیت پیدا میکنند و
در آخر انس میگیرند و عذاب بر ایشان عذب میشود و از نار متأذی
نمیشوند به جهت آنکه از همان جنسند این مزخرفات را میگویند به جهت
این است که از آلمحمد اخذ نکردهاند و حالت دهر را او نمیداند چگونه
است پس این حرفها و مزخرفهای محییالدین بن عربی کافر را میگوید و
به اینها میخواهد مطلب بفهمد ابنعربی سنی که فهمش این باشد که
مکاشفه او او را به این میدارد که در مکاشفه خود ببیند که ابوبکر خلیفه
بالفصل پیغمبر است و او را به این بدارد که نجات در اعتقاد به همین است
و در غیر این نجاتی نیست دیگر میخواهی این چه چیز بفهمد فهمش که
همچو شد دیگر چه میفهمد.
باری پس بعد از آنی که بدن اختالل پیدا میکند روح مجرد میشود از این
بدن و تمام لذت و تمام راحت برای او است اگر عاقبتش به خیر باشد این
موت این دنیا دار امراض و ضیق و محنت او است از اینجا که رفت از اینها
خالص میشود بعینه مثل راحت کسی است که میبینی یکی پیاده بود و
همیشه پیاده راه میرفت میرفت به هندوستان پیاده وقتی به کالسکه دودی
نشست که از اینجا رفت تهران و نهار خورد و برگشت یک ساعت گذشت
چقدر حظ میکند میگوید من میباید قدم به قدم پا بردارم و بگذارم و بروم
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و حاال اینطور میروم بعد از آنی که تنگنای دنیا و قدم به قدم دنیا پا بیرون
گذارد به محض اراده از هندوستان میرود به محض اراده به آسمان میرود
و از زمین میرود و تجردی پیدا میکند راحت میشود با مالئکه مینشیند و
برمیخیزد و جلیس با آنها میشود غرض به اینطور صعود میکند این نفس
و این روح وقتی که از این دنیا بیرون رفت در درجات برزخ صعود میکند
و لطیف میشود و در اواخر برزخ لطیفتر میشود و آن اعراضی که از برای
او در برزخ هست آنها هم میریزد در برزخ و برزخ لیل دارد و نهار دارد
میفرماید لهم رزقهم فیها بکره و عشیا در آنجا هم برای آنها تقلبات احوال
هست در آنجا هم تحصیل علم میکنند ترقی میکنند در آنجا اعمال نافع
میشود برای شخص همینطور ترقی میکند تا نفخه صور و آن وقت آنها هم
ساقط میشود و چون این اعراض برزخی نوعا باید ساقط بشود اگرچه در
این اعراض ترقی کرد و صعود کرد و تلطیف شد و باال رفت لکن نوع این
اعراض باید ترک شود مثل اینکه در دنیا در سن شباب صعود کرد و تلطیف
شد و باال رفت لکن این بدن باید ترک شود در برزخ هم ترقی میکند تلطیف
میشود و تصعید میشود و باال میرود لکن جمله آن بدن برزخی را باید خلع
کند پس به نفخه صور خلع میکند.
آقا محمدباقر عرض کرد عالم برزخ عالم مشاعر است؟
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فرمودند همین خیالی که االن دارید همین فکری که دارید همینها که
میفهمید از عرصه برزخ است فرمودند لیل و نهارش مثل همین دنیا است
بعینه فرمودند شما دائما یک آن برزخ را دارید میفرماید:
ما فات مضی و ما سیأتیک فأین
قم فاغتنم الفرصه بین العدمین

و همان فرصت آن همان آنی است از آنات برزخ و مثل همین جا همینطور
نجف و کربال و تهران و کرمان دارد بعینه مثل همینجا آیا نیست که اگر
مومن در هرجا بمیرد میآورند ارواح سعدا را در پشت وادی السالم و
حضرت امیر در پشت وادی السالم طول دادند ایستادن را و آن شخص عرض
کرد از سبب مکث آن حضرت ،فرمودند ارواح مومنین بودند که با هم جوقه
جوقه نشسته بودند صحبت میداشتند پیش آنها بودم ،فرمودند ما دیوانهایم
که از مردن میترسیم راحتی که در مردن هست در هیچ چیز نیست یعنی اگر
آدم مومن باشد .بعد فرمودند برای کافر هم بهتر است هرچه زودتر برود
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اعمال بد کمتر از او به ظهور میرسد .عرض شد :حدیثی هم هست که مردن
برای کافر و مومن بهتر است؟ فرمودند امیدوارم که هرچه میگویم حدیث
باشد ،دیگر مگر گاهی مرکب شود از احادیث و اال امیدوارم که هرچه
میگویم حدیث باشد.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس سی و چهارم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و اما ما روی انه خوطب 9الی آخر.
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دیروز عرض کردم که بعد از اینکه انسان از این دار دنیا بیرون رفت و اعراض
این دنیا را از خود طرح کرد در عالم برزخ با اعراض برزخی سیر میکند به
طول مدت برزخ و القاء میکند از خود اعراضی چند را و تلطیف و تطهیر
میکند خود را تا نفخه صور و در دنیا انسان با روحی کثیف و جسدی کثیف
بود و در برزخ با روحی لطیف و جسدی کثیف است و در آخرت روح
لطیف و جسد لطیف است و هر دو طیب و طاهر میشوند و خورده خورده
جسد باید تلطیف شود و روح در دار دنیا تلطیف شد تا در وقت مردن از
اعراض پاک شد و جسد ماند از این جهت او را در قبر خود میگذارند تا
اعراض از او زایل شود و پاک شود و قابل روح لطیف شود و در ایام برزخ
جسد کثیف است و باید تطهیر شود و تلطیف شود تا نفخه صور و اصل صور
را در این دنیا هرگاه تمثل کنید بر هیئت قند است از آن سر باریک تا سر پهن
دو سوراخ دارد یکی به سمت آسمان و اهل آسمان و یکی به سمت زمین و
اهل زمین و در این دو سوراخ شش منزل و شش مقام است و بعد از آنی که
خدا حکم کرد به دمیدن صور دمیدن اول مثل دم قلیان است که انسان که
غلیان میکشد نفس خود را باال میکشد که جذب دود میکند که این نفخه
نفخه جذب است اسرافیل میآید و صور را به دهن میگیرد اهل آسمان و
زمین که دیدند اسرافیل آمد پس اول نفس خود را باال میکشد از آن سوراخ
که محاذی اهل زمین است پس جمیع ارواح احیاء میرود و داخل آن سوراخ
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میشود و آن روحی که میرود صاحب ماده است و صاحب طبیعت و
صاحب نفس و روح و عقل و فواد است و این مراتب را در آن ثقبه که میرود
دارد اول دفعه که میکشد مثال با ماده و طبیعت و نفس و روح و عقل باال
میکشد و مجموع را میبرد در آن سوراخ و مثال را در آن منزل اول میگذارد
و ماده را با آنچه در او است میکشد باال و ماده را در منزل دویم میگذارد
و طبع را با آنچه در او است میبرد به منزل سیم و طبع را در آنجا میگذارد
و نفس را با آنچه در او است میکشد به خانه چهارم و نفس را آنجا میگذارد
و روح ملکوتی را با آنچه در او است میکشد باال و روح را در منزل پنجم
میگذارد و عقل را میکشد باال و آنجا منزل او است میماند و هریک از
توی یکدیگر میکشند مثل این لولههای دوربین که این را از توی آن
میکشند و آن را از توی این و هکذا پس در این خانهها هر یکی گذارده
میشود و هریک در آنجا میماند و در مابین نفختین تطهیر میشوند میماند
آنجا و میپاشد اجزای آن از یکدیگر تا اینکه تلطیف شود و عرض کردم
صور دو سوراخ دارد ولیکن کلی است و هر سوراخی به عدد جمیع احیائی
که در زمین هستند و به عدد جمیع احیائی که در آسمان هستند سوراخ دارد
زید مال یک سوراخ است و عمرو مال یک سوراخ است و این صور هم نه
به خاطرتان برسد که چیز کوچکی است بلکه بسیار بزرگ است و اسفل او
به وسعت فلک االفالک است و دیگر اعالی آن را خدا میداند چقدر است
صفحه | 400

که طول آن چقدر از عرش میگذرد و برداشتن این صور کار هر کسی نیست
غیر اسرافیل کلی او باید بردارد این صور را و بدمد و به عدد احیایی که
هستند در این سوراخ بزرگ که تعلق به زمین دارد سوراخها هستند که هر
چیز در آن سوراخ منزل میگیرد و در آنجا تفکیک جمیع اجزای او میشود
و تا تفکیک و حل نشود ارمده و اعراضی که برای او هست از او بیرون
نمیرود به قوت حرارت و رطوبت نفس اسرافیل که هواست و روح است و
حیات است به این حرارت و رطوبت منحل میشوند به واسطه انحاللی که
برای او حاصل میشود و صافی او طافی میشود و به اینطور پاک میشود و
مدت ماندن در صور چهارصد سال طول میکشد آن وقت اسرافیل خودش
هم خواهد مرد بعد خدا او را زنده میکند و صور را به دست او میدهد بنا
میکند به دمیدن پس از آنکه چهل روز باران میآید به روی زمین و جمیع
زمین یک دریایی میشود مواج موج میزند و خاکهای هر بدنی را جمع
میکند در قبر او خاکهای بدن زید در یکجا و خاکهای بدن عمرو در یکجا
و هکذا در آن قبرشان و آنها به یکدیگر متصل میشوند و بدن او ساخته
میشود و از آن طرف اسرافیل صور را میدمد و اول ابتدا به طرف آسمان
میکند و در گرفتن اول روح اهل زمین میگیرد و بعد روح اهل آسمان را
قبض میکند و در پس دادن ارواح اول روح اهل آسمانها را پس میدهد و
بعد روح اهل زمین را و نفخه اولی را نفخه صعق میگویند چنانکه خدا
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میفرماید نفخ فی الصور فصعق من فی السموات و االرض و نفخه ثانی را
نفخه دفع نفخهای است که پف میکند در صور پس بیرون میآید عقل صاف
شده پاک شده از منزل خود نزول میکند میآید و داخل بدن روح ملکوتی
میشود در منزل دوم و روح پاک شده صافی شده اجزای آن در منزل او جمع
شده به اینطور زنده میشود پس میخیزد روح به حمد و شکر خدا پس نزول
میکنند به مقام نفس و اجزای نفس فراهم آمده برمیخیزد از قبر خود به حمد
و شکر خدا صاحب حیات و عقل و نزول میکنند در طبع و هکذا در ماده
و مثال پس مثال زنده میشود صاحب جمیع مراتب پاک و پاکیزه برمیخیزد
از قبر خود به حمد و شکر خدا و بعد از آنی که از دهان صور مثال بیرون
آمد در هوا طیران میکند و داخل قبر صاحبش میشود و برمیخیزد و خاک
از سرش میریزد و به حمد و شکر خدا برمیخیزد و اینجا نشر است و نشور
یعنی زنده شدن و نشر پیش از حشر است و بعد حشر میشود یعنی جمع
میشوند به این کیفیت زنده میشوند جمیع اهل آسمان و زمین و لفظ صحیح
درستش همین است که عرض کردم نه غیر این لکن ماها شدهایم مثل آن
مردکه چوپان که پادشاه سفری میرفت دختری از شبانی دید خواست او را
بگیرد وزیر را فرستاد پیش شبان وزیر آمد و دستها را از آستین جبهاش بیرون
آورد و به طور میرزایان آمد که قبله عالم مرا مأمور کرده بیایم به خدمت
شما صبیه شما را خواستگاری برای او نمایم مردکه چوپان نفهمید که چه
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گفت پس گفت آ هو چه چیز میگویی چماقش را کشید برخاست دنبال
گوسفندهاش افتاد به خیالش که وزیر دعا میخواند وزیر برگشت نزد پادشاه
که نمیدهد دخترش را دیدند اینطور نشد تدبیری کردند گفتند وزیر
مناسبت با او نداشته باید کسی را پیدا کرد که زبان یکدیگر را بفهمند و
مناسب او باشد لهذا چوپانی دیگر را پیدا کردند و فرستادند و گفتند برو
دختر آن چوپان را برای پادشاه بگیر قبول کرد و رفت همین که از دور رسید
فریاد کرد که آ هو مردکه چرا دخترت را به شاه نمیدهی گفت کی مثل تو
آدم کدخدا مردی عاقلی فرستاد پیش من که ندادم الحمد هلل واسطه به این
عاقلی آمده است البته میدهم گفت وزیر آمد چرا ندادی گفت آن آمد
یکپاره دعا و قرآن خواند من نفهمیدم چه چیز میگوید حاال ما بعینه آن
چوپان شدهایم و این الفاظ تأویلی و الفاظ طبیعی را آموختهایم و الفاظ طبیعی
را فصیح دانستهایم و آن الفاظ تعظیم و الفاظ دوسی و الفاظ انبیاء و رسل را
گمان میکنیم مثل دعاها و قرآن بود که وزیر خوانده بود و هیچ از آنها
نمیفهمیم خیالمان میرسد که دعا میخوانند این الفاظ شرعی جمیعا پیش
ما حرفهای عامیانه و ساده و تعارفی میآید و آنچه حکماء شپشکشی
کردهاند و تدقیق کردهاند که این از این قبیل و از آن قبیل و اینطور و آنطور
است آنها را ما علم دانستهایم از این جهت الفاظ انبیاء و رسل را نمیفهمیم
و میگوییم یک چیزی بگو که من کنهش را بفهمم کنهش این است نه آن
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حاال که این اینقدر شده جهتش این است و حرارت چنین و رطوبت چنین
آنها ظواهر است و کنه و حقیقت این لکن ماها چون ذهنهامان مرتاض شده
به الفاظ تأویلیه طبیعیه حتی اینکه خدا را میخواهیم به این علوم طبیعیه
بشناسیم مزاجش را بگو ببینم چطور است کیفیت علم خدا را بیان کن و
این کیفیت علم خدا کیفیت حکایت آن شبانست که از آن واسطه میپرسد
مثال شاه چند تا بز سه زه دارد و چند تا بزه دو زه دارد شاه بز سه زه میخواهد
چه کار کند شاه بز میخواهد چه کند اگر گفتی ندارد میگوید پس شاه
چیزی ندارد خیالش دولت همین است که آدم بز داشته باشد و غیر از این
مالی نیست حاال به همینطور ما هم خیال میکنیم که شیء باید کیفیت
داشته باشد اگر کیفیت نداشته باشد پس شیء نیست چنانکه حضرت
صادق 7بعد از آنی که نفی همه را از خدا کرد آن زندیق گفت فاذا الشیء
پس هیچ چیز نیست فرمودند چیزی را تو وقتی حاسهات درک نکرد میگویی
الشیء لکن من وقتی چیزی را حاسهام درک نکرد آن را ثابت میکنم
همچنین است میپرسد کیفیت علم خدا را اگر کیفیت علم خدا را بیان
نکنیم میگویند از این قرار پس خدا علم ندارد خدا کیفیت میخواهد چه
کند میگوید کیفیت صدور مشیت را برای من بنویس صدور مشیت کیفیت
میخواهد چه کند فعل خدا کیف ندارد الکیف لفعله کما الکیف له لکن
حاال طوری شده که این الفاظ به کار مردم نمیآید و از اینها چیزی نمیفهمند
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پس باید به آن الفاظ تأویلی چیزی گفت و در حقیقت آن الفاظ تأویلی مذموم
است خدا نازل فرموده التأکلوا مما لمیذکر اسم اهلل علیه و انه لفسق و ان
الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم و ان اطعتموهم انکم لخاسرون
پس این الفاظ تأویلی چون خالی از ذکر اهلل است مذموم است و همان الفاظ
ائمه سالم اهلل علیهم خوب است که ذکر خدا در او است لکن زمانه چنین
شده که به غیر از این نه تعلم میکنند و نه تعلیم میکنند و حاال که چنین
است به جهت تعلم از آن الفاظ بسم اهلل ،اللهی سرش میگویم تا اسم خدا
ذکر شود در آنها پس میگویم اسرافیل ملکی است کلی موکل به روح کلی
عالم موکل است به رکنی از ارکان یعنی رکن دوم از ارکان بیت المعمور
که محاذی رکن دوم از ارکان عرش است و ارواح جمیع خالیق در دست
او است و چون اصل روح از ریح است و ریح از هوا است هوا که متحرک
شد ریح میشود و ریح که با اراده و شعور و حرکت شد روح میشود این
هوا گرم و تر است و ریح و روح و هوا یک مزاج دارند و هیئت هوا مخروطی
است به جهت حرارتش به باال صعود میکند و به جهت رطوبتش و تراکم
رطوبت اسفلش غلیظ میشود و هیئت کره نار در اصل به شکل الف میشود
نه حاال که در توی آسمان حبس شده کره شده و در اصل بدون مانع کره
نار به شکل الف میشود و کره هوا به شکل الفی که تهش را کلفت کنند
شکل قندی داشته باشد و شکل آب کری میشود و شکل خاک مضرس
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میشود زوایای متکثره پیدا میکند این هیئتی که در این عالم اقتضاء کرده
این است هوا باید مخروطی باشد به واسطه حرارتش میل به سطح نار و باال
میکند و دقیق میشود و به واسطه تراکم رطوبتش تهش غلیظ میشود و
تعبیر از این مقام به ورقه آس آوردهاند که اعالش لطیف است و اسفلش غلیظ
است و جمیع عهود و مواثیق مومنین را در روی آن ورقه آس نوشتهاند و در
زیر عرش است مقصود این است که اگر هیئت روح اگر باید او را به عالم
هیئت و مقدار آورد به هیئت مخروط خواهد بود از این جهت قلبی که وعاء
او است و وعاء باید بر حسب ذی الوعاء باشد از این جهت قلب را مخروطی
آفریدهاند و روح بخاری هم مخروطی است و عجب این است که جمیع
قلوب مردم منکوس است و سر باریکش پایین است و سر پهنش باال و از سر
این غافلند که چرا باریکش پایین است و سر پهنش باال است چطور شده
همچو شده و حال آنکه به مقتضای طبعش و مزاجش که حار و رطب است
باید جهت باریکش که از جهت حرارت است نسبت باال باشد و سر پهنش
که از جهت رطوبت و مائیت است باید پایین باشد حاال سر این چیست که
خدا او را اینطور خلق کرده و این را درست سرش را نمیفهمید مگر نور
چراغ را و ظلمت را که با هم مخلوط میشوند بفهمید مختصری از آن عرض
کنم میگویم مکرر که نور چراغ صادر از چراغ است و هرچه اقرب به
چراغ است اقوی و اشد است و هرچه بعید میشود اضعف میشود و واقع
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میشود قاعده ظلمت در بعد ابعد و قاعده نور در قرب اقرب و هرچه ظلمت
نزدیک به چراغ میشود اضعف میشود پس قوت و ضعف نور را که مالحظه
میکنیم میگوییم قاعده نور پیش چراغ است و رأس مخروط نور در نهایت
بعد است و اما ظلمت قاعدهاش در بعد است و رأس مخروط آن در پیش
چراغ پس نور پیش چراغ اقوا است و نور دور از چراغ اضعف است پس
مخروط در نهایت بعد است لکن اگر این را مالحظه کنیم که نور هرچه
بعید میشود دایره اوسع میشود انتشارش بیشتر میشود و متکثرتر میشود و
هرچه نزدیک به چراغ میشود اوحد میشود مجتمعتر میشود و سر باریک
نور پیش چراغ است که رأس مخروط باشد و سر پهن دور از چراغ میشود
به این مالحظه لکن آن پهنی که دور است اگر جمیع آنها را جمع کنی یک
نقطه بیش نمیشود و این طرف باریک را اگر منتشرش کنی هزار مرتبه اوسع
از آن طرف پهن میشود پس به مالحظه کمیت رأس مخروط نور نزدیک
چراغ است و قاعده نور دور از چراغ است و به این اعتبار نور و ظلمت مثل
دو مثلث منطبق بر همند و اینکه شیخ مرحوم نور و ظلمت را به دو مثلث
متداخل تمثیل فرموده به مالحظه دیگر است آیا نمیبینید از قاعده نور یک
مثلث این طرف و یک مثلث آن طرف بالظلمه مانده و از قاعده ظلمت یک
مثلث این طرف و یک مثلث آن طرف بالنور مانده و نور بالظلمه خدا نیافریده
پس دو مثلث در حقیقت منطبق بر یکدیگرند پس آن شکلی که شیخ مرحوم
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کشیدهاند به مالحظه نمودن قوت نور و ضعف نور است و بس الغیر چیز
دیگری نیست به جهت اینکه اینطرف و آن طرف دو مثلث لغو افتاده و
مقصود شیخ بزرگوار ارائه قوت و ضعف نور است الغیر و اگر حالتشان را
درست خواسته باشید باید مثل دو مثلث منطبق بر یکدیگر باید ببینید هیچ
از نور بیظلمت نمیشود و هیچ چیز از ظلمت بینور نمیشود و هیچ چیز از
وجود بیماهیت نمیشود و هیچ چیز از ماهیت بیوجود نمیشود ان اهلل
لمیخلق شیئا فردا قائما بذاته حاال این روح بخاری که در قلب است چرا
قلب را سرنگون آفریدهاند میگوییم آن قاعده انتشار نور را آنجا ملتفت باشید
مبدء تکون روح بخاری کم و قلیل است و از آنجا که بخار باال میآید بسیار
کم است و باریک باال که آمد انتشار و سعه پیدا میکند حاال اگر پایین را
که اول تکون او است اوسع میآفریدند و باالش که وقت انتشارش باشد
اضیق میآفریدند جا برایش تنگ میشد مثل اسبابی میشد که درست میکنند
و علم گازش میگویند لکن خداوند قلب را سرنگون آفریده که آن باال اوسع
باشد و آن پایین که اول تکون او است اضیق باشد تا از آن سر باریک بخار
بیاید باال و مثل روح طبعش طبع صنوبری است و مخروطی است ملتفت
دقیقه باشید که چه عرض کردم و هر چیزی را سرجاش بگذارید)]23[(.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*«درس سی و پنجم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و اما ما روی انه خوطب 9ادن من صاد
فاغسل مساجدک الی آخر.
در هفته گذشته به طور اختصار معلوم شد کیفیت صعود کردن انسان به
طبیعت کلیه عالم و به نظم کلی عالم که چگونه صعود میشد و عرض کردم
که از حالت کیلوس صعود میکند به حالت نطفه و از نطفه صعود میکند تا
اینکه خلق بدن او تمام میشود و انشاء خلق آخر میشود و از این صعود
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میکند تا به منتهای کمال حیوانیت میرسد و تولد میکند پس تولد میکند
در او روح انسان و نفس ناطقه و از این حالت ترقی میکند تا به منتهای
علمش و حلمش و کمالش میرسد تا اینکه این بدن متخلخل میشود و
فسادی در اجزای بدن پیدا میشود و باعث این میشود که این آینه بدن
درست روح را ننماید پس موت عارض او میشود و چنین مقدر شده که
موت عارض او شود و روح از بدن بیرون رود تا این بدن را به طور تعذیب
بدنی جسدی بتوان تعذیب کرد و تطهیر کرد و هرگاه نمیرد و بخواهند تطهیر
بدن کنند به تعذیب بدنی هرآینه روح فاسد میشود و تاب نمیآورد و جسدی
میت میماند لهذا حکیم علی االطالق موت را مقدر فرمود برای هر ذی
حیاتی تا اینکه هریک از روح و جسد مطهر شوند به طور خود و صاف و
طافی شود و مقصودم از این تعذیب که عرض کردم به اصطالح فلسفه بود
نه تعذیب ظاهری شرعی و این تعذیب این است که روح را تعذیب کنند تا
مطهر شود و ارمده او بسوزد و جسد را هم تعذیب میکنند تا جمیع اوساخ
او بسوزد و تمام شود و چون روح در غایت لطافت است و جسد در غایت
کثافت هرگاه این جسد مرکب با روح را تعذیب کنند حاال اگر تعذیبی به
این کنند که الیق جسد است روح فاسد میشود و محترق میشود و جسد
میتی میماند و زیادتی حاصلی ندارد و هرگاه این مرکب را تعذیب کنند به
تعذیبی که الیق روح است جسد از آن تعذیب اطالع پیدا نمیکند و متألم
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نمیشود چرا که جسد کثیف و غلیظ است و روح لطیف پس تطهیر نخواهد
شد پس حکما چنین اختیار کردهاند که تفریق کنند میان روح و جسد تا
اینکه روح را معذب کنند به عذابی که الیق روح است و طاقت آن را دارد
و جسد را معذب کنند به عذابی که الیق جسد است و طاقت آن را دارد بعد
که هر دو تطهیر شد این دو را بهم میزنند و مرکب میکنند تا اینکه تعانق
شدید به عمل آید و ترکیب شود و حکماء از این جهت تفریق کردند میان
روح و جسد تا اینکه جسد را معذب کنند به عذاب شدیدی به آتش نمرودی
و اعراض صلبه کثیفه او را از او زایل کند و آن جسد لطیف صافی که ارض
جدیده است بماند و از میان این اوساخ و اعراض صعود میکند به این آتش
نمرودی که هفت شبانه روز برآن مسلط میکنند بعد از آنکه آن جسد و آن
ارض صعود کرد و الیق ارض محشر میشود که ارض انبیق که از ارض قرع
صعود میکند و به ارض انبیق میرسد که ارض محشر باشد پس وسعت پیدا
میکند ارض قاع صفصف که خدا وصف فرموده که قاعا صفصفا التری
فیها عوجا و الامتا به هیچ وجه من الوجوه چیز ماتی در او نیست تلی جبلی
بلندی در او نیست بلکه ارض ناعمه لطیفه صاعده بیضائی است مثل نقره
سفید و زمین محشر برای اهل محشر خبز میشود و آن ارواحی که در این
ارض سکنا میکنند از آن ارض غذاشان میشود ارضی است ناعم و لطیف
مانند نقره سفید این است تعذیب جسد و بعد از اینکه ارواح را هم تعذیب
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کردند به مناخل اکسیریه و تعذیب ارواح همان است که او را تقطیر کنند و
تعذیب روح نه این است که عذاب شدیدی و آتش هوجایی بر آن وارد آورند
بلکه تعذی به تقطیرهای مالیم تا ارواح لطیفه صعود کنند و آن غالیظ و
کثایف و اوساخ در اسفل بمانند و اینها را مناخل میگویند که هفت مرتبه
باید روح را ببیزند و بیختن آن تقطیر آن است که از سوراخ لوله انبیق قطره
قطره میچکد مثل ذره ذره چیزی که از منخل میبیزند پس این قرع و انبیق
منخل اهل اکسیر شد و مراد از مناخل اکسیریه این است که عرض شد که
نخاله او را میگیرند و صافی او را جدا میکنند پس بیختن روح تقطیر او
است از لوله انبیق و آلت تصعید و تقطیر منخل اهل اکسیر است و همین
است منخلشان که به تصعید تفریق میکنند میانه نخاله اجساد و نفوس و
لطیف آنها و به تقطیر تفریق میکنند میانه نخاله روح و لطیف و جوهر روح
پس ارواح و نفوس و اجسادشان طیب و طاهر میشوند پس وقتی که روح و
جسد هر دو طاهر شدند و اجساد از ارض هورقلیا شد بلکه از ارض محشر
شده است حاال این روح صافی لطیف که بر این جسد طافی شریف وارد
میآید آن وقت قیامت میشود و یوم نشور میشود و در این وقت از قبر آن
ارض سر بیرون میآورد و ترکیبش ترکیب خالد میشود و از اهل جنت
میشود و به هیچ وجه من الوجوه نیست در او کثافتی و کدورتی و حالت
او حالتی است که اگرچه مرکب است از زیبق غربی و از زیبق شرقی و از
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صبغ و از جسد و از آن اکلیل لکن زیبق غربی کار زیبق شرقی میکند و
زیبق شرقی کار زیبق غربی میکند و هر دو کار صبغ و از صبغ کار هر دو
میآید و از هر سه کار جسد و از جسد کار هر سه میآید و از هر چهار کار
اکلیل و از آن اکلیل کار همه میآید و جمیع آنها کار یکدیگر را میکنند
این است که مشایخ فرمودهاند در جنت عقل مومن کار جسم مومن را
میکند و هر دو کار روح را میکنند و هرسه کار نفس را میکنند مومن در
جنت با اصبع خود میفهمد آنچه ارباب عقول میفهمند از معانی کلیه و آنچه
به دست خود و المسه خود میفهمد با عقل خود میفهمد بدون واسطه جسد
به جهت تشکیلی که در میان آنها شد و ترکیب خالد نمیشود تا تشکیل
نشود تشکیل که شد مزج میشود پس تفاعل میشود پس استحاالت به عمل
میآید و استحاله که شد تعانق به عمل میآید وقتی که چنین شد ترکیب
خالد به عمل میآید و شیء واحد میشود پس ارض سائله میشود و نار حائله
و هوای راکد میشود و ماء جامد پس یک چیز میشود و حکم کل حکم
بعض و حکم بعض حکم کل میشود پس معنی تعذیب جسد تطهیر او است
از اوساخ و تطهیر روح است از اوساخ و خداوند حکیم علیم همین تدبیر را
در دنیا کرده و همین اشخاصی که هستند ابدان ایشان کثیفهاند و ارواح
کثیفهاند و اینها ترکیبشان ترکیب فناء است و خداوند عالم جلشأنه از باب
خلقتم للبقاء ال للفناء ترکیب را میخواهد مخلد کند پس آنها را البد باید
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تطهیر کند پس اگر تعذیبی که الیق روح است به جسد کنند متألم نمیشود
و اگر تعذیبی که الیق جسد است به روح کنند طاقت نمیآورد به این جهت
خداوند عالم قرار داده که جمیع احیاء بمیرند انک میت و انهم میتون و این
اجساد را در قبر معذب کنند که آنچه در او است از ارمده تراب و از ارمده
ماء و از ارمده هوا و از ارمده نار به کلی زایل میکنند و او را به آن آتشهای
عذاب معذب میکنند و از ارض این دنیا تصعیدش میدهند و میبرندش به
ارض هورقلیا و به آنجا نمیرود مگر اینکه ارمده به کلی از او زایل شود اینها
اعراض اینجا است و شما به این چشمها اعراض را میبینید و اجزاء اصلیه
جوهریه را نمیبینید چرا که چشمهای شما عرضدار و غبار این دنیا را گرفته
وقتی که صحیح شد میبیند و مپندارید که چیزی نیست به جهت اینکه دیده
نمیشود و آن جوهری را که از شما استخالص میکنند و حاال نمیبینید مبادا
انکار کنید زیرا که نه هرچه را شما ندیدید نیست جن را هم شما نمیبینید
و سنگ میزنند سر آدم را میشکنند و مالئکه را هم شما نمیبینید و مالئکه
زمین شهر لوط را بلند کردند و سرنگون کردند و االن مالئکه میروند و
میآیند و شما نمیبینید آنها را نه این است که نیستند همچنین هرگاه انسان
در قبر ببیند جسدی را و این جسد از هم بپاشد و برود دخلی ندارد بلور
بسیار صاف و الماس بسیار صاف هم دیده نمیشود دور که میگیری
اطرافش را میبینی لکن در نزدیک دیده نمیشود همچنین وقتی جسد صافی
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شد شما نمیبینید جسد را و ندیدن دخلی ندارد که نباشد خداوند جسد را
استخالص میکند از این بدن و استخالص نمیشود از این بدن مگر اینکه
این بدن از هم بریزد وقتی از هم ریخت و پاشید و اعراض و غرایب او ریخت
جسد او در قبر خود میماند مستدیرا این است که میفرماید که طینت اصلیه
در قبر میماند مستدیرا ولکن پیدا نیست و هی تلطیف و تصفیه میشود تا
نفخ صور و همین حالتی که در تعذیب روح و جسد به عمل آوردند بعینه
همین حالت را بر مثال و ماده وارد میآورند و همین گونه تعذیب بر ماده و
طبیعت وارد میآورند و کذلک بر طبیعت و نفس و کذلک بر نفس و روح
و همچنین بر روح و عقل به جهت اینکه تعذیبی که به رتبه دنیا وارد میآید
الیق رتبه علیا نیست و تعذیب رتبه علیا کافی رتبه دنیا نیست بلکه هر مرتبه
او را به طور او و عذاب الیق او باید تعذیب کنند و در هیچ رتبه تعذیب
نمیشود مگر تفریق کنند علیا را از دنیا از این جهت خداوند عالم جل شأنه
مثال را اول میکشد بیرون تا بدن معذب شود و مثال معذب شود بعد از آنکه
ماده را از آن کشیدند بیرون در آن صور تا اینکه او را تعذیب کنند و همچنین
خداوند طبیعت را از ماده میکشد تا ماده را تعذیب کند و کذلک نفس را
از طبیعت میکشد تا طبیعت را معذب کند و کذلک روح را از نفس و عقل
را از روح میکشد تا هریک را به طور خودش تعذیب کند و تعذیب نمیشود
مگر اینکه کلش را از هم بپاشند و تعذیب نمیشود تا حل نشود حل که شد
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رواسبش میماند در عالم پایین و صوافی او میرود باال پس از این جهت اینها
را خدا در مابین نفختین حل میکند و اجزائشان را از هم میپاشد به جهت
تعذیب آنها و تطهیر آنها این است که فرمودند که بین النفختین الحاس و
المحسوس میفرماید کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجالل و االکرام
ولکن مپندارید که در مابین نفختین آسمان و زمین فاسد میشود بلکه بر
حال خود باقی میمانند این است که میفرماید لمن الملک الیوم و میفرماید
هلل الواحد القهار و این است که چهل روز باران میآید از آسمان بر زمین و
زمین دریایی میشود و آسمان و زمین در بین نفختین عیب نمیکنند چنانکه
معلوم شد به این ادله و فنا از برای آنها نیست چرا که میفرماید کل من علیها
فان یعنی آنچه بر زمین است فانی میشود نه خود زمین بلکه جمیع احیاء و
جمیع روحانیینی که هستند تفرقه مابین اجزاشان میشود و کاری که به
آسمان میکنند این است که تبدل االرض غیر االرض و السموات و اینها به
تدریج تطهیر میشوند و تصفیه میشوند تا اینکه جمیع اعراض آنها گرفته
میشود و اما فناء و نیستی آسمان و زمین که برداشته شوند از عالم که مدتی
بگذرد که نه آسمان باشد و نه زمین همچو چیزی از شرع نرسیده بلکه آنها
باقیند و مرکبات و موالید از هم میپاشند و بسایط به حال خود هستند و از
هم پاشیدنی ندارند مگر بگوییم که این تراب مرکب و این هوای مرکب و
این ماء مرکب و این نار مرکب از هم بپاشند و مطهر شوند ولکن بسایط
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عالم چون ترکیبی ندارند از هم نمیپاشند و اما مرکبات از هم میپاشند و
این خالصه که از این چهار عنصر میگیرند اول خالصه که میگیرند این
است که او را حل مادی و هبائی میکنند و اعراض هبائیه و مادیه را از آن
جدا میکنند ماده خالصه و اهبیه خالصه میماند ولکن مشوب است باز به
اعراض طبیعیه پس ثانیا او را باید حل طبیعی کرد و در مابین نفختین باید
حل طبیعی بشود و تطهیر شوند تطهیر طبیعی و تفکیک میشود جمیع اجزاء
او تا آنکه اعراض طبیعیه و اعراض برزخیه از آنها گرفته شود پس چون که
ترکیب شوند ترکیب خلود میشود و وقتی که جسد طاهر شد اگر یک ذره
از او در مشرق باشد و یک ذره او در مغرب به طور عشق میآیند پیش
یکدیگر و به یکدیگر منظم میشوند مثل آهن و آهنربا و دو ذره از ذرات
بدن که بهم پیوست دو ذره از ذرات روح این هم به یکدیگر تعلق میگیرند
تا با تمام این جسد روح او هم تمام میشود و روحش در بدنش نفوذ میکند
مثل زهر که در بدن نفوذ میکند و نه این است که در اندرون بدن باشد بلکه
در کل بدن است و هر مرتبه عالی در کل مرتبه دانی نفوذ میکند به طوری
که با یکدیگر تعانق کردند که اتحاد مخبری و منظری پیدا میکنند چنین
که شد خالد خواهد شد طوری میشود که برای او فنا و زوال نیست و حکم
بعض او حکم کل میشود اگر نعمتی به عقل او میدهند جسد او هم منعم
میشود و اگر نعمتی به جسد میدهند عقل او هم متنعم میشود پس آنچه
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رسیده است که جنت اسفلش اکل است و اعالش علم است درست است و
حق و صدق است ولکن به علم جسد او منعم میشود و به اکل عقل او منعم
میشود وقتی اینطور چیزی میشود به صالبت یاقوت میشود نه مثل این
یاقوتها که چکش رویش بزنند بشکند بلکه یاقوت را در این دنیا مثل
میآورند حکماء از برای شیء خالد که ترکیب او فانی نمیشود از این جهت
آسمانها را میگویند از یاقوت است به جهت آنکه صد هزار سال بوده و صد
هزار سال خواهد بود به جهت آنکه صفا دارد شفاف است به اینطور صاحب
حرکات است و مع ذلک فنا و زوال برای او نیست به این جهتها میگویند
به صالبت یاقوت است و همچنین آن جسد جسدی میشود طیب و طاهر و
با روح خود این گونه اتحاد دارد لکن مراتب سبعه مراتب ثمانیه را چنین
دارد و حاال که اینطور لطافت دارد برای جسد این یک سعه و کبری و
عظمتی است که جمیع جنتش مشهود او است مثل فلقه جوزی در پیش او و
در یک آن به جسد خود متنعم از کل این نعیم میشود به جهت آنکه اقل آنچه
به مومن میدهند هفت همسر این دنیا و این یک گوشه پای یک درختی
نشسته باشد که آن طرف درخت را نبیند صد هزار سال باید سیر کند تا از
این جنت متنعم شود اگر اینطور باشد انتفاع نمیشود مثل این است که
زیرباد هند زراعتی داشته باشد برای او اینجا چه منفعت دارد که درختی
زیرباد هند داشته باشد آنجا است دخلی به شما ندارد حورالعین آنجا باشد و
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شما اینجا به شما چه پس مومن مشرف است بر همه جنتش و مشرف است
بر جمیع اهل مملکتش و جمیع آنچه دارد همه در محضر و مشهد اویند و
بالفعل متمکن است که از کل متنعم شود بالفعل زیرا که اقل آنچه به مومن
میدهند هفت همسر این دنیا است پس البته باید بر همه مطلع باشد و از همه
منتفع شود پس ببین چقدر وسعت و قدرت پیدا میکند پس مومنین کاملین
چه سعه خواهند داشت پس انبیاء چه سعه خواهند داشت پس پیغمبر صلوات
اهلل علیه و آله چه سعه خواهد داشت بعد از آنکه این روح و جسد ترکیب
خالد شدند اکسیر میشوند چطور اکسیری لهم ما یشاءون فیها مومن در
جنت صاحب مشیت میشود چه مشیت که ان یشاء شئت و ان شئت یشاء
میشود چنانکه شاعر گفته:
لی حبیب حبه حشو الحشا
ان یشاء یمشی علی جفنی مشا

روحه روحی و روحی روحه
ان یشاء شئت و ان شئت یشا
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و صادق میشود و ما تشاءون اال انیشاء اهلل برای او حاصل میشود فلهم ما
یشاءون عند ربهم و آنچه به مشیت او خطور کند و به خاطر او بگذرد به
یک توجه و به یک طرفه العین انشاء میکند و جمیعا در محضر او حاضر
میشود و مملوک او میشود و مملوکات مومن مملوک او است و آثار او
است نه مثل این است که کسی یک باغی داشته باشد درختهاش را دیگری
نشانده باشد یا آسیایی داشته باشد که سنگش را کسی دیگر آورده یکی
دیگر ساخته و دیگری عمارت کرده اینطور باشد نه خیر بلکه جمیع جنت
مومن انوار مومن است و آثار مومن است و جمیع جنت مومن افعال و اعمال
مومن است میفرماید انما هی اعمالکم ترد الیکم و ماتجزون اال ما کنتم
تعملون سیجزیهم وصفهم و وصف اثر است و عمل است پس آن اعمال شما
جزای شما است و جزای شما اعمال شما است و شما در آخرت یک
استیالیی پیدا میکنید که هرچه بخواهید برای شما موجود است اگر بخواهید
صد هزار کرور سوار مکمل مسلح که همه با اسبهای ابلق با اسبابهای طال
و نقره و جواهر باشند تا به خاطر شما خطور کرد فی الفور همه حاظر و
موجودند حاال سون قشونتان را ببینید و هرجا میخواهید بروید بعد فرمودند
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کل من علیها فان این اعراضی است که زایل میشود و یبقی وجه ربک
ذوالجالل و االکرام آن جوهری است که باقی میماند و سموات و ارض باقی
میماند و ظاهر این است که تطهیر آنها و تبدیل آنها تدریجی است و روز به
روز در حرکتند و تطهیر میشوند حاجت به حل نیست و متصل هست الی
ماشاء اهلل و اینها هرچه حرکت میکنند حرارتشان بیشتر میشود و هرچه
حرارتشان بیشتر میشود سعه ایشان بیشتر میشود و سعه پیدا نمیکنند مگر
به زوال اعراضشان.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس سی و ششم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و اما ما روی انه خوطب 9ادن من صاد
فاغسل مساجدک الی آخر.
عرض کردم کیفیت صعودی را که به عنایت عامه خداوند عالم جل شأنه
اشیاء صعود میکنند از این غایت بعد ابعد به مقام قرب اقرب و عرض کردم
که خداوند عالم از حکمت بالغه خود از برای این بدن موتی قرار داده و نزع
روحی که اینکه روح را جداگانه تطهیر کنند و جسد را جداگانه تطهیر کنند
و عرض کردم یک روزی که در این دنیا ارواح کثیفه هستند و اجساد کثیفه
هستند و در برزخ ارواح لطیفه هستند و اجساد کثیفه و در آخرت ارواح و
اجساد هر دو لطیفه میشوند و چنانکه عنایت عامه برای موجودات عالم
هست عنایت خاصه هم برای اشیاء هست که به آن عنایت بعض از اجزای
این عالم صعود میکنند و باقی صعود نکردهاند مثال به عنایت خداوند عالم
این عالم به انتهاء رسید و تبدل االرض غیر االرض و السموات شد و زمین
را درهم شکست و صاف کرد و آسمانها را نقیه کرد و زمین میرسد به
ارض محشر و زمین خبزه نقیه شد و ارض ارض جنت شد و ان الدار االخره
لهی الحیوان و جمیع زمین حی و سخنگو میشوند به عنایت عامه ولکن به
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عنایت خاصه یک حصه و یک قبضه از این عالم را میبینی ترقی کرد و به
مقام معدنیت رسید و به عنایت خاصه حصه ترقی کرد و به نباتیت رسید و
یک قبضه دیگر به عنایت خاصه به حیوانیت رسید و قبضه دیگر به انسانیت
رسید و از انسانیت به نبوت رسید تا اینکه حصه ترقی کرد و از نبوت به
خاتمیت رسید و اینها به عنایات خاصه است که از برای بعضی حصص اتفاق
میافتد و آنچه کلیه عالم در صد هزار سال دیگر از برای او اتفاق میافتد گاه
هست برای یک چیزی ده سال اتفاق میافتد و بسا آنکه چیزی که برای کلیه
عالم هزار هزار سال دیگر اتفاق میافتد برای کسی در مدت یک روز اتفاق
بیفتد این است که میگویم انسان به منزله جمله این عالم است و تولد انسان
مثل احداث این عالم است بعد از آنی که مقام نطفه رسید پس مقام نطفه به
منزله عهد آدم این عالم است و بعد که به علقه رسید به منزله عهد حضرت
نوح این عالم است بعد که به مضغه رسید به منزله عهد حضرت ابراهیم این
عالم است و همچنین تا اینکه عهد حضرت عیسی به منزله کسوت لحم
میشود در وقتی که روح در او دمیده میشود و ایجاد خلق آخر در او میشود
مثل وقتی است که پیغمبر صلوات اهلل علیه مبعوث به رسالت شد و هکذا
حاال عرض میکنم که در تولد این شخص انسانی هم این حالت هست بسا
کسی که همین حاال انسانیت او در این عالم به منزله جمله این عالم در زمان
ظهور امام 7باشد و بسا کسی که االن انسانیت او به منزله این عالم در زمان
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رجعت شده باشد و بسا کسی که االن انسانیت او به منزله زمان نفخ صور
این عالم شده باشد و بسا کسی که انسانیت او در این عالم به منزله عالم
برزخ شده باشد و بسا کسی که االن انسانیت او به مقام قیامت عالم شده
باشد و بسا کسی که االن انسانیت او به منزله اهل جنت در جنت باشد و بسا
کسی که االن وقت رضوان او شده در رضوان است و بسا کسی که االن اهل
اهلل باشد و فی حضور اهلل باشد یعنی مثال آن کسی که به حال رجعت رسیده
آنچه مکشوف خواهد شد برای اهل رجعت از علوم االن از برای او مکشوف
شده است و آن دعواتی که برای او مستجاب میشود در آن دولت االن
مستجاب میشود برای او همانطور و آن تصرفاتی که در آن دولت میتواند
بکند همین االن میتواند آنها را بکند به جهت آنکه ترقی کرده این حصه و
زودتر رسیده است بعینه مثل میوه درخت که هنوز نرسیده و یک دانه از آنها
را میبینی پیشتر میرسد پیش از آنکه آنها برسد و این دانه رسیده جمیع
خواص میوههای بعد را دارد از طعم و لذت این است که پیغمبر 9فرمودند
ابدان ما در این دنیا مثل ابدان اهل جنت است در جنت سایه ندارند فضولی
ندارند و در جنت اهل جنت اینطورند و فرمودند ابدان اصلیه ما هم اعراض
داخلش نشده و اعراضش مثل گردی است به لباس ایشان تکان که دادند
میریزد و گرد ایشان دخلی ندارد به ایشان از این جهت وقتی که منتقل
میشوند از دنیا سه روز بیشتر در قبر نمیمانند و میروند و تکان میدهند
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اعراض میریزد و میروند به منزل اصلی خود مقصود این است که از برای
حصهای از حصص در این دنیا ممکن است صعود حاصل شود به زودی@
به طور صعود جمله عالم و به مقام رضوان میرسد و همانطور و همان
حالت برایش حاصل میشود مثال در مدت ده سال برای او حاصل میشود
مشاهده جمیع آنچه آنها در آن ایام مشاهده میکنند و همان آثار از این بروز
میکند و ممکن است که شخص زنده باشد و به حالت موت برسد یعنی
آنچه را که اموات میبینند او ببیند به جهت آنکه خود را میمیراند به موت
اختیاری به مقتضای موتوا قبل انتموتوا عمل میکند و توجه خود را از این
دنیا برمیدارد پس مشاهده میکند جمیع آنچه را اموات مشاهده میکنند به
جهت اینکه اعراض کرده از دنیا و جمیع مافیها و اکابر این نصیحت را
کردهاند که اگر میخواهی در دنیا ترقی کنی یکی از دو حالت را بر خود
الزم داشته باش یکی آنکه تو خودت را میت فرض کن و جمیع خلق را زنده
خود را که مرده فرض کردی دیگر آن وقت هرکس میخواهد دنیا را بخورد
بخورد و هرکس هرطور میخواهد باشد باشد هرکه میخواهد متصرف در
دنیا باشد هر کافری فاسقی فاجری هر دوستی هر دشمنی هر قریبی هر بعیدی
دیگر نه حسد میبرد بر کسی نه بخلی میورزد با کسی هرطور میخواهد
باشد در قیدش نیست ابدا که دولت دولت که باشد عزت عزت که باشد
هرچه میخواهد بشود برای او هیچ فرقی نمیکند ٭ دنیا پس مرگ من چه
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دریا چه سراب ٭ وقتی میت گرفتی خود را دیگر آن وقت نه خائف از کسی
هستی نه امید به کسی داری نه دل به چیزی و کسی میبندی نه اعتناء به
کسی میکند هرچه میخواهد از دستش برود برود و هرچه میخواهد از دنیا
به او برسد برسد هیچ فرقی نمیکند التأسوا علی مافاتکم و التفرحوا بما
آتیکم بیار بریز سر قبر کسی صد هزار کرور اشرفی ببین هیچ از برای آن
مرده فرقی میکند هیچ فرق نمیکند یا آنکه سفال و خاک سر قبر او خرمن
کنی ابدا فرق به حال او نمیکند و اگر این حالت برایت میسر نشد و نتوانستی
خود را مرده فرض کنی پس جمیع خلق را مرده بینگار وقتی جمیع خلق را
مرده انگاشتی اعتناء به اموات کسی نمیکند خائف از اموات کسی نیست
امید به اموات کسی ندارد کاری به احدی نداری خودت حی باش و مشغول
باش به آنچه برای آن خلق شدهای ٭ هرکه خواهد گو بیا و هرکه خواهد گو
برو ٭ و این است که حضرت پیغمبر 9به ابوذر فرمودند که جمیع مردم را
کالبعران خیال کن فرض کن جمیع مردم را که همه شترها هستند وقتی شتر
شدند هیچ نفعی و ضرری برای تو ندارند اگر همچنین کردی ترقی برای تو
حاصل میشود ولی من عرض میکنم که هر دو را باید تحصیل کرد وقتی
هر دو را تحصیل کردی هر یکی برای یک نوع تزکیه نفس به کار میآید
پس بسا کسی االن حی است در میان لکن به قاعده موتوا قبل انتموتوا اماته
کرده جمیع شهوات خود را طبایع و عادات خود را و توجه خود را از عالم
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برداشته و به کلی معرض از دنیا شده و به کلی مقبل به مبدء شده وقتی این
حالت برای کسی حاصل شد خود را در عرصه محشر میبیند دائم و آن وقت
حاسبوا قبل انتحاسبوا برای او حاصل میشود آن وقت میزان خود را نصب
کرده میبیند صراط خود را کشیده میبیند جزای اعمال را میبیند و جنت
را در جهتی از صحرای قیامت میبیند و جهنم را در جهتی و حاکم حقیقی
را میبیند که هر کسی را به جزای خود میرساند منبر وسیله را میبیند
گذاردهاند حساب خود را میکند و همه این حاالت را در خود میبیند بعد
متذکر میشود که اینجاست هنوز دار عمل برقرار است فی الفور مبادرت
میکند بر استغفار و از سیئات خود فی الفور استغفار میکند و حمد میکند
خدا را که هنوز میسر است توبه برای ما.
خالصه غرض این است که میتواند شخصی در این دنیا حالتی داشته باشد
که حالت اهل قیامت را ببیند مگو اگر قیامت را ببیند حاال باید در قیامت
باشد زیرا که قیامت عامه را نمیگویم میبیند لکن از باب من مات فقد
قامت قیامته قیامت خود او شده و قیامت کلی هنوز نشده بعد از آنی که از
این دنیا رفت برزخ را طی کرد داخل عرصه قیامت شد و داخل جنت شد و
صعود کرد از آنجا به مقام قرب و مقام رضوان و حضور رسید به همراه کلیه
این عالم آن وقت قیامت کلی است و چون اینجا رسیدیم یک مسأله مبهمی
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است که برای اغلب این خلق مشتبه است و مدعیهای او و تابعان آنها و
اغلب از اهل علم جاش حاال رسید عرض میکنم از جمله چیزهایی که شک
در آن نمیتوان کرد یعنی برای حکماء اگرچه سایر مردم بسا اینکه شک کنند
ولکن برای حکماء شک در آن نیست که کشف هست و این کشف امری
است حق میشود که یک پاره چیزها برای انسان منکشف شود از غیب و
مشاهده کند و نزد حکماء و عرفاء در این شبهه نیست این است که حضرت
امیر میفرماید لو کشف الغطاء ماازددت یقینا و این امر محقق است و ثابت
و اگرچه برای آن عوام هم حجت داریم و از احادیث شاهد داریم منها حدیث
همام کانهم و الجنه کمن رآها و منها آن حدیث دیگر که در کافی روایت
شده است که حضرت رسول 9روزی در مسجد جوانی را دید نشسته باریک
و زرد و پینکی میزد به او فرمود و گویا زید بود کیف اصحبت عرض کرد
اصبحت علی یقین فرمودند علی کل حق حقیقه و علی کل صواب نور ما
حقیقه یقینک عرض کرد کأنی اری الجنه چطور و کأنی اری النار چه قسم
صراط چطور میزان چطور و کان زفیر جهنم فی اذنی و آنچه دیده بود عرض
کرد آن وقت پیغمبر تعریف او فرمودند و فرمودند که خدا او را توفیق داده و
بر یقین شده و از حضرت تمنای شهادت کرد چند روز بعد به فیض شهادت
فایز شد.
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مقصودم این است که کشف از برای انسان هست و در این شبهه نیست
ولیکن برای مدعیان کشف هم سر مطلب درست مکشوف نیست و درست
نفهمیدهاند یعنی چه و این را درست نمیتوانید ملتفت شوید مگر یک مسأله
به طور اختصار عرض کنم و آن این است که ماسیأتی زمان و ماسیکون هنوز
از ممکن عدم و امکان بیرون نیامده به عرصه اکوان و وجود و از این جهت
هلل فیه البداء و از این جهت است دعاها و دعوت انبیاء و امثال اینها و اگر
ماسیأتی از زمان آمده بود به عرصه اکوان و مثل امروز بود که ممضی بود و
دیگر تغییر و تبدیلی برای آن نبود محال بود تغییر کند و بدا در آن شود و اگر
آنطور بود دیگر حاال دعا کردن بیفایده بود باید بیمار چاق نشود باید به
صدقه دادن بال دفع نشود پس ماسیأتی هنوز به عرصه اکوان نیامده و ممکن
بود که عمر خطاب سعادت پیدا کند به جهت اینکه پیغمبر او را دعوت کرد
و هرگاه ممکن نبود سعادت او پس دعوت پیغمبر بیجا بود نعوذ باهلل بلکه
ممکن بود قبول دعوت کند و نکرد و برای همین عذابش میکنند که ممکن
را چرا ترک کرد این دنیا برای ما سیأتی دار تقدیر است از دنیا همین آنی که
در آن هستیم این آن امضاء شده ماسیأتی هنوز در دست کارگر تقدیر است
و بدا برای آن ممکن است و چون امر چنین شد مخفی شده امر ظهور امام
بر مردم این است که احادیث هست که امام خودش هم نمیداند کی ظهور
میکند اینها به جهت این است که هنوز در تقدیر است اگر آمد قضاء شد و
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امضاء شد آن وقت دیگر بدا بر نمیدارد و اینکه نهی از توقیت فرمودهاند و
فرمودهاند نحن النوقت از برای همین است و از این است قول خدا ان الساعه
التیه اکاد اخفیها لتجزی کل نفس بما تسعی و قوله مایدریک لعل الساعه
قریب و به این جهت از امر قیامت کسی نمیتواند خبر بدهد که کی واقع
خواهد شد چرا که بدا برمیدارد المحاله ده روز زودتر یا دورتر ممکن است
به جهت اینکه به عرصه ظهور نیامده و هنوز در عرصه امکان است و چون
در عرصه امکان است کسی نمیداند کی خواهد شد ان هلل تعالی علمین علما
مکنونا مخزونا الیطلع علیه احد غیره و علما علمه انبیائه و رسله و مالئکته
و نحن نعلمه پس آن علم مکنون مخزون که منه البداء و فیه البداء مخصوص
خداوند عالم است و احدی از آحاد خلق احاطه به آن علم ندارد و اگر کسی
احاطه به جمیع ماسیأتی پیدا کند علمش کم و زیاد نخواهد شد و علمش
ازلی میشود و علم ازلی دیگر تغییر و تبدیل برنمیدارد و اگر میشود کسی
علم ازلی حاصل کند پس کدام است قوله تعالی الیحیطون بشیء من علمه
اال بما شاء و این مقدمه بود که به طور اختصار و اجمال عرض کردم و فی
الجمله تفصیل دادهام در شرح حدیث و در فطره السلیمه که ماسیأتی در
عرصه امکان است و هنوز در لوح ارتسام رسم نشده وقتی چنین شد بدا برای
آن هست باید دعا کرد صدقه داد و اعمال خیر کرد تا اینکه شر مقدر رفع
شود پس چون امر چنین است پس ظهور امام هنوز بر این لوح زمان رسم
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نشده از این جهت ائمه نمیدانند و فرمودند ما توقیت نمیکنیم بلکه احادیثی
چند هست که بابی برای آنها معین کردهام که مومن هیچ چیز را نباید توقیت
کند این است که فرموده لوال آیه فی کتاب اهلل الخبرتکم بما یکون الی یوم
القیمه و هی قوله یمحو اهلل ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب و به طور عموم
فرمود نحن النوقت و احادیث دیگر هست که مطلق توقیت در امور برای
مومن خوب نیست و از این جهت عذر خواستهاند میفرمایند اگر ما خبر
دادیم در ولد فالن کس که فالن میشود و نشد تکذیب ما نکنید در ولد
ولدش چنین میشود یا در ولد ولد ولدش چنین خواهد شد به جهت آنکه
خداوند مقدم میدارد هرچه را میخواهد و موخر میدارد هرچه را میخواهد
میبیند در نسل این همچو مقدر شده است بدا میشود در این فرزند در ولد
ولدش میشود و هکذا ظهور امام در اول مقدر بود هفتاد سال که بعد از
هفتاد سال ظهور فرماید و چون در لوح تقدیر بود بدا شد سیدشهداء که
شهید شد پس انداخت خدا آن را و حاال اجل از برای آن نیست و هیچ کس
نمیداند که امام 7کی ظهور میکند پس به طور اختصار و اجمال معلوم شد
که اموراتی که در عالم میشود هنوز در عرصه تقدیر است و بسا چیزی که
هنوز در عرصه اراده است و بسا چیزی که هنوز در عرصه مشیت است و به
عرصه اراده نیامده و بسا آنکه در عرصه اراده است و به عرصه تقدیر نیامده
یعنی عرض کنم جمیع آنات این عالم که هست و ذره ذره این عالم همگی
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اسباب مشیت است از برای امری و همینها بتمامها اراده است از برای امری
و همینها بتمامها اسباب قدر است از برای امری و همینها بتمامها اسباب
قضاء است از برای امری و همینها بتمامها امضاء است برای آن حالت مثلی
برای این عرض کنم صدف که میسازد خداوند عالم اگر خود صدف را
شیء فرض میکنی صدف که ساخته شد و تمام شد امضاء است برای خودش
و در صدف بودن امضاء است لکن حاال این شیء نیست برای اینکه قاب
عینک باشد عینک در این وقت صدف که تمام شد جزئی از اجزاء عینک
تمام شد پس حاال شیء عینک است صدف که تمام شد هنوز عینک به عرصه
امضاء نیامده پس در ساختن صدف جزء عینک تمام شده و بلورش را که
ساختی یک جزء دیگرش تمام شده و نقرهاش را که ساختی یک جزء دیگرش
امضاء شده و تمام شده اما اگر نقره را شیء فرض کردی آن زیبق و کبریتی
که میگیرند نقره بسازند مقام مشیت است وقتی که این زیبق و کبریت
آمیخته شد به یکدیگر به موازین معینه مقام اراده او است وقتی آنها را در
مقام هباء آوردند قدر او تمام میشود وقتی آن اهبیه را به یکدیگر آمیختند
مقام قضای او میشود وقتی در معدن منعقد شد مقام امضای او است و حال
که مقام امضاء است نقره است ممضی لکن همین نقره قدر است برای عینک
و عینک هنوز ممضی نیست چنانکه زیبق و کبریت که عرض شد مقام
مشیت بود برای نقره لکن در تکون خود و زیبق بودن زیبق همین حاال زیبق
صفحه | 432

ممضاء است لکن این زیبق مشیت ابهامیه است برای نقره و برای سایر فلزات
که از آن ساخته میشوند حاال مثال فالن روز یک ماه دیگر خدا میخواهد
عمارتی در اینجا احداث کند در فالن روز آب و گلی که فراهم میآورد مقام
مشیت است برای آن عمارت و بعد از اینکه آب و خاک را بهم آمیخته میکند
آن شخص خشتمال مقام اراده میشود برای عمارت خشت که شد مقام
قدر میشود برای عمارت بعد که آن خشتها را روی هم چیدند بر هیئت
خاصه مقام قضاء میشود برای عمارت و عمارت چون ساخته شد مقام
امضای عمارت میشود لکن هریک از اینها امضاء است در مقام خودش هم
خاک و گل و هم خشتمال و هم خشت و هم چیدهشدن همه مقام امضاء
است برای خودش چنانکه اگر میخواهند شهری بنا کنند این خانه مقام
تقدیر میشود برای شهر و باید خانههای دیگر به آن ضم کنند تا شهر شود
پس جمیع چیزهایی که در عالم هست شیئا علی شیء کال یا مقام مشیت
ماسیأتی را دارد یا مقام اراده ماسیأتی دارد یا مقام قدر یا مقام قضاء ماسیأتی
را دارد یا امضای خودش است و هر شیء جمیع این حاالت را دارد درست
ضبط کنید نکتههایش را که مطالب و مسائل بسیار از آنچه عرض کردم حل
شد پس معلوم شد که شخص در خواب در لوح تقدیر نظر میکند بعضی
چیزها را میبیند و ممکن است بشود و ممکن است که بدا شود و امام در
لوح تقدیر نظر میکند و خبر میدهد از ماسیأتی یا مالئکه تقدیر نازل
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میشوند و خبر میدهند و جمیع این عالم لوح تقدیر است پس انسان حکیم
به این عالم نظر میکند و جمیع عالم مقدر شده که فردا چنین میشود میبیند
مثال ابر برخواست و آفتاب از توی ابر قرمز شد و میبیند ابخره بواسقی دارد
که آن رشتههای باریک باشد که از اطراف باال میرود و متصل میشود و
قوائمی دارد که آن ستونهای بخار باشد که متصاعد میشود میگوید مقدر
شده که باران بیاید چنانکه به پیغمبر عرض کردند که عارض آمد یعنی ابر
آمد فرمودند کیف بواسقه عرض کردند خیلی مرتفع است فرمودند کیف
قوائمه عرض کردند قوائم دارد فرمودند کیف جونه یعنی رنگش چه قسم
است زیرا که اغلب ابرهای سفید بارش ندارد عرض کردند بسیار سیاه است
فرمودند کیف رحاه عرض کردند مستدیر است فرمودند الحیاء الحیاء یعنی
باران باران آمد و بواسق را تشبیه به شاخهای فرمودهاند که شاخهای او چه
قسم است که باسقات باشد و قوائم او یعنی آن لولههای بخار که از زمین
باال میرود و اینها را تشبیه فرمودند به قوائم حیوان و چون رنگ او است و
فرمودند رحایش چطور است یعنی گردش او که باد از اطراف به او میزند و
آنها را جمع میکند و میفشارد پس باران میآید که عرض کردند مستدیر
است پس بعد از همه این عالمات فرمودند الحیاء الحیاء حاال دیگر باران
میآید و این ابر به این صفات باران دارد و اگر یک دفعه باالتفاق مثال یک
باد شدیدی از طرف جنوب بیاید یا از مغرب و آن ابرها را بردارد و ببرد
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ممکن است و با وجودی که تقدیر شده بود باران بیاید و تقدیری دیگر آمد
و آن تقدیر را برد و هکذا مثال عمارتی است محکم از بنای استا میپرسی
میگوید صد سال دوام میکند بعد کسی آمد و زیر ستونهای آن را خالی
کرد پس همان استاد که نگاه میکند میگوید دو روز دیگر بیشتر دوام
نمیکند و راست هم میگوید پس چنین رسم شد باز آنها محکم کردی و
ساختی و باز بنای او را دید میگوید پانصد سال این خانه دوام میکند حاال
چنین رسم شد و راست هم هست و همچنین است نظر انبیاء و اولیاء و از
این است که پیغمبر شخص هیمهکنی را فرمودند که از عمرش چند ساعتی
بیش نمانده و چند ساعت دیگر میمیرد آن مدت که گذشت اصحاب آمدند
که فالن کس زنده است و نمرده است فرمودهاند کوله هیمه او را باز کنید
و باز کردند دیدند یک افعی در آن کوله خوابیده است فرمودند امروز چه
کار کردهای عرض کرد هیچ کار نکردهام مگر اینکه دو قرص نان داشتم
یکی صدقه دادم پس به آن صدقه گذشت@ و حضرت عیسی شب عروسی
بود دید غوغایی است پرسیدند چه خبر است عرض کردند فالنجا عروسی
است فرمودند آنجا امشب عروسی است فردا عزاداری است و همین عروس
خواهد مرد فردا شب که شد دیدند که عزایی برپا نشد و گریه نکردند به
خدمت آن حضرت عرض کردند که عزا نشد فرمودند بیایید بریم رفتند در
محله عروس پیش عروس نشستند و آن زمان چندان روگیری نبوده و روگیری
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در این امت بنا شد و به او فرمودند چه کردی عروس گفت که کاری
نکردهام مگر اینکه یک سائلی و گدایی در محله ما بود هر شب جمعه میآمد
در خانه ما و من چیزی به او میدادم و او را محروم نمیکردم امشب هم به
عادت همیشه آمده بود و قرص نانی به او دادم فرمودند به این صدقه خدا آن
بال را دفع کرد پس تشکش را فرمودند برچیدند دیدند افعی حلقه زده بود
حاال حضرت در لوح تقدیر دیده بود و خبر داده بود ولیکن تقدیری دیگر
آمد که صدقه باشد و دفع آن تقدیر کرد و تصدیق انبیاء باید کرد و به این
گونه خبرها نبوت ثابت نمیشود و امامت ثابت نمیشود و اهل تسویل چنان
خیال نکنند که هرچه میخواهند بگویند وقتی که نشد بگویند بدا شد بلکه
امامت از جای دیگر ثابت شده به نص پدرش و به هزار معجزه و علم دیگر
حاال آن امام ثابت االمامه اگر خبری داد و خالفش ظاهر شد نباید تکذیبش
کرد و اگر بدا شد منافاتی با تصدیق او ندارد حاال همچنین حضرت عیسی
یا پیغمبر 9نبوتش ثابت بود و این معجزه نبوتش نبود و خبرش درست است
چرا که در لوح تقدیر دیده است و همینطور رسم است بدا که شد طور
دیگر رسم میشود پس اهل جهالت نباید ادعاها بکنند و معجزههاشان همان
خبرها باشد که همهاش بدا میشود بلکه همینطور که این چشمها در دار
دنیا یک گوشه دنیا را میبیند همینطور اهل برزخ در برزخ یک گوشه برزخ
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را میبینند نگاه به زحل میکند همان زحل را میبیند دیگر مشتری را نمیبیند
نگاه به جایی که میکند جای دیگر را نمیبیند تمت.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*«درس سی و ششم  ،تحقیق مسأله عدالت در اثنای درس فقه»*

حکما و متکلمین که بودهاند اینها در علم کالم خود به طور خودشان که
شرط علمشان نیست رجوع به آلمحمد :معنی عدالت را به طوری کردهاند
و آن این است که گفتهاند عدالت استوای نفس است در مابین افراط و تفریط
آن هم نه به طور حاالت بلکه به طور ملکه میگویند که عدالت ملکه
راسخهای است که حاصل میشود برای انسان به واسطه اینکه اعتدال پیدا
میکند نفس او و مستوی میشود در مابین حدود افراط و تفریط و آن حدود
را به قواعد خودشان تفصیل میدهند و میگویند که شخص انسانی که در
این دنیا راه میرود صاحب چهار قوه است و به طور اصطالحات کج واج
خود میگویند یکی قوه عاقله که به آن ادراک معانی کلیه میکند و یکی قوه
وهمیه است که به آن صاحب علوم میشود و علومیکه برای آن حاصل
میشود به واسطه قوه وهمیه است و یکی قوه غضبیه است و یکی دیگر قوه
شهویه است این بدن همین چهار قوه را دارد و خلط کردهاند اصطالحات را
و تغییر دادهاند.
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باری چنین گفتهاند و برای قوه شهویه او حد افراطی است که آن را شرح
میگویند که شخص حریص است در شهوت و حرص میزند و آن جهت
تفریطی که در آن هست آن خمود است که توخامد@ است و شهوت ندارد
آدمی هست که مالش بدهی حظ نمیکند زنش بدهی حظ نمیکند و کذلک
و خیلی مردم هستند چنینند و در حدیث میفرماید هرکس از اذیت و بدی
متأذی نمیشود اعتنایی به شکر او در خوبی نیست همچو کسی جماد است
مثل دیوار پس خوشی آن از خوبی اعتبار ندارد پس هرگاه خمود است مثل
متکا افتاده است و ثمری ندارد و قوه غضبیه هم جهت افراطی دارد که تهور
باشد که العن شعور غوغایی که باشد از جا میجهد و شمشیرش برمیدارد
میرود به جنگ بدون تفکر و یک کسی دیگر هست که تهور در فحش دارد
شبانهروز فحش میدهد و غضب میکند و خود را در مهالک و منازعات
میاندازد بدون فکر و جهت تفریطش جبن است که هیچ در او قوه غضبیه
نیست یک صدا که بلند شد میرود یک جایی قایم میشود و همچنین
میگویند که قوه عاقله دو جهت دارد جهت افراطی و حد تفریط او حماقت
است که معانی کلیه را درک نکند چیزی نفهمد و به جز محسوسات چیزی
نفهمد و حد افراط آن نهایت انهماکش است در معانی که به کلی غافل از
دنیا بشود و دیگر هیچ ملتفت امور دنیا نشود و این هم بد صفتی است
فرمودند لیس منا من ترک الدنیا لالخره و من ترک االخره للدنیا و همچنین
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قوه وهمیه هم به همینطور حد افراطی و تفریطی دارد و حد تفریط او جهالت
محض است که هیچ نمیفهمد و حد افراطش جربزه است و فکر زیاد و عدم
ثبات از این شاخ به آن شاخ و شبهات و شکوک و ضالالت کردن است و
حضرات میگویند که قوه وهمیه برزخ است میان قوه عاقله و میانه قوه شهویه
و قوه غضبیه و میگویند عدالت آن است که شخص این قوهها را استعمال
کند میانه افراط و تقریط و نفس خود را بدارد به عدالت میانه اینها که قوه
شهویه او میانه افراط و تفریط باشد که آن عفت است و باید شجاع باشد که
واسطهای است میانه افراط و تفریط به این معنی که تفکر کند اگر جایی
است که باید جان بدهد و جنگ کند و خدا تکلیف به او کرده برود و اال
برای مردکه نانکلی پیسرو بیپا شمشیر بزند و جان بدهد برای فالن خان
بلوچ عاقل عادل چنین نمیکند به گفته کی چرا که چطور بشود به جهت
یک تومان که آن را هم ندهند به محض اینکه بگوید بارک اهلل مرحبا معتدل
چنین نمیکند و همچنین در عاقله باید که علمهای معتدل تحصیل کند و نه
جاهل باشد و نه جربزه داشته باشد که به هیچ جا بند نشود و نه تزکیه بدنش
کند و نه تزکیه نفسش و نه تدبیر منزل و نه سیاست مدینه بداند و بکند و نه
در اینها منهمک شود و جمیع را به حد وسط بکند و صاحب ملکه راسخه
نفسانیه باشد در مابین این قوی به اعتدال ایستاده باشد آنها به خیاالت حکمیه
خودشان چنین معنی برای عدالت کردند و بعد که علمای ما خواستند که
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فاضل باشند و این هم ناخوشی است و خداوند از فضل و کرم خود این
ناخوشی را هنوز به من نداده است و شرط اجتهادشان یکی این بود که علم
کالم داشته باشد پس رفتند و یاد گرفتند اینها را و در اصول که آمدند به
قواعد کالمی خواستند در اصول جاری شوند اغلب مسائلشان از علم کالم
است مثل اینکه امر برای وجوب است یا ندب برای مره است یا تکرار برای
فور است یا تراخی و امر آمر با علمش به انتفاء شرط جایز است یا خیر و
جمیع اینها از علم کالم است آوردهاند و داخل علم اصول کردهاند و من
تشبیهی کردهام اصول حضرات را که مثل اهل کربال است زیرا که کربال
اول شهر نبود بعد از آنی که قبر مطهر واقع شد اینجا یک پاره اصفهانی
شیرازی طهرانی تبریزی از جمیع بالد جمع شدند اسمش کربال شد و
طائفهای نیستند کربالیی باشند هر کدام از یک جایی آمدهاند علم اصول هم
همینطور است یک پاره آنها قواعد و قوانین لغوی است مترادف کدام است
حقیقت و مجاز کدام است از قواعد منطقی است و یک پاره از آنها قواعد
کالمی است و یک پاره آنها کتاب و سنت است و یک پاره آنها تاریخ است
مثل علم رجالشان و سلسله سندشان اوضاع علم اصول اینطور است به هم
جمع شده اسمش علم اصول شده بعد در فقه هم که آمدند آنهایی را که در
آن علمها یاد گرفته بودند در فقه جاری کردند بسیاری از مسائل فقه را به
قواعد طبیعیه و سیاست مدن خودشان در فقه جاری کردند حتی اینکه در
صفحه | 441

اصول استدالل میکنند که اعاده معدوم جایز نیست طالق آیا رافع نکاح
است مطلقا یا رافع نکاح نیست آنکه میگوید رافع است بحث میکند که
اگر رافع باشد رجوع معقول نیست پس اعاده معدوم الزم میآید اینها چه
حرف است و همچنین میگویند اصل عدم ازلی علم امام است اینها چه لفظ
غلط است مثل ماء الشعیر گندمی میماند و تناقض صرف است و در تطهیر
نجاسات مثال به قواعد طبیعیه حکم میکند که جایز است روغن نجس را
بزنی در آب تا اینکه اجزای صغار شود و همچنین میگویند بخار نجس نجس
است به قواعده طبیعیه و از آن علوم خود داخل فقه کردهاند و خداوند منت
بر من گذارده که با وجود انهماکمان سالهای دراز در حکمت وقتی وارد
فقه میشویم مثل کسی هستیم که یک کلمه حکمت راه نمیبرد و چنان
قشری ظاهری میشویم که حکمت به کلی از یادمان میرود منتی است خدا
بر ما گذاشته الحمد هلل و این خیلی کار است المحاله هر شکسته نویسی
وقتی میخواهد نسخ بنویسد المحاله خطش بوی شکسته میدهد و بالعکس
حاال آن مجتهدین هم بعضی از آنها به جهت عرفانی که داشته است پاشان
لغزیده پس آنها که علم کالم خواندند در مبحث عدالت که آمدند قومی از
آنها عدالت را به اینطور تعریف کردند که عدالت ملکه نفسانیهای است که
انسان مستوی باشد در همه اخالق و صاحب مروت باشد و غافل از این شدند
که همچو معنی از برای عدالت نیست در اخبار آلمحمد:وانگهی ملکه
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راسخه که از برای نفس باید پیدا شود و شخص به آن ملکه عادل شود این را
عامه مکلفین چه میفهمند و اهل قری و بالد و جبال چه میفهمند چه
میدانند که نفس اینطور است نهایت یکپاره اعمالشان به معاشرت فهمیده
میشود دیگر شب و روز نمیتوان محشور بود من بر روح او چطور میتوانم
اطالع پیدا کنم که صاحب ملکه شجاعت است نه تهور و جبن و به چه قسم
وسط ایستاده بلکه تلبیس کرده باشد چه میدانم از روی عقل چنین کرده یا
نکرده یا از خودش بوده و کذلک سایر صفات به همچه چیزی آلمحمد
تکلیف به ما نکردهاند و در این خصوص احدی حدیثی روایت نکرده که
عامه مکلفین مکلف به آن باشند و همچو عدالتی مقام نبوت است و مقام
امامت است و مقام نقیب و نجیب است نه عدالت همه کس در میان رعیت
و به کار همه کس بیاید و نظم بالد و انتظام عباد به این حاصل نمیشود
کجا چنین عدولی پیدا میشوددر همه دنیا چه رسد در هر شهر و قریه در
نماز جماعت مردم و شهود معامالت و عقود و ایقاعات و طالق و تمسکات
خلق و اگر چنین باشد نظم ملک از هم میریزد و جمیع امور مختل میماند
و با اینکه این قول غلط و اشتباه است و این را کسی گفته که از سیاست
مدن اطالعی نداشته و نفهمیده که خلق معصوم نیستند و به اینطور امر خلق
نمیگذرد پس از آن علم آوردند و داخل این علم کردند و اشتباه بزرگی
کردند و سبب این است که با عامه معاشرت کردند و آن بدبختها خواستند
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فقه زیاد کنند از علم کالم داخلش کردند و از علوم داخلش کردند به جهت
آنکه ندارند سنیها احادیثی از رسول خدا 9اینقدر که ما داریم صد تا حدیثی
بیش ندارند البد از آن علمها و از آن قاعدهها آوردند و در فقه داخل کردند
و حکمتها و اصولها یافتند و جمع کردند که کارشان راه افتد و مجتهد
ساختند و تاختند و باختند پس این قول حرف بیمعنی است مأخذی ندارد و
بیاصل است و به کار فقه و فقهاء و عامه خلق نمیآید باشد برای معرفت
نقباء و نجباء باشد.
و قومی دیگر در معنی عدالت میگویند که باید حسن ظاهر داشته باشد و
معنی حسن ظاهر این است که از کبایر مجتنب باشد و بر صغایر اصرار نکند
و اصرار آن است که بکند و توبه نکند اگر از او صغیره صادر شد و توبه کرد
این اصرار بر صغیره ندارد و معنی حسن ظاهر این است و صاحب مروت
باشد یعنی در کوچه داد نکند و نان نخورد و لباس جندی نپوشد خر اگر
الیقش نیست سوار نشود و توی کوچه تخمه نشکند و نخندد به قهقهه و
کارهایی که صفات رذالت است و کار سفله ناس است نکند اگر چنین شد
عادل است اگرچه قومی اصرار بر صغایر نگفتهاند و گفتهاند باید گناه کبیره
و صغیره از او سر نزند نه اینکه هر روزه و هر ساعت مرتکب این صغیره و
آن صغیره بشود بلکه اگر باالتفاق از او صغیره سرزد توبه کند و اغلب معاصی
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داخل صغایر است یک فحش داد و گفت استغفر اهلل و توبه کرد و یک فحش
دیگر داد و توبه کرد این اصرار بر صغایر نکرده داخل فسق حساب نمیشود
و این جماعت اخباری چند و احادیثی چند دارند که به ظاهر داللت بر قول
آنها میکند ولکن آنها الزم دانستهاند فحص را از حسن ظاهر و به یک دفعه
دیدن و ماهی یک دفعه دیدن فحص هم که میکند و باید معامله هم بکند
در سفر و در حضر و در تقلب احوال او را ببیند که چطور است چه میکند
بسا آنکه در حضر مرد بسیار معتبری است ولکن تا پاش را از در دروازه
بیرون گذاشت صحرای مردم را تاخت میکند و میگوید حاکم بیابان چوب
ارجن است و خیلی هستند که اینطورند که بدسفرند و در حضر مالیم هستند
پس باید در سفرها با این معاشرت بکند تا او را بشناسد و چه بسیار مردم که
تا معامله نکنی با او عیبهای او ظاهر نمیشود و در معامالت اسرار اخالق و
عیوب و صفات حسنه مردم ظاهر میشود چه بسیارند که در معامالت گرفته
و گیرهای غریبه میکنند و فساد باطنش بروز میکند پس در تحصیل حسن
ظاهر او باید با او معامله کرد و از اهل محله او پرسید و احادیثی چند هست
که داللت بر این میکند.
و قومی دیگر میگویند عدالت اسالم است با عدم فسق و از این قول اگر
عجب بکنید به جهت این است که عدالت علم کالم را میخواهید و ما
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عدالت فقهی میخواهیم و آن همین است که شخص مسلم باشد و ما از او
بد ندیده باشیم عادل است پس میگویند این قوم که اصل در مسلمین عدالت
است و هرکس از مسلمین را ببینی عادل است تا فسق از او ندیده باشی و
عادل مسلمین این است و آن عدالتی که به کار مسلمین میآید همین است
که در ظاهر بد از او ندیده باشی اگرچه توی خانهاش بنگ بزند من ندیدهام
برای من عادل است و همینطور چه بسیار مجتهد که در خانه خودشان هزار
خالف شرع میکنند و یکی نمیداند و برای او عادل است و همانطور که
میشود برای یکی عادل باشد از برای او عادل است و یکی را میداند برای
او فاسق است همینطور رجال مسلمین همه اگر در ظاهر بدی از او ندیدهای
عادل است نهایت کسی بدی ندیده@دیده ظ@ برای او فاسق است و آن
جماعتی که میگویند ملکه راسخه و فالن و فالن میگویند این امر تحصیلی
است و اصل در مردم فسق است و اصل در جمیع مسلمین این است که اینها
فاسق و فاجر باشند و گویا مرحوم حاجی محمدابراهیم کلباسی همینطور
دانسته حاال اگر کسی معرفت خدمت آقا نداشته باشد چه گورش را بکند و
چه بکند میگویند اصل در جمیع مومنین و مومنات و جمیع مسلمین و
مسلمات فسق است و فاسقند و تحصیل ملکه راسخه نکردهاند و اصل تأخر
حادث است و ملکه موجود نشده در انسان تا علم حاصل کنیم به عدالت
آنها که صاحب ملکه هستند پس همه فاسقند و این جماعتی هم که میگویند
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که عدالت حسن ظاهر است اشتباهی که کردهاند این است که میگویند
اصل فسق نیست و اصل عدالت نیست باید توقف کرد میگوید نمیدانم از
کجا که عادل باشد پس توقف میکنم بایست بگویند که اصل فسق است
زیرا که ندیده حسن ظاهر او را و نماز و روزه و عبادت او را و آنچه به نظر
رسیده اینها است در عدالت و اینکه اصل فسق است در مسلمین بسیار خطاء
است و اگر اصل عدالت هم بگویند که رأیشان چنین نیست پس لهذا گفتهاند
هرکه را به عدالت شناختیم میگوییم عادل است و هرکه را به فسق شناختیم
میگوییم فاسق است و هرکه را نمیشناسیم توقف میکنیم و این به قاعده
فقه و اصول درست نیست و مختصر مطلب این است که به این مداقها امور
مسلمین نمیگذرد و باعث فساد دنیا و آخرت و تعویق جمیع امور است و
عسر و حرج شدید الزم میآید و همه عباد معطل و جمیع بالد معوق میماند
اگر در همه شهر یک دو دویی چنین عادلی پیدا شود این را هم اگر وقفش
کنند بر مسلمین کفایت یک محله نمیشود چه رسد شهر و بلوک مردم
مرافعات دارند طالقها دارند جماعها دارند به این قسمها عدالت درست
نمیشود و از اینها گذشته کدام آیه و کدام حدیث که باید اینطورها مداقه
نمود در مسلمین با وجود التجسسوا و نهی از مطلق تجسس حال هی اصرار
و تأکید کند و کنجکاوی کند که یک فسقی از مسلمی بروز کند با اینکه
خدا ستار است و امر به ستر و عفاف کرده پس همینقدر که خدا پرده او را
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ندریده و خود او خود را رسوا نکرده و فسقی از او ندیدهای زیاده بر این بر
تو نیست که تجسس کنی و امور خفیه او را مطلع شوی ابدا ابدا نه خدا
راضی است نه خلق و به همینقدر که ستری روی خود بگیرند و در کوچه
و بازار و مسجد خالفی کسی از او ندیده باشد و محدود نشده باشد بدون
توبه کفایت امر مسلمین میشود البته حاکمی به والیتی مثال نصب
میفرمودند و شب آن حاکم وارد والیت میشد و صبح به محکمه قضاوت
مینشست و باید حکم جاری کند حاال در محکمه را ببندد و مدتهای مدید
برود معاشرت با مردم کند در سفر و حضر و معامالت کند تا مردم را بشناسد
و بعد بیاید به قضاوت بنشیند این دقتها خالف قواعد است یکی را باید قیم
کند یکی را ولی موقوفات کند و ده تا را امام جماعت کند و مرافعات را
طی کند و حکم کند بین المسلمین این چطور میشود یا این عدالت ملکه
راسخه باشد و یا آنکه حسن ظاهری که موقوف به معاشرات و تحصیل
صفات باشد.
اما ادله قائلین به حسن ظاهر قوله تعالی و اشهدوا ذوی عدل من رجالکم
زیرا که مالحظه امر زاید بر اسالم فرمودند من رجالکم یعنی از رجال مسلمین
پس شاهدان دو عادل از مسلمین باید باشند و دو مسلم به مجرد اسالم و عدم
رویت فسق کفایت نمیکند و جوابش این است که شکی نیست در قبول
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شهادت در عدل از رجال ولیکن حرف در عدالت است که به چه چیز محقق
میشود آیا عدالت اسالم و عدم رویت و علم به فسق است چنانکه ظاهر
بسیاری از اخبار است و یا آنکه با وجود این علم به صفات وجودیه دیگر
هم ضرور است و این اول نزاع است که یا آن است یا این است.
و اما اخبار در خصوص عدالت مختلف وارد شده است و قائلین به حسن
ظاهر استدالل کردهاند به این اخبار فعن الرضا 7عن آبائه قال قال رسول اهلل9
من عامل الناس فلمیظلمهم و حدثهم فلمیکذبهم و وعدهم فلمیخلفهم فهو
ممن کملت مروته و ظهرت عدالته و وجبت اخوته و حرمت غیبته .فرمودند
انصاف این است که این حدیث قاصر است از مدعای حضرات زیرا که
ایشان منحصر نمیدانند فسوق را به این سه مسأله ،شرب خمر و زنا توی این
حدیث نیست پس الزم این است که شاربالخمر و زانی مثال از عدول باشند
هرگاه صاحب آن سه صفت باشند و به اتفاق حضرات بلکه به اتفاق مسلمین
چنین نیست و عادل نیستند و به طور یقین میگویند که متجاهر به فسق
غیبتش حرام نیست و مقتضای مفهوم حدیث این میشود که حرام است و
همچنین مروت را حضرات به طورهایی معنی میکنند که عادل در کوچه
ننشیند و نخندد و نخورد و لباس جندی نپوشد هیچ یک از اینها در این حدیث
نیست و به این حدیث شما عمل نمیکنید پس چطور استدال میکنید پس
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این حدیث باشد سرجای خودش چرا که معنی حدیث این است که هرکه
این سه صفت را داشته باشد عادل است اگرچه سایر اقسام فسق از او سر زند
و چنین نیست به اتفاق شما.
و عن العسکری عن رسول اهلل قال فی قوله تعالی و استشهدوا شهیدین من
رجالکم میفرماید لیکونوا من المسلمین منکم چرا که رجالکم فرمود نه
رجال یهود و نصاری فان اهلل انما شرف المسلمین العدول بقبول شهادتهم و
جعل ذلک من الشرف العاجل لهم و من ثواب دنیاهم باز میگویند که اسالم
تنها کفایت نمیکند و وصف زاید میخواهد جواب این است که العدول که
صفت مسلمین است چرا وصف زاید میگیرید بلکه وصف توضیحی بگیرید
مثل االئمه الهادین المهدیین المکرمین المنتجبین المصطفین که اینطور
نیست که ائمه دوجور باشند هادین و غیرهادین و توصیف به هادین کرده
باشد بلکه وصف توضیح است که آن ائمه متصف به این صفاتند اینجا هم
همینطور باشد که مسلمین که صفاتش عدول است پس این دخل ندارد که
عدالت وصف زاید بر اسالم باید باشد ما هم فرقی نداریم مسلمین هم
دوجورهاند اگر اسالم ظاهر شد و فسق ظاهر نشد که عدولند و اگر فسق
ظاهر شد که فاسق است و شهادت قبول نیست و قیل البیعبداهلل یابن رسول
اهلل اخبرنی عمن تقبل شهادته و من التقبل فقال کل من کان علی فطره
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االسالم جازت شهادته فقیل تقبل شهاده مقترف بالذنوب فقال لو لمتقبل
شهاده المقترفین بالذنوب لماقبلت اال شهاده االنبیاء و االولیاء النهم
المعصومون دون سایر الخلق سبب تعجب این است که بسا شخص توی
خانهاش معصیت میکند و پیش روی مردم بر فطرت اسالم است پس باید
شهادت او را قبول کرد میفرماید من لمتره بعینک یرتکب ذنبا او لمیشهد
علیه بذلک شاهدان فهو من اهل العداله و الستر و شهادته مقبوله و ان کان
فی نفسه مذنبا و من اغتابه بما فیه فهو خارج من والیه اهلل داخل فی والیه
الشیطان و اگر این درست است منافاتی ندارد با آن حدیث اول یعنی کسی
از او بدی ندیده باشد این شخص عادل است و همینقدر کافی است چنانکه
تصریح فرمودند و اعظم دلیل حضرات قائلین به حسن ظاهر این حدیث است
که قیل البیعبداهلل 7بم تعرف عداله الرجل بین المسلمین و تقبل شهادته لهم
و علیهم فقال انتعرفوه بالستر و العفاف و کف البطن و الفرج و الید و اللسان
و یعرف باجتناب الکبائر التی اوعد اهلل علیها النار من شرب الخمر و الزنا و
الربا و عقوق الوالدین و الفرار من الزحف و غیر ذلک حاال این را چطور
معنی میکنی انیعرفوه بالستر و العفاف یعنی فی المالء یا فی الخالء عندی
یا عند جمیع الناس یا عند بعض الناس من از او ندیده باشم یا کل مسلمین از
او ندیده باشند معصیت و این باعث عسر و حرج و محال است کل مسلمین
از اهل بالد و جمیع اسفاری که رفته و در جمیع بالدی که معامله کرده بودم
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آنجاها و تفتیش حال او کنم این معقول و میسر نیست پس مراد بعضی هستند
که ندیده باشند از او معصیت و به ستر و عفاف او را بشناسند حاال آن بعض
کیا هستند و چطور به قاعده شرعی بعض من راه او را بشناسند حال مراد از
آن بعض کیست یزدی باشد کرمانی باشد اندازه معاشرت چقدر است چند
روز است حدی دارد یا ندارد یا مراد اهل سوق و اهل محله اویند و همینقدر
که او ساتر نفس خود باشد و عیبی از او دیده نشده باشد که اسالم و عدم
ظهور فسق باشد کافی است حاال آن بعض خود من باشم پس هرگاه بدی از
او ندیدم کفایت میکند در عدالت او و مخاطب به انتعرفوه که فرمودند
جمیع معاشر مسلمین هستند اینکه نمیشود و محال است پس مراد یعنی
هریک هریک از آن بدی ندیده باشید که نزد او عادل است و یک اشکال
بزرگ این است که اجتناب از کبایر فرع شناختن کبایر است و کبایر کدامها
هست و تعیین کبایر از مسائل بسیار مشکله است و الدالله علی ذلک کله
انیکون ساترا لجمیع عیوبه حتی یحرم علی المسلمین ماوراء ذلک و درست
راه رود میان مردم و یکون منه التعاهد بصلوات الخمس اذا واظب علیهن و
حفظ مواقیتهن لحضور جماعه المسلمین و ان الیتخلف فاذا سئل عنه فی
قبیلته و محلته قالوا مارأینا منه اال خیرا مواظبا و قال علی 7الیقبل شهاده
الفاسق اال علی نفسه و عنه 7فی قوله تعالی ممن ترضون من الشهداء ،ممن
ترضون دینه و امانته و صالحه و عفته و تیقظه فیما یشهد به و تحصیله و
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تمییزه فماکل صالح ممیزا و محصال و ماکل محصل صالح ممیز و شکی
نیست که شاهد باید از اهل خبره مشهودعلیه باشد مثال شخص سادهلوح
بیفهم بیاید در مسائل غامضه حکمیه شهادت دهد البته مسموع نیست و
هکذا در جمیع امور اال امور عامه مشهوده معلومه هر کسی و قال ابوجعفر7
لو کان االمر الینا الجزنا شهاده الرجل اذا علم منه خیر مع یمین الخصم فی
حقوق الناس و کدام خبر باالتر است از اسالم و عدم ظهور فسق و خداوند
میفرماید ان جائکم فاسق بنبأ فتبینوا یعنی در خبر کسی که بدی از او
دیدهاید تبین کنید و هرگاه بدی ندیدهاید قبول کنید.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس سی و هفتم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

صفحه | 453

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و اما ما روی انه خوطب 9ادن من صاد
فاغسل مساجدک الی آخر.
عرض میکنم به مناسبت اینکه چون انسان در این دار دنیا قبل از موت طبیعی
خود به موت اختیاری بمیرد چگونه مشاهده میکند عالم برزخ را و عالم
قیامت را مقدمه از برای این مطلب عرض کردم که زمانهای آتیه هنوز در
مکمن امکانند و به عرصه اکوان نیامدهاند و به این جهت خدا را بدا است
در آنچه بعد بیاید پس آنچه بعد میشود هنوز در امکان است و نشده و به
عرصه کون و وجود و هستی نیامده و از این جهت خداوند اگر بخواهد به
عرصه وجود خواهد آورد و اگر نخواهد نمیآورد و به وجود آمدن بعد از این
است نسبت به عالم زمان در عالم زمان در تحت این بقعه عرش و آسمان و
از جمله بدیهیات است که هنوز آنها به عرصه وجود نیامدهاند اما در دهر
جمیع ماسیأتی بتفاصیلها موجود است که هرکس چشم دهری او باز شد آیا
جمیع ماسیأتی را مشاهده میکند به طوری که هر چیزی را در جای خود
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ببیند یا اینکه او هم نمیبیند چون در بعضی جاها چنین مینویسیم و نوشتهایم
که دهر مهیمن است بر جمیع ازمنه ماضیه و آتیه و یک آن دهر محیط است
به جمیع زمان و از این جهت هر دهری را صد هزار سال معنی میکنیم به
جهت آنکه عمر دنیا صد هزار سال است و یک آن دهر مهیمن بر جمیع ازمنه
ماضیه و آتیه الی ماالنهایه له بدءا و عودا پس از این حرف چنین استنباط
میشود که هرکس چشم دهری او باز شد جمیع ازمنه ماضیه و آتیه را خواهد
دانست و امر چنین نیست و اگر امر چنین بود اوساط مومنین هریک از آنها
بایست محیط باشند به جمیع ماکان و مایکون الی ماشاء اهلل بلکه الی یوم
القیمه بلکه مادام ملک اهلل و حال آنکه ما میبینیم اوساط مومنین سهل است
که اعالی مومنین محیط نیستند به جمیع ماکان و مایکون موسی بالشک
مردی بود از اهل فواد و با وجود این ندانست بر اینکه حضرت خضر چرا
کشتی را سوراخ کرد و کان ورائهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا نمیدید پس
چطور محیط به ماکان و مایکون بود و حال آنکه چشم دهری او باز بود و
چشم دهری چشم نفسانی است و انبیاء ندانستند آنچه را که مورچه دانست
مورچه به سلیمان عرض کرد تو بزرگتری و متشخصتری یا پدرت؟ فرمودند
پدرم پس عرض کرد چرا عدد حروف اسم تو زیادتر است از عدد حروف
اسم پدرت؟ سلیمان درماند و ندانست مورچه گفت ان اباک داوی جرحه
بود یعنی داود اصلش آن بوده پس حروف اسمش بیش از حروف اسم تو است
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پس آن بزرگتر از تو است و حروف اسمش هم بیش از حروف اسم تو است
پس دانست مورچه آنچه را که سلیمان ندانست همچنین سلیمان گفت مالی
الاری الهدهد ام کان من الغائبین العذبنه عذابا شدیدا او الذبحنه او لیأتینی
بسلطان مبین فمکث غیر بعید فقال احطت بما لمتحط به و جئتک من سبأ
بنبأ یقین گفت من خبری دارم که تو خبر نداری پس با وجود چگونه سلیمان
محیط به ماکان و مایکون بود و حال آنکه از اهل فواد هم بود و خضر عرض
کرد به موسی من موکل به امری هستم که تو متحمل آن نمیتوانی باشی و
تو موکل به امری هستی که من متحمل نیستم پس نه این است که هرکس
چشم دهری او باز شد محیط به جمیع ماکان و مایکون میشود اگر چنین
بود از این قرار باید علم کل مساوی باشد و چنین نیست بلکه علم دهریین
ببین تفاوت بسیار دارد و علم روحانیین تفاوت بسیار دارد لکل درجات مما
عملوا روز قیامت جمیع مومنین در یک درجه محشور نیستند و آنکه در
درجه دنیا است محیط به درجه علیا نیست اینکه به طور موعظه حسنه بود
عرض کردم ولکن وجه حکمت آنکه به طور مشاهده معلوم شود این است
که دهر آن احدیت ساریه در زمان است و احدیت در مقام اجمال است نه
حضور تفصیلی جمیع اعداد است و عرصه دهر عرصه کلی طبیعی است و آن
کلی طبیعی مقام اجمال این تفاصیل را دارد و منزله آن اجمال نسبت به این
تفاصیل نسبت گل است به خشتها و اگرچه تفاصیل در گل بالقوه هست
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لکن به مشاهده میبینیم که جمیع تفاصیل خشتها در گل نیست بالفعل و
نمیتواند که لبنهها را بتفاصیلها ببیند در گل و به چشم خود خود را میبیند
و به چشم احدیت کل تفاصیل را نمیتواند ببیند یقینا به چشم هر تفصیلی
همان تفصیل را میبیند و از چشم این تفصیل آن تفصیل را نمیبیند و به چشم
اجمالی جز اجمال دیده نمیشود با چشم واحد اثنان را نمیتوان دید و واحد
را میبیند و با چشم اثنان اثنان را میبیند و ثلثه را نمیتواند ببیند و همچنین
ثلثه و سایر اعداد پس اگر ثلثه موجود نشده باشد با واحد واحد را میبیند و
با اثنان اثنان را میبیند و دیگر با چشم اینها ثلثه را نبیند به جهت آنکه ثلثه
موجود نشده و او در مقام خودش مقام کلیت دارد و علم ابهامی و اجمالی
به این تفاصیل جمیعا دارد ولکن علم تفصیلی به این تفاصیل ندارد پس
صاحب علم اجمال محروم از علم تفصیل است و صاحب علم تفصیل محروم
از علم اجمال است لکن کسی که منطوی کرده در تحت احدیت خود جمیع
اجماالت عالم را و جمیع تفاصیل عالم را و او خودش قوه اینها نیست و
فوق قوه و فعلیت است و موجد قوه و فعلیت است و محیط به قوه و فعلیت
هر دو هست و او منطوی میتواند بکند در تحت احدیت خود جمیع فعلیات
و قوات را و او خداوند عالم است جلشأنه الیحیطون بشیء من علمه اال
بماشاء فان شاء االجمال یعلمون االجمال و ان شاء التفصیل یعلمون التفصیل
و اما آن علمی که الیحیطون بشیء من علمه اال بماشاء علمی است که
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منطوی کرده جمیع فعلیات و قوی را و جمیعا در محضر او حاضرند به
طوری که الیعزب عن علمه مثقال ذره فی السموات و ال فی االرض او است
که عالم الغیب فالیظهر علی غیبه احدا اال من ارتضی من رسول و هرچه از
آن غیب به عرصه شهود بیاید رسول آن را میداند و آنچه در مقام غیب است
نمیتواند رسول آن را درک کند و خود رسول فردی از افراد آن علم است و
الیحیطون بشیء من علمه اال بماشاء و کیف ماشاء و متی ماشاء پس بعد از
آنی که این معنی معلوم شد مشاهده قیامت رأی العین امروز شأن خداوند
عالم است جل شأنه و او میبیند قیامت را در سر جای خود نه یک آن پیش
میافتد و نه یک آن پس میافتد پس او چون اینطور میبیند او میتواند توقیت
کند او میتواند حتم کند چنانکه میفرماید اجل مسمی عنده و اما غیر این
علم ازلی علم محو و اثبات است یمحو اهلل مایشاء و یثبت و عنده ام الکتاب
پس پیغمبر 9عالم به علمی است که در او بدا است و اما خداوند عالم عالم
به علمی است که در او بدا نیست دیگر در علم خدا تغییری و تبدیلی و زیاده
و نقصانی نیست اما پیغمبر عرض میکند قل رب زدنی علما و لو دائم استزاده
میکند و ائمه میفرمایند یقبض عنا فالنعلم و یبسط لنا فنعلم همین در اسالم
بس است که میپرسم آیا خدا را علمی هست که پیغمبر نداند آن علم را
کسی نمیتواند بگوید که خدا علمی ندارد که پیغمبر آن را نداند مسلم همچو
حرفی نمیزند پس پیغمبر محتاج است به خدا در جمیع آنات پس هست
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علومی نزد خدا که ندارد پیغمبر آنها را ائمه میفرمودند برای ما علم زیاد
میشود لو لمنزدد لنفد ما عندنا یعنی اگر علم ما زیاد نشود هرآینه فانی
میشود آنچه در پیش ما است چرا که مثال ده مسأله یا صد یا هزار یا صدهزار
میدانیم وقتی گفتیم آنها را پس فانی شد و دیگر چیزی نمیدانیم و این است
آن علمی که میفرماید در آناء لیل و نهار و زیاد میشود علم آن است نه
مصحف فاطمه و نه قرآن و نه آنچه در سنت است علم است بلکه علم آن
چیزی است آنا فآنا در اناء لیل و نهار زیاد میشود و فرمودند لو لمنزدد لنفد
ما عندنا مثلش بالتشبیه این است که آن کسی که چهار کلمه موعظه و چهار
کلمه تقریرات یاد میگیرد وقتی که گفت تمام میشود و دیگر ندارد که
بگوید ولکن کسی که زیاد میشود برای او پنجاه سال صد سال اگر گفت
باز زیاد میشود پس برای ائمه زیاد میشود علمشان در آناء لیل و نهار و
ماعبد اهلل بشیء افضل من البداء و اقرار به بداء خدا اعظم عبادات است و
بگویید ببینم زمام اختیار ملک از دست خدا بیرون رفته و نمیتواند دیگر
تغییر بدهد یا میتواند؟ البته میتواند حاال که بیرون نرفته پس اگر خواست
میکند نخواست نمیکند و این معنی بداء است پس تغییر میدهد به هر قسم
که بخواهد مثل برای این :من استخاره کردم که پانزدهم رجب([)]24
برویم شهر خوب آمد حاال کأنه میدانم که پانزدهم میروم شهر حاال آیا من
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مختارم که بروم یا نروم یا مضطرم عزمم که جزم است و میدانم که موافق
حکمت است و موافق استخاره است ولکن معذلک مختارم.
عرض شد که شما فرق دارید با خدا ،جواب فرمودند که البته بنده بنده خدا
است ولکن در این حکمت این آیه او است حاال آیا حکمتی غیر آنچه مقدر
شده برای خدا نیست و نمیتواند ایجاد حکمتی دیگر بکند میتواند و مثال
االن جای پتو پتو است و جای کرسی کرسی و هکذا و اگر خواسته باشد
تغییر بدهد به یک حکمت دیگری تغییر میدهد به وضع دیگری اگر اینجا
اطاق باشد اینجا پتو اصلح است و اگر بیابان باشد چمن اصلح است پس علم
به اینکه االن چنین خواهم کرد منافات با قدرت ندارد به علم رمل من میدانم
که فردا سفر خواهم کرد حاال این دانستن من منافاتی با اختیار من ندارد
همچنین خداوند عالم مختار است و فردا هم آن را اختیار میکند و حکمای
سابق بد حرفی نزدهاند گویا بقراط بوده است گفته اذا اختار المختار االخیر
اشتبه فعله بالمضطر آن کسی که مضطر به این کار است با آن کسی که
اختیار اخیر را کرده مثل همند مشتبه به هم میشوند تفاوتی که هست این
است که آن شخص که اختیار اخیر کرده کان یمکنه غیر ذلک و مضطر
الیمکنه غیر ذلک پس بعد از اینکه به طور اختصار و اجمال این مقدمه را
دانستی معلوم شد یومنا هذا از برای کسی انکشاف ماسیأتی نخواهد شد و
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حال آنکه لمیخلقه اهلل و لمیأت به فی عرصه االکوان به چه قسم آن را میبیند
همچو کشفی نخواهد شد پس فالن کس به کشف فهمیده فردا چطور
میشود این نخواهد شد محال است که کسی برایش منکشف شود و قیامت
را ببیند و جنت و نار را ببیند این نخواهد شد چیزی که لمیخلقه اهلل چگونه
او را میتوان دید و اگر خلقه اهلل است که دیگر بدا ندارد و اگر باید در
علمش بدا نباشد پس چرا در علم عیسی بدا بود در علم پیغمبر بدا بود و
استزاده میکرد و چرا در علم ائمه بدا بود و کم و زیاد میشد و امثال اینها
پس معلوم است که اینها علمی است از لوح محو و اثبات نه از لوح علم ازلی
خداوند عالم که علم ام الکتاب باشد و اما علم ام الکتاب و علم ازلی علمی
است که محو و اثبات ندارد و دوام و محو هر دو نزد او حاضرند و کسی آن
را نمیداند مگر به وحی خاصی از خداوند عالم و اگر کسی قیامت نمیبیند
و جنت و نار را نمیبیند و دیده نمیشود چیزی که مخلوق نشده و در امکان
است پس از چیست که میبینیم اتفاق افتاده برای اهل کشف و دیدهاند مثال
من خواب میبینم یک سواری به چه لباس به چه ترکیب آمد فردا همانطور
میبینم میآید یا در بیداری حدسی پیش نظر من میآید بعد از ساعتی میبینم
همانطور شد این از چه چیز است و این مسأله به طور تحقیق محقق و تمام
نمیشود مگر به تفصیلی از علم رویا و علم تأویل االحادیث و کتاب مفصل
نوشتهام در علم رویا مسمی به تأویل االحادیث و در آن کتاب به قدر امکان
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شرح این مطالب را کردهام این است عنایت عامه عالم و عنایت خاصه عالم
که عرض کردم این عالم یک حرکتی دارد به عنایت عامه که جمله این عالم
دنیا است و ترقی میکند و صعود میکند و جمله این عالم برزخ میشود و
بعد باز ترقی میکند و تصعید میشود و اعراضش تمام میشود و جمله این
عالم قیامت میشود به جایی میرسد همین عالم که جمله این عالم انسان
میشود جمیع زمینها آسمانها در و دیوار جمیعا انسان خواهد شد جمیعا
صاحب عقل میشوند و مدرک کلیات خواهند شد و آنچه انسان االن
میفهمد این زمین همان روز میفهمد و در جنت در عرصه رضوان همین
حال پیدا میشود که درختش سخن میگوید مسائل تنطق میکند طوطیش
علم تعلیم میکند یک سنگریزه از او حرف میزند انسان است اما میگویم
به هیئت سنگ ملتفت باشید که هیئت سنگریزه چیست نه مراد هیئتهای این
دنیا است بعینه مثل این است که جهنم را میآورند به هیئت شتر نه مراد شتری
است که به این تخطیطات شترهای دنیاوی باشد بلکه مراد بر وصف شتر
است و بر هیئت صفت شتر به جهت آنکه شتر غضوب است در نهایت غضب
و صائل است در نهایت صولت و منقاد است در نهایت انقیاد و مهیب است
در نهایت مهیبی مست است و کف میکند و شقشقهاش را بیرون میآورد و
کینهورز است که بیست سال کینه به دل میگیرد حاال همچنین جهنم بر
صفت شتر است و بر این صفات است و منقاد است برای علی بن ابیطالب
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و علی نشسته است بر عجز او و میفرماید خذی هذا و ذری هذا و غضوب
است بر اعداء اهلل و حقود است بر آنها بارکش و قانع است و هر صفتی که
برای شتر گفتهاند برای او است نمیگویم چیل دارد و چهارپا دارد اگرچه
قائم است بر قوائمش پس همچنین حصات بهشت بر صفت حصات است که
آن صفت صادق است بر جمیع حصیات عالم که آن صورت مقومه حصاه
باشد و این صور دنیاویه حصیات صور متممه دنیاویه عرضیه حصیات است.
باری جمیع دنیا در آن اخر انسان میشود به عنایت عامه خداوند عالم ولکن
به عنایت خاصه یک حصه از حصص این دنیا به مشاهده انسان شده و اگر
این قبضه را گذارده بودند توی همین اوضاع زمین گاه بود صد هزار سال
دیگر باید بماند تا انسان شود مثل اینکه عیسی را در نه ساعت عیسی کردند
از حال نطفه بودن به حالت انسانی و این به عنایت خاصه است پس به عنایت
خاصه این قبضه و حصه تراب را در نه ماه انسان میکند اول به مرتبه انسانیت
میرسد تربیتش میدهند ده سال بیست سال میگذرد انسان کاملش میکنند
بسا آنکه به عنایت خاصه میشود در یک ساعت شخص را برسانند به حد
کمال مثل اینکه آن قبضه و حصه از خاک که گرفتند و دمیدند در او و
حضرت آدم را ساختند و علم آدم االسماء کلها به محض اینکه روح دمیدند
در تن آدم جمیع اسماء را تعلیمش کردند و همچنین پیغمبر در شب معراج یا
در غیر شب معراج به عنایت خاصه است که او را به این مقام رسانیدند حاال
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چنانکه برای این انسان عنایت خاصهای است این انسان عالمی است
کوچک که پیش افتاده است بر عالم بزرگ و بر طبق عالم بزرگ است حرفا
بحرف و به همان قسم که عالم بزرگ ترقی میکند این هم میکند و جمیع
زمین در رجعت اکسیر میشود حاال یک تکهاش را میخواهند اکسیر کنند
به عنایت خاصه جمیع آن تدابیری که به عنایت عامه به عالم میکنند بر این
قبضه میکنند در ده روز بیست روز این را اکسیر میکنند حاال این انسان که
درباره او فرمودهاند و فیک انطوی العالم االکبر این سموات و ارضین در این
انسان هست و حصهای از عرش در این انسان هست و این پیش افتاده حاال
بسا اینکه این در عالم بودش وقتی روحش متقلص از اجزای بدنش میشود
مجتمع در قلبش میشود متوجه سموات خودش میشود که عرصه تقدیر
است چنانچه آسمانش بالفعل شده بود تقادیری که در سمواتش میشود
بالفعل میشود بعد از آن روحش میرود توی سموات وجودش میگردد
میبیند مالئکه تقدیر را در آن آسمان اگر این مرد محرف است تقدیراتی که
میبیند تقدیرات دروغی است به جهت آنکه خیاالتش فکرهایش همه شیطانی
است زیرا که هنوز عیسی این و پیغمبر این مبعوث نشده من لمیکن له واعظ
من قلبه و زاجر من نفسه و قرین مرشد وطئته سنابک الشیاطین این هنوز قلب
واعظی و نفس زاجری و قرین مرشدی در عالم بدنش پیدا نشده و ان هلل علی
الناس حجتین حجه ظاهره و هی االنبیاء و الرسل و حجه باطنه و هی العقول
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این هنوز محمدش مبعوث نشده که شیاطین از تطرق سماواتش ممنوع شوند
و محترق شوند پس چطور آقا شده و چطور واجب االطاعه شده است و
شیاطین از آسمانهایش ممنوع نیستند و آسمانهایش پر از شیاطین است
وساوس میکنند پس خواب هم که میرود معراج میکند توی آسمان خودش
آنجا با شیاطین رفیق میشود و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم
و ان اطعتموهم انکم لمشرکون پس این میشود داخل کهنه اگر راستگو
باشد فی الجمله کهنه میشود اگر شیاطین او لوطی و فاسق و فاجر باشند که
از کهنه هم نیست پس این چیزها را در خواب میبیند و در لوح تقدیر
میخواند پس میگوید رأیت کذا و کذا و اگر اعتدال دارد و مطابق با وضع
عالم باشد و محرف کلی نباشد ولکن فی الجمله انحرافی داشته باشد به
همانقدر تقدیر را منحرف میبیند اگر عینک قرمزی من زده باشم عمامه
سفید شما را سفید میبینم لکن رویش قدری قرمزی میبینم در وقت مقایسه
چیزها در همان عرصه به همانطور میبینم پس اگر من در نوع مزاجم دم
غالب باشد هرچه میبینم دموی میبینم و علی هذه فقس ماسواها و این
اخالط عینک میشوند برای روح بیننده پس هر چیزی را به رنگ آن عینک
و خلط غالب میبیند.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*«درس سی و هشتم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و اما ما روی انه خوطب 9ادن من صاد
فاغسل مساجدک الی آخر.
سخن در کشف بود و ناتمام ماند و عرض کردم که خداوند عالم را دو
عنایت است یکی عنایت عامه و یکی عنایت خاصه عنایت عامه شامل آسمان
و زمین و جمیع ملک و ماسوی اهلل میشود و به آن عنایت جمیع عالم شیئا
علی شیء سیری دارد نزولی دارد صعودی دارد تلطیفی تصعیدی به طور کلیه
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عالم دارد و در این عالم بعضی حصص پیدا میشود که به جهت استعداد
خاصی که برای او است عنایت خاصه شامل حال او میشود و صعودی
برایش حاصل میشود و ترقی میکند و به طور استعدادش زودتر از کلیه عالم
سیر میکند و قدری کند شدم به جهت این بود که ملتفت مطلبی شدم که
الزم است بیان آن و آن این است که مپندارید عنایت خاصه چیزی است که
به قول فقهاء مجانا یعنی مفتی از خدا برسد و بدون مابازائی و استعدادی و
قابلیتی از خدا به او بدهد که همینطور خدا رأیش قرار بگیرد که بدهد و
پرش گرفته این حصه را ترقی داده میلش بکشد و اقتضایی از خدا باشد حاشا
و کال هرکس خداوند عالم جلشأنه را به احدیت و بینونت از ماسوی
شناخت میداند که برای خدا اقتضایی نیست و مناسبتی با احدی ندارد و
قرابتی با کسی ندارد خصوصیتی به چیزی در چیزی برای او نیست و هرکس
این گونه خیاالت در خدا بکند احدیت و قدس خدا را نشناخته پس از جانب
خداوند عالم نه عمومی است نه خصوصی زیرا که عموم حدی است و
خصوص حدی و خداوند محدود به حد نیست پس از جانب او نه کلی است
نه جزئی نه عمومی نه خصوصی نه مطلقی نه مقیدی نه اجمالی نه تفصیلی نه
لطیف نه کثیفی نه غیبی نه شهاده به هیچ وجه من الوجوه از جانب او تعینی
به هیچ چشم نخواهد بود بلکه از جانب خداوند عالم نوری است ساطع بدون
تعین و خصوصیت به چیزی از چیزها لکن هرگاه در امکان قابلیتی پیدا شد
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که استعداد عموم داشته باشد آن نور ساطع مطلق قدوس مبرا از جمیع
خصوصیات در بطن آن قابلیت عامه به صورت عموم بروز میکند و در بطن
قابلیت خاصه به طور خصوص بروز میکند و اال از جانب خداوند عالم جل
شأنه نه عمومی است نه خصوصی است مطلقا ابدا حاال که اینطور شد پس
اینکه در دعاها هست یا مبتدءا بالنعم قبل استحقاقها چه معنی دارد و قبل از
استحقاق خلق و بنده چگونه خداوند عالم ابتدا میکند به نعمت و حال آنکه
از جانب احد اقتضاء و میلی نیست و داعی بر چیزی در ذات خدا نیست پس
میگویم که مراد از یا مبتدءا بالنعم قبل استحقاقها یعنی قبل از استحقاق
شرعی خدا ابتداء به نعم کرده در کون قبل از استحقاقات شرعیه یعنی من
دعا نکردهام و تو خود به خود مرا مکرم کردهای حاال دعا برای تکریم خود
نکرده و خدا او را تکریم کرده پس خدا ابتدا به نعمت کرده در کون قبل از
استحقاق شرعی لکن این دعوت دعوت شرعی است که در کلیه ملک حکم
کونیه شده که این باید مکرم باشد و هنوز در شرع این دعا نکرده و همچنین
کسی را خدا غنی کرده و دعا ابدا برای غنا نکرده و مسألت غنا از خدا
نکرده به جهت این است که جزئی است از اجزاء ملک و حکمتی و نظمی
در کلیه عالم اقتضاء کرده این غنائی که از برای این است به اقتضای کلی
عالم باید این غنی باشد و اگر این غنی نباشد فساد کلی در عالم پیدا میشود
حال این غنا را پیش از سوال او و اعمال شرعیه او به او داده و بسا مثوبات
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دنیاویه را خدا به شخص میدهد پس این است معنی دعا و اال قبل از استحقاق
نعمتی به احدی از آحاد عالم نخواهد رسید زیرا که خدا شاهیه انعام ندارد و
به احدی به شاهیه خود انعام نمیکند و یا مراد از فقره دعا قبل رتبی مقصود
باشد یعنی ما منک یا اهلل مقدم است بر ما منی زیرا که حیث قابل در من
است و حیث مقبولی از جانب تو است و حیث مقبول رتبه مقدم است بر
حیث قابل پس قبل قبل رتبی است مثل آنکه میگوییم ارواح را خدا قبل از
ابدان آفریده به چهل هزار سال و این قبل قبل رتبی است یعنی ما من اهلل مقدم
است بر ما من العبد به حسب رتبه پس تو مبتدء به نعم هستی قبل از استحقاق
من و استحقاق من به حسب رتبه موخر است از فیض تو و پستتر است و
هیچ از استحقاق من در نعم تو مذکور نیست لکن او بی این و این بی او
نبوده و نیست و نخواهد بود او در آنجا و این در اینجا همیشه بوده لکن آن
بر این مقدم است مثل اینکه هرگز ارواح بیابدان نبوده و ابدان بیارواح نبوده
ولکن ارواح مقدم است بر ابدان به چهار هزار سال مقصود این است که رتبه
ارواح فوق اجساد است و رتبه آنها باالی اینها است اگرچه هرگز آنها بیاینها
نبوده و اینها بیآنها نبوده و ذکری از اجساد در ارواح نیست پس به همین
پیشی نعم خداوند عالم قبل از استحقاق است یعنی ما منه مقدم است بر ما
منا در جمله ملک در رتبه من استحقاق است و در رتبه او احقاق است و
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اگرچه هر دو باهمند و تقدم و تأخر زمانی در میان آنها نیست اال آنکه به
حسب ظاهر چنین گفته میشود که رتبه نعم قبل از رتبه استحقاق است.
سوال :عرض شد که موجودات پیشتر نبودهاند و حادثند و اقتضایی هم که
در ذات خدا نیست و اینها هم که نبودند پس به چه اقتضاء خدا اینها را آفرید؟
جواب :فرمودند اینکه میگویید پیشتر نبودند این پیشتر بود یا نبود هست یا
نیست پس اگر پیش از وجود میخواهند این پیش از وجود هست یا نیست
اگر پیش از وجود نیست پس پیش ندارد و هرگاه پیش دارد پس پیشی موجود
است پس این پیش از وجود مخصوص شد به پیش از وجود مطلق پیش از
زمین آسمانست پیش از دنیا اخرت است لکن پیش از وجود مطلق نشده و
وجود مطلق پیش ندارد پس خداوند عالم جلشأنه عنایت خاصه به شیء
ندارد ولکن یک فیض قدوسی احدی دارد که چون به عرصه امکان میتابد
در عرصه امکان و قوابل امکانیه یکپاره قوابل عامه به طور عموم بروز
میکند و در قوابل خاصه به طور خصوص نهایت سوالی که در اینجا میکنند
این است که قوابل عامه از کجا آمد و قوابل خاصه از کجا آمد؟ عرض
میکنم هرکس معنی امکان را نفهمیده چنین سوالی میکند پس امکان یعنی
او را امکان آفرید که برای جمیع عموم و جمیع خصوص در او ذکر باشد و
اال امکان نیست امکان به همین جهت امکان است وقتی امکان امکان است
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که یمکن انیکون زیدا و عمروا و بکرا و خالدا و فردا و فردا امکان آن است
که یمکن انیکون جمادا و نباتا و حیوانا و انسانا و جنا و ملکا و یمکن
انیکون عرشا و کرسیا و فلکا و یمکن انیکون ارضا و سماء و عقال و روحا
و نفسا و طبعا و ماده و مثاال و جسما بلکه ممکن باشد در او چیزهایی که
نه اسم او را میتوانیم ببریم و نه میدانیم همه در امکان باید باشد و اگر نباشد
امکان امکان نیست مثل مداد که الف و باء و جیم و دال و جمیع حروف و
کلمات در او کامن باشد و جمیع کتب از توریه و انجیل و قرآن و سایر کتب
در او ممکن باشد و جمیع لغات معروفه و غیرمعروفه در او ممکن باشد و
هکذا آن خطوطی که شد نمیدانید و جمیع هیئاتی و کلماتی که خبر ندارید
در این مداد باید ممکن باشد پس در امکان کامن است ماالرأته عین و
التخیله متخیل و الخطر علی قلب بشر و به هیچ وجه من الوجوه احدی ندیده
و ندانسته است جمیع آنها در امکان ممکن است و معنی امکان همین است
پس چون معنی امکان این شد پس خداوند قوابل عامه در امکان آفریده و
قوابل خاصه آفریده اگر قوابل خاصه نبود و نیافریده بود و ذکر خاصه در آن
نبود اکوان عامه بود و دیگر امکان اکوان خاصه نبود و اگر ذکر عموم در
او نبود و همهاش اکوان خاصه بود پس دیگر عامه نبود پس امکان عموم و
خصوص همه در امکان هست حاال که هست آن فیض قدسی در قوابل
امکانیه که میتابد در امکان عام به طور عموم بروز میکند و در امکان
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خاص به طور خصوص بروز میکند پس به این جهت برای خداوند عالم دو
عنایت است عنایتی است عامه که شامل کلیه ملک میشود و در عالم
حصصی چند هست که آن حصص را چنان استعداد و قابلیتی است که آنچه
در کلیه ملک صد هزار سال دیگر تحصیل میشود این قابلیت در یک روز
یا در ده روز یا در یک سال میتواند تحصیل کند و آن فیض قدسی قدوسی
در بطن این خصوص و به طور خصوص شامل میشود پس مراتب ملک را
عنایات خاصه شامل شده به قدر حصص و به طور حصص مختلف هر حصه
به حسب خودش یک عنایت خاصه شامل محمد 9شده که آنچه جمیع ملک
در صد هزار هزار هزار دهر برای او حاصل میشود برای او در جزئی از زمان
حاصل شده.
عرض کردند که در امکان عموم و خصوص صلوح دارد و بالفعل نیست کی
و چه اقتضاء او را بالفعل کرد و چرا خاص عام نشده و عام خاص نشد؟
فرمودند :چون بالفعل نیست و صلوح عموم و خصوص هر دو را دارد پس از
خود این است و در خود این است انسان جمیع علم را در یک کلمه نمیتواند
بگوید هرجایی گوشهای از علم را میگوید من امکان گفتم و گوشهای از
سخن را گفتم و تمام او را نمیتوانم در همان حال بگویم شما همچو خیال
مکنید که یک وقتی از اوقات امکان بود الشیء غیره و هیچ کونی نبود
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همچو چیزی نیست و همچو امکانی نبوده مثل اینکه خیال میکنند در
حدیث کان اهلل و لمیکن معه شیء که شخص مینشیند تصور میکند یک
فضائی فارغ از چیزها و مخلوقات و خیال میکند میان آن فضا خدای گنده
که هیچ چیز دور و برش نیست و نبوده و لمیکن معه شیء آن وقت رأی خدا
قرار گرفت یک دفعه گفت کن پس خلق و چیزها دور و برش خلق شدند و
موجود شدند اینطور تصور میکند شخص جاهل نادان پس میماند معطل
که چرا کن گفت به اقتضای چه بود اقتضایی که در ذاتش نبود و این چیزها
و مخلوقات که نبودند چه رسد اقتضای آنها پس به چه اقتضاء کن صادر شد
و به چه اقتضاء مخلوقات موجود شدند و السیما به این اختالفات و انواع
خلق میگویم تو خیال میکنی اینطور و این بحث بر خیال تو وارد میآید و
نمیتوان در یک کلمه جمیع علم را گفت بلکه کان اهلل و لمیکن معه شیء
تعبیر است از تقدم ازل بر حدوث نه از اینکه ازل بود و حوادث در وقت ازل
نبود زیرا که او وقت ندارد پس بود و چیزی با او نبود و االن هم یکون اهلل و
الشی معه کما کان و الشیء معه بالفرق هیچ تفاوتی نکرده قبل الخلق مع
الخلق و هیچ تفاوتی نخواهد کرد بعد الخلق و تفاوت نخواهد کرد نه اینکه
آن وقت منفرد بود حاال مع شده و بعد از فناء خلق هم منفرد میشود استغفر
اهلل نه آن وقت منفرد بود و حاال مع شد و نه بعد فناء الخلق یعود منفردا بلکه
همانطور کان اهلل و لمیکن معه شیء و االن کما کان پس این بحث بر خیال
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خود میکند کذلک امکان صلوح جمیع عموم و خصوص همه است ولیکن
تو هم چنین تصور میکنی که خدا امکانی آفرید و لمیکن معه کون بحر
امکان بود و امواج اکوان نبود و بعد از مدتی اکوان پیدا شد آن وقت میماند
معطل که این چطور میشود آن مغرفه که از این بحر اغتراف میکند به شکل
تثلیث یا تربیع اغتراف میکند یا به شکل عموم یا خصوص یا سعید یا شقی
در خود این بحر که نیست این مغرفه پس از خارج باید بیاید خارج هم که
جایی نیست مگر خداوند عالم جل شأنه پس اقتضاء و مغرفه از جانب خدا
باید باشد پس خدا باید مخصص باشد و متعین باشد همچو بحثها وارد
میآورد و این بحثها بر خیال خودت وارد است نه بر واقع اگر کسی نداند
که مغرفه این اغتراف از خود امکان است و در خود امکان است و نه این
است که نبود در یک وقتی و در یک وقتی پیدا شده بلکه جمیع عرصه امکان
و اکوان معمورند به امکان و اکوان ابدا ازال یعنی ازل و ابد حادث و خداوند
عالم ازل و ابد بر او گفته نمیشود و مقدس است و مبرا و سبوح است و
قدوس از جمیع صفات پس جمیع عرصه امکان و اکوان آراستهاند به امکان
و اکوان و عرصه امکان را هم باال خیال نکنید و عرصه اکوان را زیر پای او
بلکه جمیع اکوان در امکان است و جمیع امکان در اکوان هیچ از امکان
فاضل از اکوان نیامده و هیچ از اکوان کم از امکان نیامده یک مثقال مداد
در ملک هست و همهاش مکتوب است و آن یک مثقال است و بس عرصه
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مداد همین عرصه است و عرصه حروف همین عرصه است دیگر مدادی غیر
از این نیست و این است معنی قوله 7اللهم انی اسألک باسمک العظیم و
ملکک القدیم و این است معنی اللهم یا ذاالملک المتأبد بالخلود و قوله اللهم
انی اسألک من منک باقدمه و کل منک قدیم این من منک این من به معنی
عطاء است و خداوند اجل از این است که منت بر خلق خود گذارد ما را با
این عنق منکسره نهی از منت گذاردن کرده و فرموده التبطلوا صدقاتکم
بالمن و االذی خودش چطور مرتکب من میشود پس من به معنی نعمت
است خدا منان است یعنی منعم است نه منتگذار الئم خلق منت میگذارد
تا شخص منعم نعمتی که داده به نظرش نیاید منت نمیگذارد و ملک به نظر
خداوند عظیم نیامده که به دادن آن منتی بر کسی بگذارد اما قوله بل اهلل یمن
علیکم ان هدیکم لالیمان این هم به معنی انعام است نه به معنی منت گذاردن
باشد استغفر اهلل هرگز خدا منت بر خلق نمیگذارد میفرماید التمنوا علی
اسالمکم که از لئام باشید و منت گذاشتن کار لئام است شما همچو نباشید
بل اهلل یمن علیکم ان هدیکم لالیمان خدا نعمت به شما داده به هدایت ایمان
مثل و مکروا و مکر اهلل واهلل خیر الماکرین و مکروا و مکرنا آنها لئیمند و به
لئامت خود مکر میکنند و ما با ایشان مکر میکنیم و این مکر نه به معنی
مکری است که اضرار به طور خفیه باشد و مثل این است که اهلل یستهزیء
بهم و استهزاء کار کسی نیست که متین باشد و خدا استهزاء نمیکند لکن
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به جهت مقابلی کالم گفته میشود اهلل یستهزئ بهم یعنی شما مکر میکنید
خدا هم مکر میکند و مکر خدا دادن جزای مکاران است به مکاران پس
منی مایلیق بلومی و منک مایلیق بکرمک پس از ما منت گذاردن از لئامت ما
است و از خدا به معنی انعام است چنانکه مکر از جانب ما اضرار به کسی
است به طور حیله بازی و خفیه و اما مکری که خدا میکند نه اضرار به طور
خفیه است بلکه مکر خدا به معنی جزا دادن اوست مکر ما را و جزای مکر
ما مکر خدا است با ما چنانکه عمل ما مکر ما است به خدا و مجازاتی هم
که خدا میکند مکر خداست به ما و مکری که خدا میکند به ما حیلهوری
نیست سلطان است بندهاش معصیت کرده او را مجازات میکند مقصود این
است که در امکان قوابل خاصه و قوابل عامهای است و خداوند عالم آن
فیض قدسی که به امکان عطا فرموده در بطون قوابل عامه منصبغ به صبغ
عموم میشود و در بطون قوابل خاصه منصبغ به صبغ خصوص میشود پس
آن فیض عام میشود و این خاص حاال به اینطور قابلیت شخص انسانی که
زید باشد این حصه از برای قابلیت این را پیدا کرده زودتر ترقی میکند و
آنچه کلیه عالم تا روز قیامت به آن میرسد این امروز به آن میرسد پس این
عنایت خاصه ترقی میدهد آن حصه را حاال شاید به قدر دو روز سه روز
ترقی کند یا یک سال یا ده سال آنچه عالم در چند هزار سال ترقی میکند و
همچنین در نزول بسا کسی تنزل میکند در مدت قلیلی آنچه کلیه عالم تنزل
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میکند در مدت مدیدی مقصود این است که چنانکه در این عالم
آسمانیست و در این عالم عرصه تقدیری است و عرصه نسق و نظامی است
و همه به طور ملکی است همچنین از برای بدن انسانی به حسب خودش
عرصه نسق و نظامی است که افالک او باشد که عرصه تقدیر او است و زمین
طبایع او کبد او است و قلب او عرش او است چنانکه تقدیرات عامه در
سموات عامه میشود و مالئکه عامه در سماوات عامه بر الواح عامه تقدیرات
عامه رسم میشود همچنین مالئکه خاصه در الواح خاصه تقدیرات خاصه
رسم میکنند پس این حصه هرگاه اعتدالی دارد و موازن با کلیه عالم است
این تو هم همینطورها میشود و هرگاه اعتدالی نداشته باشد و موازن و
مطابق با کلیه عالم ندارد تغییر میکند از آنچه کلیه عالم بر آن است پس اگر
مطابق شده با کلیه عالم در انکشاف در خواب میبیند مثال باران میآید و
بعد از سه روز دیدی باران آمد و هکذا میبیند زید آمد عمرو آمد به همانطور
میشود به جهت آنکه سمواتش بر طبق سموات عالم افتاده و دور کرده مثل
دور او و اقتضاء کرده مثل اقتضای او پس این حالت را مییابد و میبیند چون
این حصه پیش افتاده آنچه در کلیه در فالن روز میشود این میبیند به
همانطور و هرگاه تفصیل خواسته باشید در تأویل االحادیث نوشتهام پس
میبینی از برای زید کشفی حاصل میشود میبیند عرصه برزخ را عرصه
قیامت را و بدیهی است که هنوز قیامت نشده و هنوز اهل جنت به عنایت
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عامه داخل جنت نشده و هنوز اهل برزخ داخل برزخ نشدهاند و این
شخص([ )]25در حال انکشاف برای او منکشف میشود و هی میبینی از
برای خود او ترقی حاصل میشود به جهت آنکه سموات او تلطیف شده است
و بدل سمواته و ارضه کما تبدل السموات غیر السموات و االرض غیر االرض
و موتوا قبل انتموتوا برای او شده و من مات فقد قامت قیامته از برای او
حاصل شده میبیند قیامت را و صحرای قیامت را به این معنی که میبیند در
عرصه حس مشترک خود صورت قیامت را و اصل قیامتی که برای او برپا
شده در عرصه نفس او است و آن نفس منعکس شده در طبایع و او منعکس
شده در مواد و او منعکس شده در امثله پس در امثله افتاده است پس در عالم
مثال میبیند صحرای قیامت را و در صحرای نفسش صحرایی اینطور
ذومقدار و ذوکمیت نیست عکس او در عالم مثل افتاده اینطور اقتضاها پیدا
کرده و در عالم نفس از برای زید دست و پا و چشم و گوش و اعضاء و
جوارح ندارد وقتی به اجسام تنزل میکند این صورت را اقتضاء میکند پس
قیامتی که در عرصه نفوس است این جزئیات در آن نیست بعد از آنی که
میآید به عرصه مثال این حصه و این در مثال خود میبیند قیامت را صحرای
قاعی صفصفی بسا اینکه چون این انسان این حصه همچو به سالمت نیست
بسا یک گوشهاش انحراف دارد یک رنگ دیگری میآرد یا از اول کشفش
طور دیگر میبیند و در آخر طوری دیگر از جهتی طوری و از جهتی دیگر
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طوری دیگر تفاوتها فی الجمله دارد و گاه است که هیچ انحرافی ندارد
مطابق واقع میبیند این شخص دیده لکن نه قیامت کبری را بلکه در توی
خود این موجود دیده به جهت عنایت خاصه از خدا قیامت را دید لکن
انموذج قیامت کلیه را دیده چنانکه خودش انموذج کلیه عالم است از این
جهت شیخ مرحوم برای این مقام کشف مثل آوردهاند که آنهایی که امروز
قیامت را میبینند و هم و النار کمن رآها و هم فیها معذبون و هم و الجنه
کمن رآها و هم فیها منعمون مثل این است که شما تصور میکنید اصفهان
را بازاری چند عماراتی چند مدرسهای چند مسجدی چند اینها را تصور
میکنید حاال اگر تو تصورات را درست کرده باشی وقتی میروی آنطور
میبینی که آنچه را تصور کردهای مطابق با آن بوده و حال آنکه هنوز ندیده
بودی بلکه در خیال تو صوری از اصفهان بود آنها را دیده بودی و کمال تو
در آن است که خیال تو مطابقه تامه با اصفهان داشته باشد و همچنین به
همینطور قیامت را نمیتوان دید حاال موجود نشده و چون موجود نشده خدا
به پیغمبرش میفرماید و مایدریک لعل الساعه قریب و هرچه را به پیغمبر
فرموده ماادراک آن را تعلیم پیغمبر فرموده و هرچه را فرموده مایدریک آن را
تعلیم پیغمبر نکرده پس پیغمبر نمیداند قیامت کی خواهد آمد ان الساعه آتیه
اکاد اخفیها لتجزی کل نفس بما تسعی وانگهی احادیثی که رسیده نهی از
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توقیت کردهاند و کذب الوقاتون فرمودهاند و احادیث بسیار و ادله اعتباریه
موید به کتاب و سنت در نهی از توقیت وارد شده.
عرض شد چطور میشود معنی و ان جهنم لمحیطه بالکافرین؟
فرمودند و ان جهنم لمحیطه بالکافرین انما هی اعمالکم ترد الیکم اینکه
مسلم است و ماتجزون اال ما کنتم تعملون این هم مسلم است و این هم که
اعمال دور این شخص را گرفتهاند مسلم و آن اعمال هم شئون عذابی است
چه در دنیا و چه در برزخ و چه در آخرت به این خواهد رسید و زیاده از خود
او نیست و زیاده بر اینها هم بر او عذابی نیست آنچه هست همین است این
هم مسلم است و من عمل سیئه فالیجزی اال مثلها مسلم است و این هم که
دور و برش را همین کفرش و اعمالش گرفته مسلم پس هر کافری آن
عذابهایی که مال او است و دور او را گرفته است به او خواهد رسید ان الذین
یأکلون اموال الیتامی انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا معلوم
است آن دیگر حکایتی است پس درست شد و ان جهنم لمحیطه بالکافرین.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*«درس سی و نهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و اما ما روی انه خوطب 9ادن من صاد
فاغسل مساجدک الی آخر.
فی الجمله به طور اختصار معلوم شد که آنچه از برای اهل کشف منکشف
میشود از امور آتیه آن چیزهایی است که در وجود خود انسان و در مشاعر
خود انسان پیدا میشود از بابت اعتدالی و مطابقه که با کلیه عالم دارد و به
قدر انحرافش منحرف میبیند پس بعد از اینکه که با کلیه عالم به عنایت
عامه ترقی کرد و به آن مقام رسید میداند که آنچه پیشتر دانسته بود با آن
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مطابق است و این مسأله معترضه بود و از آنجا برخواسته بود که صعودهای
اشیاء دو قسم است یک صعود صعودی به عنایت عامه از جمله عالم و یک
عنایتی است خاصه که از برای بعض حصص است که آنها پیش افتادهاند از
کلیه عالم و آنچه در کلیه عالم به مدتها حاصل میشود برای آن حصص به
اندک زمانی حاصل میشود پس چنانکه این عالم کلیه صعود میکند و به
عالم برزخ میرسد و بعد سیر میکند و به عرصه قیامت میرسد و بعضی
میروند به رضوان و بعضی میروند به منتهای سجین همچنین اشخاصی هم
که به عنایت خاصه برای ایشان صعود پیدا شده به واسطه لطافت و صفایی
که دارند آن عنایت خاصه که آن فیض قدسی خداوند عالم باشد تعلق به این
شخص جزئی میگیرد و در بطن این شخص جزئی منصبغ به صبغ جزئی
میشود و اسمش عنایت خاصه میشود و از جمله صعود به عنایات خاصه
معراج حضرت پیغبمر است صلوات اهلل علیه و آله و این معراج عنایتی است
خاصه که مخصوص آن بزرگوار شده در میان جمیع انبیاء و مرسلین و این
استعداد در وجود مبارک او بوده و آن فیض قدسی خداوند شامل آن استعداد
شده و این صعود برای او پیدا شده لکن حاال آیا این صعود صعودی است که
برای اهل کشف پیدا میشود که میبینی دارد راه میرود و میگوید من به
مقام موتوا قبل انتموتوا رسیدهام و به مقام من مات فقد قامت قیامته برای
من حاصل شده و حاسبوا قبل انتحاسبوا یا میگوید گویا خود را در جنت
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میبینم و امثال اینها آیا معراج نبی از این قبیل است که شب در خانه امهانی
خوابیده بود و همانجا بود به اینطور معراج کرد و بدنش آنجا خوابیده بود و
نفس او متوجه مبدء شده بود و روح او به معراج رفته بود یا بدن او هم صعود
کرد اما حکماء که منکر شدهاند خرق و التیام را در افالک میگویند که
عرصه نسق و نظام بسیط است و برای بسیط دو اقتضاء نیست بسیط صاحب
یک حرکت باید باشد چرا که صاحب یک اقتضاء است به برهانهای خود
ثابت کردهاند که افالک بسیطند و بسیط دو اقتضاء نمیکند و یک اقتضاء
بیشتر برای بسیط نیست و افالک بسیطند پس اگر اقتضای فلک این است که
از مغرب رو به مشرق رود پس دائم همین یک حرکت را میکند و خالف
این یک حرکت در آن تصور نمیتوان کرد پس خرق و التیام در افالک محال
است و جسمی را که خرق میتوان کرد مثال هوا را یا آب را که خرق میکنی
قدری از این آب از این طرف حرکت میکند و قدری از آن طرف حرکت
میکند قدری از پیش و قدری از پس و از اطراف حرکت میکند تا آنکه
منفذی برای آن چیزی که داخل آن میکنی پیدا میشود حاال فرضا این نهر
طبیعتش این است که از آن طرف برود و آن باقی اطراف بر خالف طبیعتش
حرکت میکند پس به خرق و التیام این حرکات المحاله خالف طبیعت در
این شیء باید پیدا شود پس افالک چون بسیطند و یک اقتضاء بیشتر ندارند
حرکات مختلفه از آنها سرنمیزند پس خرق و التیام در افالک جایز نیست
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پس آنها منکر اینند که پیغمبر 9به جسم شریفش و به بدن مطهرش به آسمان
باال نرفت لکن ما در جواب ایشان گفتیم که به طور خود شما علی قولکم
حاال ما مسلم بداریم که افالک بسیطند و حال آنکه قبول نداریم که از آنها
حرکات مختلفه سرنمیزند و یک اقتضاء بیشتر ندارند معذلک کله میگوییم
چه امتناع دارد که جسم پیغمبر از عرش بگذرد به قاعده خود شماها و چون
به فلک میرسد به قدر جثه پیغمبر از فلک معدوم شود و پیغمبر جای آنقدر
معدوم را بگیرد و بعد که پیغمبر از آن موضع گذشت باز موجود شود به امر
خداوند و جسم پیغمبر از افالک گذشته باشد و خرق و التیام هم نشده باشد
از این گذشته این حرف که بسیط دو حرکت مختلف از او سرنمیزند بلی
بالطبع اگر حرکت کند و اگر قاسری بیاید و او را قسر کند حرکت به
خالف سرنمیزند مراد شما از بسیط چه چیز است آیا بسیط یک جزء است
یک شیء است یا اینکه مراد شما از بسیط یعنی یک طبع است اگرچه اجزای
عدیده داشته باشد و فلک جسمی است منبسط آیا جزئی است الیتجزی و
بسیط است یعنی اینطور است و یقینا که اینطور نیست نهایت شما
میگویید یک طبع است برای افالک و بر همان یک طبع حرکت میکند
تکذیب میکند شما را آنچه از فلک عالنیه دیده میشود از اصالحات مثل
برودت قمر و حرارت و آثار مختلفه به حسب لون که میبینیم که رنگ اشیاء
به اختالف طوالع مختلف میشود و سرعت و بطو مختلفه در افالک هست
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پس اختالف پیدا شد پس همه افالک مرکبند نهایت مرکبند از عناصر جوهریه
نه از طبایع عنصریه پس چه امتناع دارد که افالک خرق و التیام شود چرا که
مرکب هستند و حرکات مختلف از او بروز میکند چه امتناعی دارد وجودی
که مرکب است از حرارت جوهری و برودت و رطوبت و یبوست جوهری
وانگهی که اتفاقی جمیع حکماء است کل ممکن زوج ترکیبی و بسیط
حقیقی نیست به جز ذات خداوند عالم جل شأنه پس افالک مرکبند وقتی
مرکب شدند بساطت و اقتضای وحدت رفت بلی نسبت به این موالید عنصریه
آنها بسیطند و از این گذشته به بیان دیگری میگویم آن جسمی که شما
بسیط میگویید و محتاج و محتاج به خرق شدید میگویم اگر جسم غلیظی
از غلیظی بگذرد باید منخرق شود آن جسم تا آن دیگری بگذرد ولکن اگر
جسم لطیفی و خصوصا بسیار لطیف بگذرد از جسم کثیف هیچ حاجت به
خرق و التیامی ابدا نمیشود چنانکه عالنیه و مشاهده میبینیم که اسبابی
ساخته شده از مثل بلور و صاحب جسم لطیف به اندرون او میرود و هیچ
خرق و التیامی نمیشود و برای آن مسامات هم نیست چنانکه جهال حکماء
گفتهاند که هیچ جسمی بیمسامات نیست و این نامربوط است و تکذیب
ایشان را میکند خود بنیاد قاعده میگویند الماس و یاقوت مسامات دارند
پس میگویم برای ایشان که میخواهم بدانم که کل این جسم مسامات است
یا مثل خانه زنبور است و دیواری در میانه مسامات هست اگر مثل خانه
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زنبور است و مابین سوراخها دیوار هست حاال آن دیوارها مسامات دارد یا
ندارد اگر ندارد پس جسم بیمسامات پیدا شد و اگر دارد پس اینکه یاقوت
است یا الماس است کدام است و چه چیز را الماس و یاقوت میگویی چرا
که به قول تو کل این جسم مسامات است و دیواری ندارد پس آن جسم چه
چیز است پس معلوم شد که جسمی هست که مسامات ندارد و ادله عقلیه
مخصص نمیشود پس اینکه جسم المحاله باید مسامات داشته باشد از
مزخرفات است اگر یک ریگی بیندازیم توی شیشه و شیشه را توی کوره
سر او را ذوب کنیم که سرش بسته شود که هیچ منفذی نداشته باشد و
حرکت دهیم آن را و صدای آن بلند میشود و میشنویم آن صدا را حاال این
صدا از کدام سوراخ برآمد و میگویند جسم بیمسام محال است چطور
مسام دارد دیواره دارد یا ندارد اگر دارد جسم بیمسام شده اگر ندارد معقول
نیست مسامات در بلور تو تعقل اثبات میکنی آیا به حس که درمیآید آیا به
عقل که اینطور شد که عرض کردم پس این حرف بیمعنی است و به امتحان
معلوم کردهایم و به آالتی که درست کردهاند تجربه شده درست میکنند
چیزی برای میزان هوا و زیبق توش میکنند وقتی این شیشه را سرازیر میکنند
به قدر چهار انگشت یک وجب این زیبق پایین میآید و جای آن زیبق خالی
میماند و حکمای فرنگ به این استدالل کردهاند که خأل جایز است و به
محضی که از استقامت یک خورده میل میکند زیبق میرود باال و آنجا خالی
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میماند میگویند این خأل است ولکن با آالت و ادواتی که هست ثابت
کردهایم که آن خأل نیست بلکه جسم لطیف ناری است که در این هوا هست
که اگر آن جسم ناری نبود هیچ حیوانی و هیچ نباتی زیست نمیکرد این آبی
که شما میبینید جاری است جسم ناری توش است اگر آن جسم ناری بیرون
برود یخ میشود و دیگر جریان ندارد و اگر آن جسم ناری در این هوا نبود
اعضای شما منجمد میشد هوا گرم است و گرمی او نیست مگر آنکه جسم
ناری در آن هوا منبث است و مادام که جایی پر است و حاجت ندارد به
جسم دیگری هوایی توش هست و همین که هوای او را به تدبیر گرفتند
محالیت خأل گرسنگی آن موضع را برای جسم جذب میکند آن جسم ناری
لطیف را و آنچه در آنجا است آن جسم ناری لطیف است آلتی هست که
عالنیه دیده میشود جسم ناری لطیف حاال جای این شیشه @ و حرارت
کیفیتی است که عارض جسم میشود باز غیر از حرارت است حاال که چنین
هست نار در این هوا هست یا نه؟ نار الطف از هوا هست یا نه پس هوا از
شیشه به اندرون آن نمیرود و آتش میرود و جسم ناری از شیشه نفوذ میکند
و خرق و التیام هم برای شیشه نمیشود مسأله این بود که جسم لطیف از
جسم کثیف نفوذ میکند و جسم کثیف خبر نمیشود حاال بعد از آنی که
شما راست هم بگویید که افالک خرق و التیام برنمیدارد و جسم پیغمبر
لطیفتر است از فلک و از فلک نفوذ میکند و هیچ محتاج به خرق و التیام
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فلک هم نیست نهایت آن حکیمی یا آن متکلمی که میگوید نمیشود
یعلمون ظاهرا من الحیوه الدنیا و هم عن االخره هم غافلون و از احادیث
اهلبیت و علم ایشان دورند خیالش میرسد نبی همین است که راه میرفت
و جسمش همین است که دیده میشد اگر بفهمد که جبرئیل چگونه نزول
میکرد به صورت دحیه کلبی اینجا میآمد و راه میرفت در همین جا و از
فلک نفوذ میکرد و خرق و التیام هم در افالک نمیشد و الزال مالئکه در
نزول و صعودند و فرود میآیند از فلک اول و دویم و سیم و چهارم تنزل
المالئکه و الروح فیها بأذن ربهم نزول میکنند و صعود میکنند و هیچ خرق
و التیام هم در افالک نمیشود یک روز پیغمبر نشسته بود جبرئیل هم نشسته
بود خدمت آن حضرت یک دفعه جبرئیل رنگش پرید و کوچک شد و هی
کوچک شد به طوری که میخواست پنهان شود ملکی از آسمان فرود آمد
پیش آن حضرت جبرئیل مثل کبکی که قوش را ببیند ترسید و کوچک شد
وقتی معلوم شد ملکی بود بسیار عظیم بعد از آنی که عرضش را کرد و رفت
فرمودند چرا اینقدر مضطرب شدی عرض کرد این ملک الی االن پایین
نیامده بود من که دیدم پایین میآید گمان کردم قیامت میشود خالصه ملک
عرضش را کرد و خواست برود به آسمان یک پایش را برداشت و قدم اول را
در آسمان اول گذاشت و پای دویمش را روی آسمان دویم مثل نردبان هفت
آسمان را هفت پله کرد و رفت تا زیر عرش بعد معلوم شد میکائیل بود گویا
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و به اینطور به آسمان رفت مقصود این بود که این ملک رفت به آسمان و
خرق و التیامی هم برای آسمان حاصل نشد و بالشک مالئکه اجسام دارند
روحی است جسمانی از امام پرسیدند از روح فرمودند جسم لطیف البس
قالبا کثیفا پس مالئکه هم جسم دارند نهایت جسم لطیفی هستند وقتی
مالئکه به اینطور باشند چگونه خواهد بود حال آن جسمی که این مالئکه
از شعاع نور جسم او خلق شده باشند و هفتاد مرتبه جسم مبارکش لطیفتر
از مالئکه است پس میرود و میآید و به هیچ وجه خرق و التیامی هم نخواهد
شد.
عرض کردند که آن جسمی که لطیفتر از مالئکه است پس ما چطور او را
میتوانیم ببینیم و بدن پیغمبر را میدیدند؟
فرمودند میپرسم از شما این شمسی که میبینید و این قمری که میبینید
چطور شده میبینید با وجودی که جسم فلکی است با آن لطافت و بساطتی
که دارد که میگویید بسیط است چرا میبینید او را و اگرچه ما بساطتش را
نمیگوییم لکن لطیف هست و با وجود لطافتش منع نمیکنیم از دیدن او و
دیده میشوند از چه چیز است؟ عرض شد از تلزز اجزاء او است که خود را
جمع کرده پس از این جهت دیده میشود .پس فرمودند بدن پیغمبر هم به
همینطور جسم لطیفی است هر وقت میخواهد دیده میشود و هر وقت
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نمیخواهد دیده نمیشود مثل جبرئیل که هر وقت میخواست دیده میشد
و هر وقت نمیخواست دیده نمیشد .عرض شد اگر همهاش از عناصر بود
بایست سایه داشته باشد و @ عرض شد در بلور چه میفرمایید؟ فرمودند او
حاجب ماوراء بود عجب این است که حاجب بود و سایه نداشت.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس چهلم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
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قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و اما ما روی انه خوطب 9ادن من صاد
فاغسل مساجدک الی آخر.
کالم در صعود بود اصل صعود و سبب صعود و حقیقت صعود جذب عالی
است دانی را و عالی جاذبه دارد و جذب دارد به جهت شدت حرارت و
یبوستی که در مبدء است و چون این کلمه حرارت و یبوست را گفتم ملتفت
این شدم که غالب متکلمین یعنی آنچه ما دیدهایم و طبیعیینی که در رطوبت
و یبوست و حرارت و برودت سخن گفتهاند معنی اینها را موکول به بداهت
و مشاهده کردهاند که حرارت پیداست و همه کس میداند شرح نمیخواهد
و کذلک برودت پیداست هرکس میداند و برای طبایع معنی نکردهاند و
کشف از حقیقت اینها نکردهاند و ما حقیقت حرارت را نفهمیم که حرارت
چه چیز است و چرا مبدء باید حرارت داشته باشد و نفهمیم نار را که چرا
باید حار باشد و ماء چرا باید بارد باشد اصل این معنی بسیار مشکل است و
این معنی را نمیفهمیم مگر آنکه اول معنی الم را بفهمیم و بدانیم این وجع
و الم برای روحانی از چه حاصل میشود پس میگوییم که مرکب از شیئین
وجود او و هستی او در عرصه امکان و اکوان به ایتالف جزئین او است و
فنای مرکب به تفرق اجزای او است بقای سکنجبین در عرصه وجود به
اجتماع سرکه و انگبین است و هرگاه میانه تفرق افتاد سکنجبین از عرصه
صفحه | 491

وجود به عرصه عدم میرود سرکهای است بسیط و شیرهای است بسیط و
سکنجبین و آن امتزاج ثالثی که میان این دو تا حاصل بود از میان رفته است
و هر چیزی سرور و نشاط او در بقای وجود او است که او او باشد و اگر او
را از هم بریزند خالف سرور و نشاط او است نشاط و سرور شیء در قوت
شیء است و قوت شیء در این است که مدد مجانس به او برسد و کمال پیدا
میکند پس نشاط شیء در بقای ترکیب شیء و مدد مجانس آن شیء است
پس هرچه ترکیب او را قوی کند او به آن مسرور و مشتاق میشود و او
میشود محبوب او زیرا که هرچه ترکیب او را اشد کردی وحدانیت او را
بیشتر کرده و دوام او بیشتر شده پس عمر او و بقای او بیشتر شده این است
که هر موجودی طالب بقای او است حتی اینکه روایت کردهاند که عرضه
میکنند بر اهل جهنم که میخواهید در این عذاب مستدام باشید یا اینکه
شما را معدوم کنیم اختیار میکنند استدامه عذاب را که عدم نشوند حتی
آنکه از ارسطو روایت کردهاند که گفته بود کاش میدانستم و اعتقاد
میکردم و راضی بودم که بعد از موت از حجر االغی نظر به این دنیا کنم و
این دنیا را ببینم و از این میترسم که بعد از مردن فنای محض باشد و هیچ
حیوانی نباشد کاش در ماتحت االغی بودم و نگاه به این دنیا میکردم و به
این هم راضی هستم میترسم فنای محض باشد.
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مقصود این است که بقای شیء پیش شیء احب است از فنای شیء و بقای
او در بقای ترکیب او است و هرچه ترکیب او را اشد کردی او او را دوستی
میدارد و با او بیشتر ترکیب میکند دوامش بیشتر میشود و هرچه ترکیب
او تفکیک پیدا میکند او از او گریزان میشود و او را دشمن خود میداند و
از اقتران به او متألم میشود پس مبدء و اصل جمیع آالم عالم از تفرق اتصال
است به جهت آنکه از تفرق که گذشتی اتصال است و اتصال موجب دوام و
بقاء و نشاط است و از اینکه گذشتی جمیعش تفرق اتصال و این منسوب به
حضرت امیر است یقولون ان الموت صعب و انما مفارقه االحباب واهلل اصعب
چون وجود شیء از احباب او قوت و نشاط میگیرد به جهت مجانست با او
چنانکه حکماء گفتهاند االشیاء تتقوی باجناسها و تتضعف باضدادها یعنی
شیء از مقارنه مجانس خود که محبوبش است قوت میگیرد و اگر مجانس
نباشد محبوب نیست پس ضد است و سبب تفرق اتصال است و چون مجانس
است اقتران او را دوست میدارد پس محبوب را انسان دوست میدارد پس
یک محبوب که رفت و از او جدا شد کأنه رکنی از ارکان او فاسد میشود
به جهت آنکه تفرق حاصل میشود و از رفتن او ضعف پیدا میکند مثل ده
تکه و قطعه آتش کنار هم باشند البته قوت آنها خیلی است و از رفتن یک
قطعه ضعفی در آن پیدا میشود و هرگاه تکههای آتش زیاد شود بیشک قوت
آن زیاد میشود پس انسان محبوب خود را دوست میدارد پس به زیاد شدن
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دوست انسان قوت میگیرد و به رفتن هریک ضعف پیدا میکند و این
فرمودند:
و قلیل الف خل و صاحب
و ان عدوا واحدا لکثیر

پس درست شد ان مفارقه االحباب واهلل اصعب و از همین قبیل است رفتن
جان از تن و الم آن به جهت آنکه چون در دار دنیا اتصال داشت روح با بدن
پس به مفارقت الم به او دست میدهد و این اعظم آالم است و هیچ مفارقه
اعظم از او نیست به جهت آنکه جمیع مفارقات مفارقت ارکان و اعضاء و
اجزائی است ولکن این مفارقت مفارقت کلیه است و جمیع حیوانات بالطبع
از موت در حذرند و از مفنی وجودشان گریزانند و این رمی که میکنند به
واسطه این است که مفنی وجود خود را میبیند از او رم میکند به جهت
حذری است که در طبع ایشان است چیزی را میبیند و خیال میکند که او
مفنی وجود او باشد لهذا رم میکند و میگریزد و همچنین سرور مردم هم
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به اسباب اتصال است اینکه چاق میشود و گوشت به گوشت واصل میشود
سرور حاصل میشود و همچنین مال روی مال میآید ولد روی ولد میآید
خانه پهلوی خانه میآید ملک پهلوی ملک میآید حیوان پهلوی حیوان میآید
سرور و نشاط برای او از این اتصاالت پیدا میشود و همه از وصل و اتصال
است دیگر اگر کسی برای او حالتی دست بدهد که از دنیا معرض شود و
فساد دنیا را بداند و بفهمد که دنیا سبب تفرق اتصال او است از مبدء او و
دنیا او را مفارق از مبدء میکند و او را هالک میکند چنین کسی الم او در
وجود او در دنیا است و از مفارقت او از دنیا میگوید فزت و رب الکعبه از
این بود که سیدالشهداء در کربال هرچه نایره حرب مشتعلتر میشد حضرت
منبسطتر و شادتر و خندانتر میشد مثل کسی که روی بیابانی پر از آتش راه
رود میبیند نیم فرسخ مانده به جایی که از این آتش بیرون رود خوشحالتر
میشود و منبسطتر میشود میبیند یک میدان مانده خوشحالتر میشود و
هرچه مسافت کم میشود شوق و نشاطش بیشتر میشود اگر این بصیرت
پیدا شد چنانکه فرمود حضرت امیر واهلل ان دنیاکم هذه عندی ازهد من
عفطه عنز یعنی واهلل این دنیای شما کم عظمتر است پیش من از عطسه بزی
پس زاهد میشود در دنیا و هرچه معرفت انسان بیشتر شد ازهد میشود و
هرچه جاهلتر است در دنیا منهمکتر میشود پس از آنچه عرض کردم معلوم
شد که سبب جمیع آالم تفرق اتصال است اینجا میکنی میکشی یا چوب
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میزنند یا چاقو میزنند درد میگیرد سبب این وجع و درد و سوزش تفرق
اتصال است دیگر اوجاع هم مختلف است مثال اگر از ناخنها اینجا را بگیرند
بکنند یک وجعی پیدا میکند غیر از وجعی که از بریدن چاقو و چاقو را جایی
که برید به همان یک خط و یک مو وجع آنجا جمع میشود و این وجع غیر
آن وجعی است که چماقی بزنند به جایی که موضع وجع پهن باشد حاال فی
المثل ورمی در اندرون بدن حاصل شود او را باد میکند تا این پوست
جمیعش از هم کشیده شود پس چون اجزایش میخواهد از هم متفرق شود
الم منبسطی در جمیع بدن حاصل میشود و آن بادی که آن تو است زور
میزند که بیرون رود تفرق در میان اجزای پوست و گوشت پیدا میشود و
متألم میشود و گاهی هم الم پیدا میشود از اجتماع اجزاء به این معنی که
هرگاه قدری از پوست بدن را بگیرند و جمع کنند بهم چون اجتماع این
اجزاء افتراق اطراف آن را الزم دارد از این طرف و آن طرف پس باز تألم به
سبب تفرق اتصال است و یکپاره االم حاده اسمش سوزش است که امتیاز
پیدا کند چنانکه اسم برای طعوم گذاردهاند بعضی را حاد میگویند و بعضی
حامض و همه به جهت این است که زبان میگزد و از المی است که به زبان
میرسد و آن از تفرق اتصال است و همه طعوم از المی است که به قوه ذائقه
میرسد که درک میکند طعوم را و همه از باب تفرق اتصال است بلکه
ادراک همه حواس ظاهره از این باب است و من باب االم است که درک
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میکنند این صوتی که میآید به این طبلک گوش میخورد و صدا میشنود
از المی است که به او میرسد و متألم میشود پس متنبه میشود و ادراک
صدا میکند و از هر صدایی تا الم به گوش نرسد نمیفهمد او را و آالم
درجات دارد پس صدای بسیار بلندی که انسان بسیار متأذی میشود و صدمه
میخورد دردش میآید پس از خوردن صدای الف المی و از باء المی و از
جیم المی به او میرسد بعینه مثل چوبی که به نقاره میزنند دردش میآید اگر
جان داشته باشد حروف مهموسه المش طوری است و حروف مطبقه طوری
است و حروف قلقله طوری دیگر نهایت آالم خفیفهای است که چندان
نیست که گوش متأذی شود و اگر اشتداد پیدا کند گوش متأذی میشود و
اگر صدای منکری شدید باشد واقعا گوش درد میگیرد و همچنین باصره
شما من باب االالم درک مبصرات میکند اگر این الوان اشتداد پیدا کند چشم
درد میگیرد اگر بریق زیاد شد بیاض زیاد شد و حمرت زیاد شد چشم درد
میگیرد و اگر الوان متوسط باشد انسان المی چندان بر چشمش وارد نمیآید
و از حیث المش لذت نمیبرد و لذت از باب وجدان بعد از فقدان است و آن
مبحث دیگری است و آن باب عظیمی است و بیان اینکه لذت از چیزها
چطور میشود بابی است عظیم که قاعده جمیع سلوک و جمیع معاشرات و
آداب در آن است کاری میکند که از رفتن او مردم لذت ببرند و از اکل او
لذت ببرند از حرکاتش سکناتش لذت ببرند علمی دارد جداگانه که اگر از
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روی آن عمل کنند همهاش با لذت میشود و هرکس آن علم را ندارد و
بالطبع هم ندارد نمیتواند آن کارها را بکند و جمیع کارهایش مکره
میشود.
باری مسأله این بود که جمیع آنچه انسان درک میکند اینها آالمند نهایت
آالم اختالف پیدا میکند آالم شدیده باعث این میشود که انسان از او گریزان
میشود و آالم متوسطه انسان از آنها چندان گریزان نیست و زیاد مگر طبع
نیست و اول حد فرار آن تنبه است و اگر شخص غافل باشد چطور برمیگردد
رو به این میکند اگر الم به این نرسد برنمیگردد و این الم تنبه او است او
متوجه میشود تنبه حاصل میکند بعد از آن نگاه میکند اگر موافق طبع او
است لذت میشود و اگر منافر طبع او است الم شدت میکند و متألم میشود
پس اول درجه فرار تنبه است پس بعد از اینکه این مسأله به طور اختصار
معلوم شد و اال باب مفصلی دارد عرض میکنم این اجسامی که مقارن با
اجسام میشود از دو قسم بیرون نیست یا لطیفند در غایت لطافت و رقیقند
و رخوند یا غلیظه و کثیفند و منجمد آن اجسام لطیفه حیزشان جهت علو
است به جهت آنکه لطیف یک حیز در ملک خدا دارد و کثیف هم یک
حیزی ضد آن حیز دارد فلیکن حیز اللطیف اعلی و حیز الکثیف اسفل آیا
لطیف یک جایی میایستد یا نمیایستد البته یک جایی میایستد و کثیف هم
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آیا یک جایی میایستد یا نمیایستد هرجا لطیف ایستاد آنجا را اعلی میگویند
و هرجا کثیف ایستاد آنجا را اسفل میگویند پس حیز لطیف اعلی است و
حیز کثیف اسفل و چون جسم ما داخل اجسام کثیفه است حیز او اسفل
است حاال آن جسم لطیف اگر داخل شد به اندرون این جسم کثیف چون
حیزش اعلی است و بالطبع طالب باال است و لطیف است طالب انتشار و
تفرق و انبساط است او که آمد در اندرون جسم من او بالطبع میخواهد
منتشر شود و این جسم کثیف طالب انتشار نیست و او میخواهد منتشر شود
پس مد میکند این جسم کثیف را پس جسم امتداد پیدا میکند مثل اینکه
پوست را بکشی کش بیاورد لکن مطاوعه چندانی نمیکند حاال وقتی جسم
لطیف در اندرون شخص پیدا شد پس میخواهد برود باال و منبسط و منتشر
شود پس جلد و لحم انسان کشیده میشود و از این تفرق اتصال پیدا میشود
از این جهت الم پیدا میشود و اسم این الم را میگویند سوزش از این است
که آتش به هرجای بدن افتاد و حرارتی در بدن احداث کرد از آن حرارت
تفرق اتصال حاصل میشود و به این جهت موجب الم میشود و آن الم از
نحو آالم اسمش سوزش میشود دیگر چیزی دیگر نیست یا به اینکه انتفاخی
برای او حاصل میشود سوزش پیدا میکند مثل حمیات که از اندرون بخار
میکند و میخواهد بیرون آید بدنش میسوزد و لحافش را پس میاندازد
رختهایش را میکند و بدنش منتفخ میشود و سرخ میشود سوزش پیدا
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میکند از حرارتی است که صعود میکند و حرارت مایل به انبساط است و
انبساط باعث امتداد اجزاء بدن است و از این باب است اخالط حاده که در
موضعی از بدن جمع میشود که بثور و دمامیل پیدا میشود و ناتی میشود و
اطراف پوست را از هم باز میکند و از این تفرق اتصال حاصل میشود و الم
به او میرسد و از همین باب است هرگاه آتش جایی را بسوزاند و بخشکاند
متألم میشود به جهت آنکه پوست میخشکد و خود را جمع میکند و تفرق
اتصال پیدا میشود و چون طبیعت دید که پوست سوخت و خشکید و خدا
او را چنین اوستاد خلق کرده در علم خود که به محض سوختن و خشکیدن
پوست سعی میکند در جمیع بدن و از هر جای بدن هست آب میکشد و
میآورد به آنجا حاضر میکند از این جهت میبینی آبله میکند و زیرش پر از
آب میشود و اگر از خارج ترطیب شدیدی فی الفور بشود آبله نمیکند و
این آبها را طبیعت از سایر بدن آنجا جمع نمیکند و از این جهت در راه
رفتنها و از بیل زدن و چکش زدن حرارتی در آن موضع که آن را گرفته یا
راه رفته پیدا میشود چرا که حرکت محدث حرارت است پس آنجا جفاف
پیدا میکند و میخشکد پس طبیعت که طبیب ماهری است در بدن و خدا
طبیبش خلق کرده و بسیار در فن معالجه و طبابت ماهر است از هرجا هست
آب حاضر میکند به آن موضعی از بدن که بیل یا چکش مالصق آنجا بوده
و آبله میکند و تاول میکند و به این ترطیب رفع آن جفاف را میکند و علی
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ای حال آنجا اماسی میشود و هرچه تفرق اتصالش زیاده میشود سوزش پیدا
میکند پس معنی حرارت آن المی است که در جسم کثیف پیدا میشود به
واسطه آن جسم لطیف و این حقیقت معنی سوزش و الم حرارت است و اما
برودت پس این هم گاهی میسوزاند واقعا به جهت اینکه برودت جلد را
منجمد و کثیف میکند و به هم میکشد آن را مثل اینکه آب را بهم جمع
میکند و یخ میبندد و البدا هرگاه کاسه پر از آب باشد و یخ کند المحاله
قدری از کاسه خالی میشود و همچنین حوضها که یخ میکنند و سببش این
است که برودت اجزاء آب را بهم جمع میکند و کثیف میکند او را واز
این جهت که تا آب است و لطیف تهنما است و همین که یخ کرد تهنما
نیست به جهت تقلص و کثافت او است پس پوست متقلص میشود و منجمد
پس چون متکاثف کرد موضعی از بدن را پس اجزاء را از اطراف میکشد
پس تفرق اتصال پیدا میشود پس سوزش میکند به جهت همان که اجزاء را
از جای خودش کشیده آورده یکجا به زور جمع کرده و نمیگذارد بروند
جای خود پس از این جهت میسوزد اگر کسی یک چیز یخ کردهای را دست
بگیرد در صبح زمستان مثل آهنی که در بیرون مانده باشد دست میسوزد
یعنی حالتی پیدا میشود که میسوزد به جهت اینکه آنجایی که آهن میچسبد
منجمد و متقلص میکند پس از اطراف تفرق اتصال میشود و اجزاء کشیده
میشود و بهم جمع میشود این است که حضرت امیر 7میفرماید توقوا من
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اول البرد و التتوقوا من اخره فان اوله یحرق و اخره یورق پس یافتید معنی
حرارت را که انبساط و انتشار شیء است پس بنابراین هر چیزی که اشد
انبساطا و انتشارا و لطافه باشد اشد حراره است پس بنابراین باید نار اشد
انبساطا و انتشارا از هوا شد اشد حراره است و افالک اشد حراره هستند از
نار و کرسی از آنها و عرش از همه و در کرسی حرارتی است ما التطیقه
السموات و االرض و اگر حرارت کرسی برسد به فلک شمس یا قمر فغان از
بنیادش برمیآید و هالک و فانی میشوند و جمیع اجزایش از هم میپاشد و
اگر حرارت عرش برسد به زمین جمیع آنها فانی و معدوم میشوند به جهت
نهایت حرارت و انبساط و انتشار او که اقتضای حیز خود میکند و اقتضای
انبساط امتداد است و اقتضای امتداد تفرق اجزای او است یعنی اجزای زمین
و فرش که کلش فانی میشود و از این جهت جهنم سبب الم شده است و
حرارت جهنم حرارت غضب خدا است که التطیقه السموات و االرض و این
از تفرق اتصال است پس جهنم چون آتش است و حرارت است و اقتضای
صعود و انتشار میکند جمیع اجزای اهل جهنم دائما ممتد میشود و دائما
در تفرق اتصال است پس دائما در الم است و نعوذ باهلل کلما نضجت جلودهم
بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب پس عذابی نیست مگر از تفرق اتصال
به جهت آنکه جمیع اهل جهنم از تفرق محبوب دارند فریاد میکنند پس فغان
اهل جهنم از مفارقت محبوب است.
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عرض شد که جهنم که در بعد ابعد است حرارت یعنی چه؟
فرمودند ملتفت بودم از این جهت گفتم نار غضب خداوند و نگفتم اوله
یحرق و اخره یورق.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس چهل و یکم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
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قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و اما ما روی انه خوطب 9ادن من صاد
فاغسل مساجدک الی آخر.
دیروز خواستم صعود را عرض کنم و به جهت اینکه امر خفی بود در میان
آن محتاج شدیم به بیان حقیقت حرارت و به طور اختصار عرض کردم پس
بنابراین مخلوق هرچه اقرب به مبدء خود شود اشد حراره است به جهت آنکه
هرچه اقرب میشود الطف میشود و ارق میشود و اجزای او اوحد و
متشاکلتر میشود و چون این حالت در او زیاد شد حیز او باالتر میشود پس
احر میشود.
عرض شد که مقصود از مبدء چیست فرمودند مبدء یعنی الطف مایمکن فی
االمکان و از جمله حرارتی که حاال متذکر شدم و بر اغلب علمای طبیعیین
مخفی شده این است که حرارت و برودت دو امر اضافیند بسا چیزی که
حار است برای چیزی بارد است برای چیزی دیگر و به این واسطه خیلی
مطالب تفاوت میکند نمیبینی وقتی از بیرون حمام وارد حمام میشوی
خزانه اول گرم است و احساس گرمی میکنی و بعد از آنی که قدری ماندی
و به خزانه دوم رفتی آن وقت میفهمی که خزانه اول بارد بوده و دویم گرم
است و بعد که به خزانه اول آمدی احساس برودت میکنی پس معلوم شد که
حرارت و برودت دو امر اضافیند زرگر بوته را که میگذارد روی آتش و
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میدمد که نقره ذوب میشود و به قدر دو سه دم که دست نگاه داشت
میگوید سرد شد و حال آنکه مثل جمره سرخ است و میگوید سرد شد به
جهت آنکه نسبت به آن حری که داشت و ذائب کرده بود آن را همین که
بست پس سرد شد اگرچه مثل جمره سرخ باشد پس درجات حرارت و
برودت اضافی است و سر اضافی بودن آن را عرض کردم و اگر بنا باشد که
آدم بشکافد هر چیزی را پس پس میرود تا خیلی و سر اضافی بودن حرارت
و برودت این است که حر هرگاه مخلوط به برد نشود و محدود به برد نشود
حر او را نهایت نخواهد بود و برد هرگاه اختالط و امتزاج به حر پیدا نکند
برد او را نهایت نخواهد بود و آن وقت نمیتوان گفت این چند درجه حرارت
یا چند درجه برودت دارد و نهایتی و حدی ندارد و هر حر محدودی به
اختالط برد محدود است و هر برد محدودی به اختالط حر محدود است
مثال ده مثقال حر گرفتی و ده مثقال برد مخلوط کردی اعتدال فی الجمله
حاصل میشود و اگر نه مثقال برد و ده مثقال حر باشد حرش زیادتر میشود
و هکذا هشت و هفت حرش زیادتر میشود و اگر داخل حر برد نباشد
حرارتی میشود که آسمان و زمین طاقت آن را نمیآورد و حرارتی میشود
که جمیع ماسوی را خواهد سوخت بلکه حر همین که قاصر است از احراق
چیزی باشد المحاله توش یک خورده برد دارد که قاصر از احراق آن شیء
شده و همچنین برد که قاصر است از اختالط حرارت و قصور شیء معلوم
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است که متناهی شده به ضد او و اال قاصر نبود از عملش و این در همه چیز
این چنین است لکن خداوند جمیع کاینات را مرکب خلق کرده و بسیطی
خلق نکرده است از مشیت گرفته الی التراب جمیعا مرکبند از حری و بردی
و به این حر و برد تحدید میشوند و امتیاز از یکدیگر پیدا میکنند اال اینکه
هرچه رو به مبدء میرود حر اشیاء زیاده میشود و برد آنها کم میشود و
هرچه رو به بعد میرود برد آنها زیاد میشود و حر کم میشود پس حاال آن
چیزی که در آن ده نیم برودت هست و ده تا حرارت است نسبت به آن چیزی
که ده یک برودت دارد احر است و اگر داخل بکنی او را در آبی که ده یک
یا ده دو برودت دارد آن شیء احساس حرارت خواهد کرد و او حار خواهد
شد و اگر ده برودت باشد و ده نیم حرارت نسبت به آن چیزی که در او ده
یک یا ده دو حرارت است ابرد است پس حر و برد اضافی است از این جهت
در طب گفتیم و اطبا ملتفت نشدهاند این را گفتیم بسا دوایی که حار باشد
و وارد بدن شود تبرید کند مثل اینکه محرقه این شخص در درجه سیم گرم
است پس اگر دوایی که در درجه اول گرم است به او بدهی تبریدش خواهد
کرد و از درجه سیم حرارت تب را فرود میآورد تا درجه اول حرارت و آن
دو درجهاش مستهلک میشود در برودت اینکه یک درجه حرارت دارد مثل
اینکه تو کاسه آب شیرینی داری و یک کاسه آبی که یک خورده ترش است
از این کاسه ترش میریزی روی کاسه شیرین از شیرینی او همانقدر کم
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میشود و اگر حوضی یا دریایی بر آن کاسه بریزی به کلی شیرینی او
مستهلک میشود و محرقه وقتی خودش هست در درجه سیم گرم است وقتی
به قدر دوای گرم در درجه اول بر او بریزی که آن حرارت در درجه سیم
مستهلک شود آن وقت مزاج این شخص در درجه اول گرم میشود و آن
وقت به آسانی معالجه میشود از این جهت محرقه را گفتیم یک دفعه نباید
تبرید کرد بلکه به تدریج اول به دواهای در درجه دویم گرم و در درجه اول
گرم باید او را معالجه کرد تا حرارت او بیاید در درجه دویم و اول بایستد
آن وقت او را معالجه کنند و آن وقت تبرید برای او خوب است کسی عرض
کرد خودش در سه درجه گرم است این هم یک درجه گرمی به او میدهی
چهار درجه گرم میشود و کجا تنزل میکند که بیاید به درجه دویم بلکه
شدت میکند و به درجه چهارم میرسد.
فرمودند این تسخین به دوای در درجه اول نمیافزاید و بر کیفیت او
نمیافزاید که حرارت را زیاد کند بلکه بر کمیت او میافزاید و این در حالت
خودش قوتش بیش از آن نمیشود و هرچه از این جمع کنی مزاج او از درجه
اول حرارت بیشتر نمیشود مثال نان اول در درجه اول گرم است حاال نان
گندم که زیاد خوردی تسخین در درجه دویم و سیم نمیکند بعینه آب که
در چهارم درجه برودت دارد حال هرچه آب را زیاد کنی برودت آب زیاد
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نمیشود کم آب زیاد میشود پس دوای در یک درجه گرم که به صاحب
محرقه میدهی درجه اول اضافه بر سه درجه او نمیشود ابدا بلکه یک درجه
گرم و سه درجه سرد است و محرقه سه درجه گرم و یک درجه سرد است
حاال هرچه از این یک درجه گرم و سه درجه سرد به او میدهی سردی قوت
میگیرد و حرارت کم میشود تا اینکه این هم همسر او میشود در حرارت
و درجه چیزی نیست که باال برود بلکه در عرض او است این آبی که در
حال جوش است و گرمیش در درجه چهارم است حاال اینکه در درجه اول
گرم است روش بریزی آن آب از جوش میافتد به جهت این است که اب در
درجه اول گرم ابرد از این است و کمیت و وزن آن زیاد شد و اما طبیعت
حرارت نقصان پیدا کرد پس صاحب محرقه در سه درجه گرم هرگاه استعمال
کند دوایی که یک درجه حرارت دارد احساس برودت میکند پس از این
جهت جمیع کاینات حر و بردشان اضافی است پس هر چیزی نسبت به مبدء
و حیز خودش در آن محلی که ایستاده نسبت به مادون خودش حار است و
نسبت به اعالی خودش بارد است و همه دنیا همینطور است در جمیع امور
و صفات بسا کسی که نسبت به مافوق خودش جاهل است و هیچ نمیداند
و نسبت به مادون خودش عالم است و همچنین در قوت در سمع و بصر پس
حرارت هرچه به مبدء میرود احر میشود و هرچه دور میشود ابرد میشود
و بسا آنکه در صعود و نزول برودت و حرارت مضمحل شود و اثرش کم
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شود و کأنه حر البرد و برد الحر شود و اگر مومنی عارفی این معنی را فهمید
میفهمد اندازه حرارت جهنم را که هیچ نسبت به آالم این دنیا ندارد چرا که
این دار دنیا دار امتزاج است و آن دار دار خلوص است و مشوب نیست و
حرارتش حرارت مشوب به برد نیست پس اندازه و حدی ندارد و درجات
حرارت آنجا معقول نیست چرا که حرارت صرف است اگرچه بسیط در
ملک نیست و هرچه هست در جمیع عوالم مرکب است لکن آنجا کأنه المی
است که هیچ راحتی در او نیست و جنت نعمت صرفی است که کأنه المی
در او نیست و وجدانی است که فقدانی در او نیست و لذات بهشت را نهایتی
نیست نمیتوان گفت یک اکله جنت یا یک مواقعه یا یک صحبتی که مومن
با زوجه خود میدارد چقدر لذت دارد و اگر جمیع لذتهای دنیا را روی هم
بگذارند مقابل یک لقمه و یک شربه بهشت نمیشود و اگر مومن بخواهد به
همان یک لقمه جمیع را میهمانی بکند میکند بلکه جمیع اهل دنیا طاقت
آن را ندارند بلکه ذرهای از آن را طاقت ندارند از این است که در خصوص
لباسهایی که به عالم میدهند در جنت میفرماید یک سلک از سلکهای یعنی
نخی از نخهای از جمیع این دنیا بهتر است و سرش و نکته باطنیش این است
و همچنین نعوذ باهلل در جهنم اگر یک قطره از آن غسلین یا حمیم جهنم را
به کسی بچشانند المی که از آن یک قطره احساس میکند اگر جمیع دنیا و
برزخ را پر از عذاب و افعی کنند و به همه آنها معذب شود به قدر آن نیست
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چرا که جمیع آالم دنیا و برزخ محدود است و ممزوج به ضد است و اما آالم
آخرت خالص است و صرفست و ضدش چنان مستهلک در او شده که کأن
لمیکن است و از این جهت نعمت و عذاب آخرت را نهایتی نیست و مبدء
الطف و ارق و اشرق مایمکن فی االمکان است این است که خدا مبدء و
مشیت را نار خوانده که میفرماید یکاد زیتها یضیء و لو لمتمسسه نار پس
مشیت نار است و اشد حراره است و به همین لحاظ حرارت این مشیت را
عالم احببت ان اعرف میگویند و آن عالم محبت و عالم عشق است و سئل
الصادق عن العشق فقال نار تطلع علی االفئده فتحرق غیر المحبوب و اینی
که من جرأت کردم و لفظ عشق را گفتم به جهت آنکه در اخبار لفظ عشق
را دیدم و شیخ مرحوم میفرماید که من در اخبار لفظ عشق را ندیدهام و
استنکاف داشتند از لفظ عشق شاید مرادشان نسبت به خداست و اال من با
وجودی که تتبع شیخ را ندارم در اخبار دیدهام توی کافی هست طوبی لمن
عشق العباده فعانقها.
باری مقام محبت مقام حرارت و یبوست است که ماسوی را میسوزاند به
جهت آنکه غیر محبوب بارد است پس آن آتش او را میسوزاند این است که
جبرئیل وقتی در شب معراج به سدره المنتهی رسید عرض کرد تقدم یا محمد
لقد وطئت موطئا لمیطأه احد قبلک و الیطأه احد بعدک فرمودند أفی مثل
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هذا المکان تفارقنی عرض کرد لو دنوت انمله الحترقت و این است که ان
هلل تعالی سبعین الف حجاب لو کشف واحد منها الحرقت سبحات وجهه
ماانتهی الیه بصره من خلقه به جهت اینکه این مادون طاقت آن حرارت را
ندارند و اگر تجلی کند برای خلق فانی میشوند تجلی ربه للجبل فجعله دکا
و خر موسی صعقا آن هفتاد نفر که از اقویاء و علمای بنیاسرائیل بودند و به
همراه موسی آمده بودند طاقت آن تجلی را نیاوردند به جهت برودت آنها بود
که نزد آن حرارت طاقت نیاوردند فانی و متفکک شدند و آن حرارت در
اندرون آنها درآمد و به طبع خود صعود کرد پس وجود آنها را متالشی کرد
و هباء منثور نمود و اگر حرارت قلیل باشد آ ن اجزا کش میآورد و بزرگ
میشود و هرگاه شدید و غالب باشد جمیع اجزاء را متالشی میکند از این
است که جبرئیل عرض کرد لو دنوت انمله الحترقت و وجودم محترق
میشود و همچنین سبحات خداوند لو کشفت الحرقت الی آخر.
شخصی عرض کرد که اگر مناسب نباشد این از آن حرارت منبسط میشود
یا نه؟
فرمودند تا مناسب نباشد آن حرارت نمیآید چرا که طفره نیست و جمیع
امور به تدریج است و اگر آن منفعل نشود لمیتجل له و اال خدا االن همین
جا هم هست و انوار او هم تابان است و معذلک اشراق او ماها را نسوزانید
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به جهت آنکه لمیتجل لنا لعدم انفعالنا و اگر تجلی میکرد جمیعا میسوختیم
و فانی میشدیم.
باری پس معلوم شد که مشیت اشد اشیاء حراره است پس طبع آن مثل طبع
نار است که به هرجا تعلق گرفت آن را تلطیف میکند و ترقیق و تصعید و به
هرجایی که ندای مشیت و صدای مشیت رسید احاله شود و اشراق مشیت
اقبلوا الی است مثل اینکه اشراق نار را اگر به سخن درآری اقبلوا الی میشود
نار به هرجا میتابد او را تسخین و تلطیف و تصعید میکند و انعقاد او را به
انحالل بدل میکند و جمود او را به ذوب و تسفل او را به علو و هی میگوید
اقبل الی و همان اشراق ندای اقبلی است که میدهد پس اشراق مشیت همان
ندای اقبلی است که در عرصه امکان این ندا بلند شده ربنا اننا سمعنا منادیا
ینادی لالیمان ان آمنوا بربکم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و این ندای امنوا بربکم
دائما در ملک پیچیده و چطور ندایی که در گوش جمیع لطائف این ندا رفته
و به همه این ندا رسیده نهایت بعضی زودتر اجابت کردهاند پس این مشیت
دائم ندای اقبلوا میکند و ندای اصعدوا میکند و مثلی برای این اشراق شمس
است به ارض و الزال این اشراقی که از شمس میشود مخالط با سفلیات و
عنصریات میشود و چون مخالط با عنصریات شد و حیز آن حرارت شمس
باال است و بالطبع میخواهد باال برود پس میآید و دست عنصریات را
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میگیرد و باال میرود و عنصریات را به همراه خود باال میبرد و آنها را
هدایت میکند به سوی خود و آنها را به هدایت خود و به شفاعت خود و به
اینکه آنها متمسک به ذیل والیت او شدهاند آنها را به ذیل جناح خود میگیرد
و صعود میدهد پس کثائف ارض نمیشنوند ندای حرارت شمس را بلکه آن
لطائف بخاریه هبائیه ارض میشنوند ندای حرارت و اشراق ملقی علیهم را و
لبیک لبیک گویان صاعد میشوند به سوی آسمان و به آن حدی که ممکن
است صعود کند صعود میکنند تا اعلی درجات هوا که رسیدند آنجا
میایستند و بعد از آنی که آنجا ایستادند و حیزشان آنجا است اشراقات
کواکب و اشراق شمس و سایر کواکب بر آنها وارد میشود و از هر کوکبی
فیضی و نوری و انتفاعی به او میرسد و اثری برای او حاصل میشود و آنجا
تحصیل میکند آثار کواکب و انوار کواکب را و حیاتهایی که در فلک
هست و به واسطه شعالت کواکب نازل میشود و در آن بخار صاعد کامن
میشود و بعد از آنی که بخارها منعقد شد فتری الودق یخرج من خالله
میبینی که آن اشراقها و حیاتها در غیب آن آب همه کمون پیدا میکند و آب
جوهری میشود مشتمل بر حرارت فلکی مثل آنکه ریوند حرارت در جوفش
است و در غیبش است و مثل آنکه فلفل حرارت در غیبش است و فلفل
حرارت در غیب او است همچنین آن آب اگرچه نگاه میکنی هیچ حیاتی در
او نمیبینی لکن در کمون او است آن حیاتهایی که از جانب مبدء آمده آن
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اسرار و آن اشراقات جمیعا در کمون او است و به ظاهر قطره آبی است مثل
ریوند که هرچه نگاه میکنی سهلیتش را نمیبینی و عفوصتش را به نگاه
نمیبینی ولیکن وقتی که وارد معده شد اول معده در او عمل میکند و بعد
او در طبیعت عمل میکند و همچنین شاهد بر اینکه در آن آب حیاتهای
فلکی هست اینکه وقتی آمد به زمین انظر الی آثار رحمه اهلل کیف یحیی
االرض بعد موتها ببین که هر ذره خاکی که به آن امتزاج گرفت و سخن او
را شنید و امتثال فرمان او را کرد و به طبع او شد نامی میشود و کم شنیده
که نامی شده اگر زیاد بشنود حیوان میشوند و من الماء کل شیء حی
حیوانات بیشتر شنیدهاند و امتثال او بیشتر کردهاند که حرکت میکنند و اگر
سخن او را بیشتر بشنوند حیات بیشتر در آن پیدا میشود پس مائی که از
آسمان مشیت نازل میشود به ارض امکان حیاتها و آثاری چند دارد از زیر
عرش مشیت هرکه سخن او را بشنود آثار را مینمایاند آثار اراده را آثار قدرت
را آثار قضاء را آثار جالل و کبریاء و عظمت را و آثار علم و سمع و بصر و
جمیع اسماء و صفات را که در کمون آن ماء بود بروز میدهد از ارض امکان
هرچه امتثال کند و هرچه امتناع کند و قبول نکند آن آثار را بروز نخواهد داد
و انبیاء از همان آب بود و از جهت امتثال بود که به خاک آنها ممزوج شد و
آن قوت و قدرت و آن هیمنه و استیالء را داشتند و خاتم خاتم شد به جهت
امتثال که صاحب ملک عظیم و سلطنت کبرای خداوند عالم شد به طوری
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که کأنه مشیه اهلل بود و مشیت بود به جهت اینکه مطاوعه تامه میکرد برای
مشیت پس مظهر جمیع صفات مشیت شد.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس چهل و دوم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و اما ما روی انه خوطب 9ادن من صاد
فاغسل مساجدک الی آخر.
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دیروز عرض کردم که ماسوی اهلل هرچه قریب به مبدء خود میشود الطف
و اصفی و ارق میشود و هرچه بعید از مبدء خود میشود اغلظ و اکثف و
متکثرتر میشود و کدرتر میشود و هرچه لطیفتر شد منبسطتر میشود
المحاله به جهت اینکه احکی برای مبدء میشود و احکی از برای موثر عالی
میشود و چون موثر عالی واسع است در جمیع امکنه وجودیه دانی پس هرچه
شیء لطیف میشود باید اشبه به او شود و آن وسعتی که از برای او است که
منطوی کرده در تحت خود جمیع آنها را در اینها بروز میکند پس عرش
چون الطف اجسام است انبساط و سعه و احاطه او از جمیع اجسام بیشتر
است و کذلک کرسی بعد از او و افالک بعد از آنها تا به زمین میرسد پس
هرچه غلیظتر شد کوچکتر شد و ضیق حدودش بیشتر شد تا اینکه تراکم
پیدا شد مثل ارض پس هرچه شیء الطف است اوسع است و همین که اشد
انبساطا و انتشارا میشود اشد حرارتا میشود و همین معنی حرارتی است که
در او پیدا شده و همین حرارت در هرچه پیدا شد میخواهد منبسط کند
منتشر کند او را به حیز خودش ببرد از این بابت تصعیدش میکند و جذب
میکند هرچه را که شعاع آن حار در آن افتاد به سوی خود و قوه جاذبه از
حرارت و یبوست پیدا شده چنانکه قوه دافعه از برودت و رطوبت پیدا شده
پس آن مبدء عالی به جهت شدت انبساط و انتشار و سعه اشد اشیاء است
حراره پس اشد اشیاء است جذبا و مبدء عالی همان مشیت خداوند عالم
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است جلشأنه پس برای مشیت خداوند عالم حرارتی است که از آن باالتر
نیست پس بنابراین خداوند عالم جلشأنه مشیت را به نار نامیده که فرموده
و لو لمتمسسه نار و بنابر همین است که اثر حرکت حرارت شده حرکتی
که صفت مشیت است و خود مشیت حرکت ایجادیه است در هر حالی
حرکت پیدا شود حرارت احداث میکند و این حرارت الزم حرکت است
وقتی که حرکت اینجا باعث حرارت بشود آن حرکت عظیمه که محرک
کل ماسوی است چگونه سبب حرارت نباشد پس حرارتی که برای مشیت
است فوق مشاعر جمیع کاینات است حرارتی است که الف الف عالم را
میسوزاند فانی میکند و خاکش را به باد میدهد پس این مشیت از این
جهت و راهی که عرض کردم قوه جاذبه دارد که از آن تعبیر آورده شد به
اقبل پس او میگوید اقبلوا الی و اشیاء اقبال میکنند و او جذب میکند و
اشیاء منجذب میشوند حاال انجذاب این ملک دو قسم است انجذاب عامی
است که کلیه ملک منجذب میشوند به جذب او و جمله دنیا برزخی خواهد
شد و جمله برزخ اخروی خواهد شد و جمله آخرت میرود تا به مقام رضوان
و جبروتی میشود و دائم ترقی میکنند الی ماشاء اهلل و نهایتی از برای این
جذب و انجذاب نیست و وصول از برای ملک نیست ابدا و این هم داخل
مسائل مشکله است که مشکل شده برای حکما چرا که در پیش حکما
محقق شده که کل ما له بدء له ختم هر چیزی که برای وجود او ابتدایی
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است و سابقی است المحاله برای وجود او انتهایی و الحقی است و نمیشود
که بدء شیء و اول آن در دست ما باشد و آخرش الی ماالنهایه برود و این به
ادله که از برای تناهی اشیاء ذکر شده استدالل میشود و این را به طور تجسم
برهانش را عرض میکنم و شما در معقوالت هم جاری کنید مثال عصایی یا
ریسمانی این سرش دست من است نمیتواند فرض کننده فرض کند که آن
سر ریسمان الی ماالنهایه رفته باشد و کسی نگوید این ریسمان یک سر دیگر
ندارد و رفته الی ماالنهایه چرا که این معقول نیست به جهت آنکه این
ریسمانی که این سرش دست من است من ده ذرع از آن میبرم یا ده ذرع به
آن میچسبانم آیا تفاوتی در وجود این ریسمان که در خارج بود پیدا شد یا
آنکه تفاوتی پیدا نشد هیچ عاقلی نمیتواند بگوید تفاوت پیدا نشد ده ذرع
که بریدی کوتاهتر شد و ده ذرع دیگر که بریدی باز کوتاهتر شد پس اگر
کوتاهتر میشود حکما متناهی است پس هزار ذرع میبرم از این ریسمان
عقل هیچ عاقلی نمیتواند بگوید هیچ از این ریسمان کم نشده باز صد ذرع
دیگر میبرم و هکذا تا تمام شود پس چیزی که کم میشود فانی و تمام
میشود فکل منقوص متناهی پس هر چیزی سرش پیش من است المحاله آخر
دارد پس به همین برهان عالم اجسام را محدبی است و نه این است که عرش
محدب ندارد و الی ماالنهایه عالم اجسام میرود وقتی مقعر عرش و کرسی
پیش ما است پس محدب هم دارد المحاله صد فرسخ اگر از آن کم بکنی یا
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اینکه کم نکنی عقل میگوید تفاوت میکند و هزار گز دیگر کم میکنی
کم میشود وقتی کم میشود پس المحاله تمام میشود و به همین نحو
استدالل فرمود پیغمبر صلوات اهلل و سالمه علیه از برای دهریین و فرمود نه
این است که این سر زمان پیش شما است چون دهریین میگفتند آنچه از
زمان گذشته است برای آن اولی نیست و پیش از این اولی ندارد بعد از این
هم اخری ندارد پس حضرت پیغمبر برای آنها احتجاج فرمودند که این شیء
که سرش پیش شما است آیا نه این است که این شیء که پیش شما است
حاال آمده و حادث است آیا نه این است که پیش از هر شیء روزی بوده و
پیش از آن روز شبی نه این است که آخر گذشته پیش شما است و چگونه
میشود که آخر گذشته پیش شما باشد و گذشته اول نداشته باشد و الزم این
افتاده است که از امروز الی ماشاء اهلل من االزمنه الماضیه و از عهد نوح الی
ماشاء اهلل من االزمنه الماضیه با هم هیچ فرقی نداشته باشد و هیچ روی
سالهای گذشته نیامده باشد آدم عاقل همچو حرفی نمیزند ابنسینا میگوید
گذشتهها عدم شدهاند میگویم دیگر آن اعدام زیادی و کمی برایشان تعقل
نمیشود تمایزی میانشان نیست همینقدری از عدد که گذشته موجود است
یا معدوم اگر موجود است که کم میشود پس این حرف داخل زخرف القول
است که آن زینتش دادهاند و سر و صورتش دادهاند و اال اگر تعمق در آن
بشود از حاال تا عهد حضرت آدم میخواهیم بدانیم صد سال گذشته هشت
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هزار سال گذشته یا نگذشته از اول سن شما چند سال رفته چهل سال رفته
میخواهم بدانم این چهل تا اعدامند چهل تا نیست را شمردهاند چهل سال
شده یعنی چه مگر نیستها متمایزند این سالها هستند یا نه و شما پیرتر میشوید
یا نمیشوید عمرتان از چهل به پنجاه میرود یا نه از پنجاه به شصت میرود
یا نه ده تا روی اعدام میگذاری میشود پنجاه تا و ده تا دیگر روی پنجاه تا
میگذاری شصت میشود این معقول است که عدم با وجود ترکیب بشود
عدم با عدم ترکیب میشود یعنی چه پس این شصت سال چیزی است معدود
و همچنین هشت هزار سال هم چیزی است معدود حاال که معدود شد حاال
ببینیم آیا از حاال به پیش الی ماشاء اهلل تا از عهد نوح به پیش هیچ فرق ندارد
یا فرق دارد از نوح به پیش کمتر است چهار هزار سال پس چطور گذشتهها
اعدامند و هیچ عاقلی نمیتواند بگوید من امروز با ده سال پیش از این عمرم
هیچ تفاوت نکرده و ده سال چیزی نیست و عدم است و همیشه در این آنی
که موجود است من هستم این االن هستم پس این حرف صحیح نیست و
رسول خدا 9رد فرمودند بر دهریین و فرمودند نمیشود که این سر زمان پیش
ما باشد و آخر نداشته باشد و آنها هم عاجز ماندند و فرق نمیکند صبح تا
حاال و از عهد آدم تا حاال اما صبح نبوده و حاال یک ساعت و نیم از سر
آفتاب نمیگذرد این حرف نامربوط است پس زمانهای گذشته المحاله کم
و زیاد میشوند به جهت اینکه این سرش پیش ما است پس المحاله پیش از
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این روز شبی است و پیش از آن روز شبی است و باید به انتهاء برسد و رسول
خدا اینطور استدالل فرمودهاند پس این شب و روز گذشته برای آن انتهایی
هست و دیگر حاال مضایقه از این من ندارم که با وجودی که رسول استدالل
فرمودند و آنها عاجز شدند و عقول هم تجویز میکند که این ایام متناهی
شود و سابق بر آن نوعی دیگر باشد و این نوعی که حاال هست که زمین
حاجب شمس میشود و شب و روز به اینطور هست اولی دارد و آخری
دارد و بعد از انتهای این دوره دوره دیگر شود و اینطور نگذرد و وضع شب
و روز فرق کند و زمین لطیف شود و اوضاع زمین اوضاعی دیگر شود یا
فلکش ساکن بشود و دیگر شمس جاری نشود و طوری دیگر باشد و اال تا
وضع این وضع است سری دارد و تهی دارد و اول و آخری دارد المحاله
حاال هرگاه دورات فلک اینطور است و هرگاه فلک بایستد دورات تمام
میشود و اگر فلک ساکن شد برهان شما تمام میشود و نمیتواند برهان بر
خالف این بشود حضرت امیر میفرماید کل معدود متنقص هرچه معدود شد
متنقص است به جمیع امکنه به جمیع ازمنه به جمیع کمیات به جمیع کیفیات
این حرف گفته میشود.
عرض شد افالک اگر یک وقتی ساکن باشند باید امتناع حرکت داشته باشند
ابدا؟
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فرمودند شما اگر ساکن باشید چرا حرکت شما ممتنع نیست.
عرض شد که به واسطه حرکات افالک و مقتضیات آن من حرکت میکنم.
فرمودند چه ضرر دارد به اقتضای ارض به اقتضای هوا به اقتضای عالم افالک
حرکت بکند به اقتضای آن نفسی که در او است چرا که عالم هم رجلی
است نفسی دارد چنانکه شما را نفس شما حرکت میدهد عالم افالک را
هم نفسش حرکت میدهد پس میشود که ساکن باشد و بعد حرکت کند.
باری مقصود این بود که هرچه این سرش دست ما است آخر دارد و حدیث
هم هست و پیغمبر هم فرمود و حضرت امیر هم فرمودند کل معدود متنقص
و عقل هیچ طفلی هم نمیتواند انکار این بکند که از روش که برداشتی کم
نشد یا روش گذاشتی زیاد نشد معقول نیست اگرچه گذشتهها معدوم شدهاند
از عهد حضرت نوح به سابق و از امروز به سابق باید فرق بکند و هر عقلی
این را تصدیق میکند که باید فرق باشد و عقل پیغمبر هم همینطور فهمیده
است و حکما هم تصدیق این را دارند که هرچه اول دارد آخر دارد و مقصود
اینها نبود و مقصود این بود که این خلق که اولی دارد که آن فواد کلی باشد
یا ماء نازل از سماء مشیت باشد یا اینکه اول ماخلق اهلل العقل باشد آخر دارد
پس حاال چگونه این ملک آخر ندارد و حال اینکه این ملک الزال خواهد بود
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و جنت دار خلود است و برای او تقضی نیست و نار دار خلود است و برای
او تقضی نیست حاال این چگونه میشود که آخر نداشته باشد و خداوند هم
فرموده کما بدءکم تعودون پس چگونه میشود که بدء متناهی باشد و عود
متناهی نباشد یعنی چه و این مشکل شده بر حکما پس خلود جنت و نار را
منکر شدهاند و این الزم قولشان است که گفتهاند:
چون به بیرنگی رسی وان داشتی
موسی و فرعون دارند آشتی

میگویند چون به آنجا رسیدی که اول آنجا بودی و بیرنگ بودی دیگر آنجا
همه تمام میشود انا هلل و انا الیه راجعون و وصول به حق آخر این کاینات
است و آخر همه خدا میشوند چیزی نمیماند و عالم میشود همه خدا و
اینطور معنی آیه را کردهاند یا من یبقی و یفنی کل شیء همین است و الزم
این حرف این است که این متناهی میشود و از خدا بیرون آمده است و
دوباره باز به سوی خدا عود میکند لکن این حرف باطل است و اینطور
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نیست و با وجودی که خلق اول دارد و اول ماخلق اهلل العقل است و با وجود
این میفرماید خلقتم للبقاء ال للفناء و جنت و نار دار خلود است و ابداالبد
حوادث در جنت یا در نار سایرند و به خدا ابدا نخواهند رسید و خدا نخواهند
شد این است مذهب اسالم و شرح این مسأله به طور اختصار و اجمال این
است که آن عقل اگرچه مبدء است و از آن مبدء اشیاء نزول کردهاند و اینجا
آمدهاند اگر مبدء آنجا بایستد اشیاء در عود به او باید برسند ولکن اگر مبدء
نایستد آنجا و الزال صعود کند اشیاء در عود به او نباید برسند و نمیرسند
مثال هرگاه دو نفر باشند از منزلی مثال از باغین یکی از آنجا برود رو به یزد
و یکی از آنجا بیاید رو به کرمان حاال اینی که میآید رو به کرمان برمیگردد
رو به یزد و میخواهد به او برسد اگر او بماند این به آن میرسد ولکن اگر
نماند و برود هرچه این برود به او نخواهد رسید و الزال میرود و به او
نمیرسد چرا که او هم میرود و آن هم سیرش مثل سیر این بل اشد است و
این هم سیر میکند و به او نخواهد رسید پس عقل بر این است که در آنجایی
که آفریده شد متوقف است و دیگر صعود نمیکند و استمداد نمیکند و مدد
از اعلی به او نمیرسد همچو چیزی نیست بلکه از اعلی به عقل مدد میرسد
الزال و عقل صاعد است الزال و عقل در جای معینی نمانده که آنجا بایستد
و اینها بروند و به او برسند بلکه عقل صاعد است الی ماشاء اهلل و ممکن
نیست این اشیاء را هم که به عقل برسند و به فواد برسند ابداالبد و اشیاء به
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کنه حقیقت خود نخواهند رسید این است که در دعاست تدلج بین یدی
المدلج من خلقک وقتی اشیاء به مبدء خود ابدا نرسند چگونه به خدا خواهند
رسید و مبدء آنجا نمانده که اینها بروند و به او برسند و مبدء الزال در صعود
است و اشیاء هم صعود میکند و به او نمیرسند از این جهت صد هزار هزار
سال زید در بهشت میماند و سیر میکند و صعود میکند و از زیدیت خودش
بیرون نمیرود و صد هزار سال دیگر سیر کند باز زید است و هکذا و هرچه
سیر میکند به زید نمیرسد و از زید نمیگذرد پس سیر میکند پس چون
سیر کرده و از زید نگذشته و به زید نرسیده به جهت آنکه حقیقتش هم دارد
سیر میکند پس ببینید که خداوند عالم چگونه حقیقتی به انسان داده و
چگونه ترقی میدهد انسان را که تا ملک خدا هست این انسان میرود و به
جایی نمیرسد پس معلوم شد که در اول مبدء دارد و در آخر هم به جایی
منتهی نمیشود و این مطلب را سید مرحوم مثل میآوردند به تسبیح و دست
میگرفتند و میگفتند مثال این مبدء که شیخ تسبیح باشد و این دانهها سیر
میکنند و هرچه اینها سیر میکنند اگر آن شیخ تسبیح آنجا بماند اینها به او
میرسند ولیکن او نمیماند آنجا و تسبیح را باال میکشیدند و میفرمودند
اشیاء بالنسبه به مبدء چنینند.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*«درس چهل و سوم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و اما ما روی انه خوطب 9ادن من صاد
فاغسل مساجدک الی آخر.
بعد از آنی که معلوم شد که مشیت خداوند عالم جلشأنه اشد اشیاء است
حراره پس اشد اشیاء است جذبا و اشد اشیاء است تأثیرا و تسخینا از برای
قوابل امکانیه ولکن جذب در هر چیزی به طور خود او جلوه میکند و همه
از جذب او است بلکه جمیع حرکاتی که در ملک هست کائنا ماکان بالغا
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مابلغ همه به تحریک همان مشیت است و همه به جذب همان مشیت است
این است که گفته میشود که جمیع حرکاتی که در ملک پیدا میشود از
محبت است و از نار محبت و حرارت محبت است پس آن حرارت مشیت
که نار احببت اناعرف باشد و نار محبت است نار او و حرارت او بر قوابل
امکانیه تابید و در هر قابلیتی آن حرکت طوری اقتضاء میکند و مثل تقریبی
عامیانه برای این زده میشود و از آن فی الجمله فهمیده میشود حرکت فنر
ساعت است در چرخهای ساعت و این فنر مبدء حرکات ساعت است و
جمیع این ساعت به جذب آن فنر کشیده میشود و اگر آن را روی زمین
بگذارند و صاحب جهات شود بعضی از چرخهای او از مشرق رو به مغرب
میرود و بعضی از مغرب رو به مشرق و بعضی از اعلی به اسفل و بعضی از
اسفل به اعلی حرکت میکنند و هر چرخی بر حسب استعداد و قابلیت او
یک نحوی از حرکت را اقتضاء میکند پس حرارت و حرکت مشیت در
عوالم غیبیه که اعراض نیست بروز میکند حرکت بر قطب را و جمیع
اجزای آن عالم بر قطب حرکت میکند و در عالم اعراض که بروز میکند
در اعالی این عالم که بروز میکند حرکت بر محور اقتضاء میکند و در
عناصر که بروز میکند حرکت از مرکز و به سوی مرکز میشود و همان
حرکت که در حیوانات که بروز میکند حرکت ارادی و حرکت عرضی
میشود و آن حرکت در نباتات که بروز میکند حرکت نما و زیاده و حرکت
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طبیعی میشود و هکذا همان حرکت مشیت است در هر چیزی بروز میکند
و به طور و استعداد و قابلیت آن غیر اقتضای حرکتی میکند اما حرکت در
عالم غیب که حرکت بر قطب است و احداث کره میکند و اصل این کلمه
داخل اصولی است که ابوابی چند از علم از او گشوده میشود و هو باب
یفتح منه الف باب آنچه بر قطب حرکت کند اقتضاء کره میکند و آنچه بر
محور حرکت میکند اقتضای دوایر میکند این سخن اصلی است که برای
این فروع کثیره از امور دنیا و آخرت مترتب میشود و حرکت بر قطب بر
دو قسم است یک دفعه قطب میگویند و آن نقطه که از عرض کره و در
وسط کره است و از اجزای کره است که نسبت جمیع اجزاء به این نقطه
مساوی است و دور تا دور این کره نسبتش به آن مساوی است و آن قطب
است دیگر کره خواه مسمط باشد یا مجوف باشد و یک دفعه قطب میگویند
و مراد چنین مرکزی نیست لکن اعدل اجزای این کره مقصود است خواه
مسکن او در وسط باشد و خواه در وسط نباشد اگرچه بر سطح این کره
باشد و هر جایی از این کره که باشد همین که اعدل اجزاء کره است آن
مبدء است و آن غوث است و سایر اجزایی که در این کره است به تدریج و
ترتبی هریک در جایی واقع شده همه تابع آن اعدل اجزاء باید باشند نظر به
آنکه آن چه از جانب عالی میرسد اول من یتنبه آن اعدل است هرجا
میخواهد باشد و ثانی من یتنبه آنی که یک درجه کمتر و ثالث من یتنبه آنکه
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یک درجه کمتر از آن تا آنکه آن اجزایی که بعد از همه اجزاء متنبه میشوند
آنها ابعد االجزاء عن القطبند اگرچه به حسب مکان عرضی مقارن با قطب
باشند بلکه هرجا که ابعد اجزاء است اسمش محدبست اگرچه به وسط رفته
باشد و بسا آنکه یک قطعه از ابعد اجزاء به وسط این کره رفته باشد و آن
اعدل اجزاء رفته باشد به محدب کره و معذلک آن اعدل اجزاء قطب است
و مرکز و آن قطعه ابعد اجزاست از این قطب پس این مکان که در وسط
کره است قطب باید باشد نه به این معنی ظاهرش است بلکه اول به معنی
انتباه از مبدء است و مثل برای این آنکه اگر شما دست خود را مثال از سینه
بگذارید روی دل حاال این اصابع ظاهرا اقرب است به دل لکن آن مددی که
از قلب باید به اصابع برسد از آن قلب باید بیاید به شریانات و از آنجا به عضد
و از آنجا به زند و از آن برسد به رسغ و از آنجا بیاید به کف و از کف بیاید
به اصابع و از اصابع بیاید به انامل به همان ترتیبی که دارد باید میآید و
اگرچه ظاهرا انامل اقرب اجزاء باشد به دل ولیکن این قرب و بعد ظاهری
مناط استمداد باطنی نیست این است که نبی اعدل اجزای عالم است و بسا
آنکه کنار او مجوسی یا یهودی نشسته باشد و سلمان رفته باشد در بعد ابعد
و حضرت امیر به مشرق به جنگ رفته باشد و به ابعد اجزای عالم باشد ظاهرا
این دخلی ندارد بلکه باز مددی که به یهودی میرسد به همان ترتیب خود
میآید االقرب فاالقرب تا به منتهای بعد برسد و آن یهودی اقرب خلق
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نمیشود به رسول اهلل 9پس آن یهودی که در محدب است مقام او در بعد
ابعد از مرکز است و اگرچه وسط آمده باشد و نشسته باشد و حضرت امیر
که اقرب اجزاست به مرکز اگرچه برود در ابعد و در محدب کره بنشیند و
این هم یک معنی قطب است.
و اما معنی دیگر این است که قطب الطف و احکی و اشرف را بگویند که
به حسب طبیعت خودش اشد اجزای این کره باشد انبساطا و انتشارا و احاطه
و اعظم آنها باشد کبرا پس به این مالحظه که احکی است از برای احاطه
عالی و قدس و اطلسیت عالی و تجرد او از جمیع قیود و حدود و صور به او
قطب میگویند پس بنابراین عرش قطب و قلب این عالم است اگرچه بیرون
از همه اجزاست و مثل جلد است به روی سایر کرات و مع ذلک قطب و
قلب است به جهت آنکه او احکی است از جمیع و اشرف و الطف و اوسع
و اول اجزاست و عقل است و عقل اول ماخلق اهلل است و عرش اول خلق
این عالم است پس او قلب این عالم است ان فی ذلک لذکری لمن کان له
قلب ای عقل و او است اول جزئی که از این عالم به حرکت درآمده اواست
که کان عرشه علی الماء پیش از خلقت پس او قطب و مرکز این عالم است
بعد از آنی که قطب و قلب شد اعضای رئیسه این بدن بروج اثناعشر میشوند
که در حول او است و بعد از آن افالک سبعه به منزله اعضای عالیه هستند
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که آالت و ادوات قلبند که تجلیب و تفریق و جذب و دفع و امساک و هضم
و قوای او هستند و زمین به منزله سایر بدن او است و این به منزله پوست
عالم است و او قلب است پس همچو چیزی را هم قطب میگویند حاال
حرکت بر قطب را باید فهمید وحرکت بر قطب یعنی بر عرش چه معنی
دارد و حرکت بر رسول خدا 9که قطب و غوث عالم است چه معنی دارد و
حرکت بر مرکز زمین بر آن نقطه که قطب کره است چه معنی دارد و باز از
جمله معانی قطب که در این عالم بر آن قطب گفته میشود اجزایی است
ذاتی که اصول است که در این مرکب اجزائی است که قبل از اختالط به
اعراض گرفته شده است و آن جوهری است هورقلیاوی و آن جوهر از این
عالم نیست و معذلک قلب و قطب این عالم است به جهت اینکه قبل از
جمیع این اعراض است و منتهیالیه جمیع اعراض و محرک جمیع آنها است
و این مطلب گفته شده و فهمیده نشده و حل آن نشده است و آنچه گفته
شده که زمین خالی از حجت نمیشود و بیواسطه زمین قرار نمیگیرد و اال
لساخت االرض باهلها معنیش چه چیز است و طفره هم که در وجود نمیشود
و این مسلم است و زمانهای سابق بر بعثت رسول مثل زمان نوح و آدم این
علم و اعجازی که به ایشان میرسید از خدا بدون واسطه میرسید یا به
واسطه اما بدون واسطه که نمیشود چرا که انبیاء اول و اشرف کاینات
نیستند و اول مستمدین از خدا بدون واسطه نیستند اجماعا و در این عالم هم
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که واسطه نبود چرا که واسطه باید از عرض آنها باشد و اگر کفایت میکرد
در افاضه واسطه که از عرض مستفیض نباشد خود خدا کفایت میکرد و
احتیاج به وسایط نبود و این احتجاج که مردم محتاج به وسایط و انبیاء
هستند باطل میشد و نباید باشد و اگر در غیب نبی و واسطه و حجتی کفایت
میکرد دیگر چه احتیاج به بعث رسل بود و همه خلق از همان حجت غائب
استمداد میجستند و هیچ محتاج به انبیاء ظاهر نبودند و عالنیه معلوم است
که این نمیشود پس باید واسطه در عرض باشد و اگر در عرض نباشد این
عیبها الزم میآید و اگر چنین است پس پیش از نوح و پیش از آدم واسطه آنها
که بود و حجت که بود و این مشکل شده پس اگر کسی بگوید استدالالت
شما که عالم حجت میخواهد قطب میخواهد یا ایصال به اینها بودن و در
عرض اینها بودن میباید حجتی باشد که دسترس باشد این حرف شما باطل
میشود به جهت آنکه در زمانهای سابق پیش از پیغمبر شما که بود آن کسی
که از خدا به خلق فیضها را میرساند عیسی است مابین عیسی و خدا کیست
او اول صادر نبود و همچنین مابین عیسی و محمد که بود که از خدا و محمد
میگرفت و میرساند آنهایی که صاحب شریعت بودند بیواسطه نمیشد
آنانی که ناقصند چگونه فیض به آنها میرسد و به آن صاحبان شریعت نرسیده
باشد و پیش از حضرت آدم چطور فیض میرسید اگر این حرف شما عامه
است امام زمان باید باشد و اگر نباشد اذا لساخت االرض باهلها پس بگویید
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که پیش از حضرت آدم حجت که بود و راه جواب این شبهه عظیمه نیست
مگر از همین بابی که عرض کردم که قطب و مرکز و قلب این عالم در
مقام هورقلیاء است و هورقلیاء را نه خیال کنید که بیرون از این عالم است
بلکه در همین عالم است و افالکش در افالک این عالم است و عناصرش
در عناصر این عالم و هیچ بعید نیست از اینجا و همین بعد االختالط
باالعراض تراب این دنیا است و قبل االختالط تراب هورقلیاء است و در
همین تراب تراب خالص غیر مختلط هست و عناصر خالصه عناصر هورقلیاء
است و افالک خالصه بدون خلط اعراض افالک هورقلیاء است پس هورقلیاء
جسمانیست و در همین عالم است و از این جهت او را اقلیم ثامن گفتند که
کأنه اقلیمی است که در این هفت اقلیم ساری است چنانکه اطبا طبیعت
خامسه گفتند که ما لفظش را تغییر دادیم تا همه جا درست بیاید آنها گفتند
از چهارتا که مرکب شد آن طبیعت که در چهار جاری است و از چهار
حاصل است طبیعت خامسه است و ما به جهت آنکه بسا مرکب از دو جزء
یا سه جزء یا هفت هشت جزء مرکب شود پس گفتیم طبیعت خارجه که آن
طبیعتی است که حاصل از این اجزاء است حاال همچنین مقام هورقلیاء مثل
طبیعت خارجه است حاصل از این اجزاء ولکن خارج از اجزاء مثل مائی و
ترابی و ناری و هوائی که بهم آمیخته شده باشد و طبیعت خامسه حاصل شده
باشد ولکن خارج از اینها است و علی ای حال در عالم هورقلیاء قطبی که
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باشد نافع به این دنیا و قلب این دنیا هست وجودش باعث بقای وجود این
دنیا است به جهت آنکه آن از اصول این عالم است و از این عالم است نهایت
اعراض برای او نیست و کفایت برای حفظ این اجسام آن جسم هورقلیاوی
میکند آیا نمیبینید که امامی که بدنش صحیح است و عرض و مرض ندارد
و ابدان مرضی را مدد میرساند و چشم دارد و کوران را مدد میدهد و گوش
دارد و اگر آن دنیا را مدد میدهد لطیف است و کثیفها را مدد میدهد و
هکذا پس چه میشود که قطب صاحب آن جسم هورقلیاوی باشد و خالی
از اعراض باشد و جمیع صاحبان اعراض را حفظ کند و مدد بدهد و هیچ
منافاتی ندارد به جهت آنکه جسم هورقلیاوی از همین دنیا است نهایت
خالص و صافی از اعراض است نه این است که جسم نیست واقعا حقیقتا
صاحب جسم است و صاحب طول و عرض و عمق اال اینکه خالص از
اعراض است و این عناصری که شما دارید از اعراض فراهم آمده و مثل
هورقلیاء و این عناصر مثل این اعراض است و عناصر مثل چهار عنصر آدم
نارش صفرا است و هوایش دم است و ماءش بلغم است و ترابش سوداء است
و این است چهار عنصر این بدنها و اما چهار عنصر این دنیا ساری و جاری
در آن چهار عنصر خلطی است و مثل طبیعت خامسه در کل آنها ساری است
و مثل احدیت که در اعداد میگردد و این عناصر کافیند در حفظ آن چهار
عنصر خلطی و همچنین عناصر هورقلیاء ساری و جاریند در عناصر این دنیا
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و کافیند در حفظ آنها مثل اینکه نار این عالم در صفرا میگردد به همانطور
عناصر هورقلیاوی در این عناصر میگردد پس این بدن هورقلیاوی در حفظ
بنیه عالم کافی است و حجت در جمیع ازمنه عالم چه پیش از حضرت آدم
و چه بعد از حضرت آدم در هورقلیاء بوده و هست و او است حافظ کل این
دنیا نهایت وقتی خداوند بر فرعون اتمام حجت کرد حجت را سوار کرد بر
اسبی و با براق طال ظاهر شد و حضرت امیر را سوار کرد و ظاهر کرد و
نمود به فرعون و حضرت حمله بر او کردند با نیزه به او اشاره کردند که
میخواهی بزنم توی شکمت و فرعون ترسید و از باالی تخت افتاد به زیر و
خودش را خراب کرد و غش کرد و افتاد غرض این است که حضرت امیر
صلوات اهلل علیه ظاهر شد بر فرعون و خدا میفرماید و لقد اریناه آیاتنا کلها
و آن حضرت بود جمیع آیات خداوندی که به او نمود و اال فلق بحر کل
آیات نیست و جراد و خون شدن نیل کل آیات نیست بلکه آیات مرئیه و کل
آیات وجود مبارک حضرت امیر است که به او نمودند فکذب و ابی و آن
وقت مصلحت چنان دیده بود که از اعراض این دنیا به خود بگیرد و ظاهر
شود بر فرعون مثل اینکه مالئکه ظاهر شدند برای حضرت لوط و حضرت
ابراهیم و در مقام خود بودند و صورتی از اعراض این دنیا گرفتند به منزله
آیینه و در او جلوه کردند و پیدا شدند در این دنیا و خودشان در مقامشان
ثابت بودند و مقام خود را رها نکرده بودند و مثل جبرئیل که نازل میشد به
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صورت دحیه کلبی و نازل میشد به حضرت آدم و شیث و حضرت امیر در
دشت ارژن ظاهر شد به جهت سلمان و بعد در این زمان دلش خواست که
ظاهر شود پس به اینطور و به این صفت ظاهر شد و بعد از اینکه ضربت به
فرق مبارکش زدند باز برمیگردند و باز به قرن دیگرش میزنند و باز
برمیگردند و هو ذوالقرنین هذه االمه و له الکره بعد الکره و الرجعه بعد
الرجعه و باز آن حضرت و سایر ائمه  :در این بیابانها هرجا کسی استغاثه کند
به فریادش میرسند به هر لباسی که بخواهند و بسیار ارشاد ضالی نمودهاند
و نجات دادهاند و همینطور از آن روز الی االن از قبور مطهره ایشان چگونه
آثار و معجزات ظاهر شده و میشود تا باز ظهور کنند معلوم است که
مقامشان مقام هورقلیاء است و در آنجا ساکنند و قطب عالمند و قوام عالم
به ایشان است اگرچه به اعراض این عالم جلوه نکرده باشند و در هر صورتی
از صورتها و به هر طوری از اطوار که خواسته باشند جلوه میکنند و میکنند
آنچه بخواهند جل مقام آلمحمد عن وصف الواصفین.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*«درس چهل و چهارم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و اما ما روی انه خوطب 9ادن من صاد
فاغسل مساجدک الی آخر.
سخن در صعود بود و عرض کردم که مشیت اشد اشیاء است حراره پس اشد
اشیاء است جذبا و ظل جذب او که در قوابل امکانیه افتاد آن ظل در هر
عالمی از عوالم به طور آن عالم برحسب آن عالم جلوه کرد و ظل آن حرکت
مشیت و چون مشیت حرکت ایجادیه است ظل آن حرکت در هر عالمی
طوری بروز کرد پس در عالم غیب به طور حرکت بر مرکز و قطب بروز
کرد و در عالم شهاده به طور حرکت بر محور بروز کرد و در سفلیات و
عناصر به طور حرکت از مرکز و به سوی مرکز بروز کرد و در نباتات
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حرکت مشیت به حرکات طبیعیه و نما و زیاده و نقصان و در حیوانات به
طور عرض و انتقال از مکانی به مکانی و حرکات ارادیه و آن حرکت در
انسان بروز کرد به طور ترقیات از رتبه دانیه به رتبه عالیه و تنزالت از رتبه
عالیه به رتبه دانیه و تنقالت از علمی به علمی ادنی یا اعلی از معقولی به
معقولی و معرفتی به معرفتی و در انسان آن حرکت به اینطورها بروز میکند
و سخن در حرکت بر محور و حرکت بر قطب بود و برای قطب چند معنی
عرض کردم و مراد ما از حرکت بر قطب این است و معلوم نمیشود تا آنکه
معنی حرکت را بفهمیم و حکما در معنی حرکت اختالف کردهاند بعضی
گفتهاند که حرکت کون شیء است در مکان ثانی بعد از مکان اول و این
تعریف را از روی چشم برداشتهاند و غافل از این شدهاند که این تعریف
سکون است پس از سکون چنانکه واضح است از اینجا برداشتهاند و آنجا
گذاشتهاند و در میان متحرک است و اال در مکان اول و دوم در هر دو ساکن
است و بوعلی سینا گفته و بهتر گفته است که حرکت کمال اول شیء است
نحو کمال ثانی به این معنی که شخص از اینجا حرکت میکند برای اینکه
یک چیزی تحصیل کند که از برای نفس او به واسطه او استکمالی حاصل
شود مثال میرود به طلب علم و علم کمالی است که حاصل میشود و آن
منتهیالیه حرکت است پس حرکت مابین ذات است و مابین آن منتهیالیه
حرکت و آن حرکت نار ظهوری اسم او را کمال ذات گفتهاند کمال اول به
صفحه | 538

سوی کمال ثانی و تو به واسطه کمال اول به کمال ثانی میرسی پس این
تعریف نتوانستهاند تعریف کنند افضل تعاریف و تعریف مربوط آن است که
در آن تعریف مأخوذ نباشد خود معرف و ردیف معرف و شما میخواهید
تعریف حرکت را بکنید به خود حرکت یا به لفظ هم معنای حرکت مثل
نقل و انتقال مثل آنکه بگویی که حرکت نقل با انتقال از مکانی به مکانی
است و حرف در خود نقل و انتقال است پس چنین تعریفی درست نیست و
هر تعریفی که در او کلمه فعلی یا کلمه مصدری باشد از آنچه میخواهند
تعریف او را کنند جایز نیست و آن تعریف درست نیست از این جهت بوعلی
در تعریف حرکت این را اختیار کرده که حرکت کمال اول است به سوی
کمال ثانی دویم حاال انسان هر حرکتی که میکند برای استیفای کمالی
است و ملکهای است اگر پی مال هم برود مقصودش تحصیل استعالء و
کمالی است و اگر از چیزی فرار میکند مقصودش تحصیل کمال بقای او
است حاال اگر بگویم که حرکت طلب الکمال باز طلب مصدر است و میل
الشیء الی الشیء خوب نیست پس کمال بهتر است از باقی تعاریف و اگر
بگویی حرکت کمال اول است کفایت میکند لکن مستمع از این چیزی
نمیفهمد چرا که حد تام آن است که بشناساند ماده معرف و صورت او را
که گفتهاند مشتمل باشد بر جنس که ماده معرف از او است و مشتمل باشد
بر فصل که صورت معرف از او است و علی ای حال حرکت از دو قسم
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بیرون نیست یا حرکت امدادی است مثل حرکت عالی به سوی دانی مثل
حرکت غنی به سوی فقیر و قوی به سوی ضعیف و هکذا و یا حرکت
استمدادی است مثل حرکت دانی به سوی عالی مثل حرکت فقیر به سوی
غنی و جاهل به سوی عالم و ذلیل به سوی عزیز و ضعیف به سوی قوی اما
حرکت عالی به دانی چون عالی محیط به دانی است و من جمیع الجهات
حرکت میکند به سوی دانی حاال اینجا معلوم میشود امتیاز حرکت بر قطب
از حرکت بر محور.
باری چون عالی محیط است بر دانی و نسبت او به جمیع جهات دانی یکسان
است پس من جمیع الجهات عالی حرکت میکند بر دانی و محتاج به این
نیست که انتقال از مکانی به مکانی کند و غیرمحیط در انتقالش محتاج به
انتقال از مکان به مکان است و اما کسی که همین آنی که اینجا است در
همین آن آنجا است حاجت به انتقال ندارد و چون حاجت به انتقال ندارد پس
من جمیع الجهات حرکت بر دانی میکند و چون دانی فاقد جهتی از جهات
نیست او هم به حرکت خاص استمدادی استمداد از عالی میکند در هر
جایی که هست مییابد عالی را بدون نقل و انتقال و استفاضه و استمداد از
او میکند در همان جایی که نشسته و نباید انتقال کند از جایی به جایی و
رفیق خانه رفیق خود میرود و به خانه مثل خود میرود و اما عالی چنین
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نیست و در جمیع امکنه وجودیه هست و اولی است به خود آن موجود از آن
موجود پس در امداد خود هیچ محتاج به حرکت نیست چرا که او اقرب به
او است از خود او به او و اولی است به او از او و اوجد است از او در مکان
وجود او و تو نباید از مکان خود حرکت کنی به سوی او در استمداد تو از
او پس در استمداد از عالی نباید دانی حرکت کند بلی برای استمداد از اخوان
و رفقا حرکت ضرور است و باید به جانب آنها رفت پس اشیاء نباید از مکان
خود حرکت کنند به سوی خداوند عالم در استمداد آنها چه رسد که دیگر
به خدا برسند پس حرکتی که دانی بر قطب میکند یا حرکتی که عالی بر
قطب میکند این حرکت بر قطب احداث کره میکند زیرا که احداث دایره
وقتی میکند که یک نقطه از جای خود حرکت بکند و بکند تا برگردد به
آن مکان اول ولکن اگر شیء نباید حرکت کند از جای خود به جای دیگر
و از جمیع جهات عالی محیط است بر او و دانی از جمیع جهات عالی را
بیابد پس کره احداث میشود از این حرکت نه دایره چرا که نقل و انتقالی
نیست و دانی عالی را مییابد بدون زحمت وقتی بناشد که صفت احاطه در
جسم بروز کند کری میشود پس از این جهت هر چیزی که حرکت بر قطب
میکند احداث کره میکند زیرا که از جمیع جهات رو به مرکز حرکت
میکند پس کره احداث میشود و کرهاش هم المحاله مسمط میشود و
استمداد جمیع این اجزاء به سوی جهات میشود زیرا که عالی مطلوب در
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جمیع جهات هست وقتی چنین احداث کره میشود پس حق و صدق شد
این حرف که حرکت بر قطب احداث کره میکند پس در افقی که کرات
آن قطب حرکت بر قطب میکنند روز و شب در آنجا یافت نمیشود و آنجا
دائما روز است و همچنین در آن افقی که طالع دنیا سرطان است و نمیدانم
که آن مردم اینها را از امام میشنیدند چه میفهمیدند فضل وزیر مأمون بود
و با وجودی که منجم بود و مردی بود وقتی امام برای او فرمود طالع دنیا
سرطان است نفهمید و نپرسید که دنیا کجا است که میفرماید طالع دنیا
سرطان است جمیع سیصد و شصت درجه همه آنها طالع است و دنیا همه
جایش زمین است و از جمیع اطراف همه کواکب طالعند برای هرچه محاذی
آنها است و در دو@دور ظ@ زمین سیصد و شصت درجه است و همه
آنها طالع است و دنیا همه جاش زمین است و روز دارد و شب دارد حاال
طالع دنیا سرطان است کجای دنیا مکه است مدینه است کجا است و امام
فرمودند تعقل نکرد و نپرسید که این حرف یعنی چه و همینطور نفهمیده
قبول کرد حاال طالع دنیا سرطان است این در آن وقتی است که کراتش بر
مرکز حرکت میکند و اال وقتی که کرات بر محور حرکت میکند همهاش
طالع است پس در عالمی که حرکت کرات بر قطب است طالع او و مطلع
او و اول ظهور او و اول دور او سرطان است و طالع دنیا در آنجا سرطان
بوده و کواکب در اشراف بودند و در آنجا شمس بر قمه رأس بود و طالع
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سرطان بود به جهت اینکه سرطان برج مائی است و اول ماخلق اهلل الماء است
و من الماء کل شیء حی است و مبدء جمیع موجودات ماء است و از این
جهت انسان را که آیت این عالم است و عالم صغیر است و نمونه این عالم
است مبدء او را از ماء قرار دادهاند خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا و
اول این عالم را هم ماء قرار دادهاند و آن ماء برج مائی است پس طالع دنیا
سرطان شد و در میان برجهای مائی و مثلثه مائی که سه برج است که مائی
است که تمام این دوازده برج سه طبع دارد و برای هر یکی چهار مقام پس
بروج مثلث الکیان است که سه دوره دارد و هر دوره هم مربع الکیفیه است
حاال چون سه دوره است برای بروج پس یک دوره آن آیت ملک است و
یکی دوره آیت ملکوت است و یک دوره آیت جبروت و طالع دنیا که ملک
است بایستی اول باشد و آن برج سرطان است و آن برجهای دیگر شایسته
این کار نیست.
عرض شد آنجا که اقرب اشیاء است الی المبدء باید حرارت داشته باشد و
میفرمایید برج مائی است؟
فرمودند جهات نظر حکیم بسیار است و تفاوت میکند و از هر جهتی طوری
میگوید و تعبیری میآورد پس وقتی که این معنی را که در نظر است
میخواهیم افاده کنیم اسمش ماء میگذاریم وانگهی که برج مائی گفته
صفحه | 543

میشود و اسمش را برج مائی میگذاریم لکن مائی است آتشفشان و اگر
برج ناری هم بگوییم ناری است حیاتبخش به جهت آنکه آن هستی محض
است چیزی است که جمیع نیران عالم باید به آن هست شود و جمیع میاه
عالم به آن باید هست شود و منافاتی نیست حاال اگر من میخواهم این مطلب
را بیان کنم که اصل حیات است اینطور میگویم اسمش این است و طور
بیانش همینطور است چه میشود وقت دیگری به لحاظ دیگری هم از بابت
محبت آن بخواهم نظر کنم و بگویم که منشأ جمیع حرکات عالم حب
است آن وقت میگویم حار است و یابس به جهت آنکه هرچه اقرب به مبدء
است اشد حراره است میگویم فواد اشد اشیاء است حبا پس حار است و
یابس و محترق است در آتش محبت چه میشود و حرارت محبت او است
کل دنیا را میسوزاند اینطور بگوییم چه میشود لکن حیث نظر را باید
ملتفت شد به هرجا که هست جمیع الفاظش باید منسبک به آن باشد فصاحت
این است وقتی بنا شد که به اوضاع طالع بگویند میگویند شرف کواکب و
برج مائی و امثال اینها و اال آنجا بروج کجا بود و شمس کجا بود و وقتی
میخواهیم تنزل بدهیم آن مطلب را و به این عالم بیاوریم و از این کرات
ذکر کنیم باید اینها را یک طوری واداریم که مطابق واقع باشد و با آنجا هم
درست بیاید آن وقت خوب معلوم میشود و این مطلب در علم سیمیا خوب
معلوم میشود صاحب علم سیمیا یکپاره مالحظات میکند و به آن عمل
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میکند که آثار عظیمه به آن بروز میکند مثال وقتی میخواهد مریخ را مسخر
کند لباسش را قرمز میکند به طور تشخص مینشیند شمشیر کشیده را در
دامن میگذارد ابروش را خم میگیرد و دعایی که میخواند به طور استیالء
میخواند بخور و دواهایی که میکند اشیاء حاره باید باشد و همه چیزش
باید مناسب باشد حاال هرگاه بنشیند مثل علماء و سجاده پهن کند و لباس
سفید بپوشد و عمامه بزرگی بر سر بگذارد و تحتالحنک را بیندازد و اشیاء
بارده را بخور کند و دعاها را به نهایت مالیمت بخواند اینها برای تسخیر
مشتری خوب است و به کار تسخیر مریخ نمیآید چه حکایت است معلوم
میشود که این حالت جذب میکند صفات مشتری را و آن حالت جذب
میکند صفات مریخ را پس معلوم میشود که حالت مریخی که تنزل میکند
به این عالم به این شکل میشود من اینجا مریخ عالم را درست که کردم به
طوری که مناسب مریخ آسمان شد آن وقت میتوانم که تسخیر مریخ کنم
حاال همچنین بیانات حکیم مثل علم سیمیا است آنچه میگوید در عالم
اجسام و از الفاظ اجسام میگوید حاال آن حالت را وقتی میخواهد در این
عالم بگوید به این الفاظ میگوید و این الفاظ قوالب آن معانی است باید
الفاظ این مناسب با آن معانی باشد لکن به طوری که واقع است به طور تبادر
اذهان حاال وقتی گفت درختهای جنت میوهها دارد به خاطرتان نرسد مثل
هلوهای شما که میبینید به این ترکیبها که سرما آنها را ببرد اگر اینطور بود
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و به این کثافت بود بایست حاال دیده بشود و حال آنکه دیده نمیشوند معلوم
نمیشود حالتی است برای وقتی به الفاظ این عالم تعبیر از آن میآورند الفاظی
میباید بیاورند که قوالب آن بتواند باشد باید بگویند قصر این قاف و صاد و
راء آمد قالب آن معنی است لفظی دیگر ندارد آن حالتی که هست وقتی که
به این عالم بیاید و منجمد بشود همین قاف و صاد و راء میشود و قصر
است واهلل ولکن نه مثل قصر شمس العماره شاه باشد بلکه برای او حالتی
است که اگر تعبیر از آن بخواهی بیاوری وقتی بیایی به این عالم به غیر از
قصر لفظ ندارد همین الفاظ و میشود یک وقت دیگری که حکیم مطلبی
که میخواهد بگوید تعبیرش طور دیگری و به الفاظ دیگری بشود از این
مطابقه ظواهر با حقایق اندازه علم علماء معلوم میشود پس اگر حکیم
بگذرد بر کسی که تسخیر مریخ میخواهد بکند ببیند این چهارزانو نشسته
که این کار از پیش نمیتواند برد چرا که کسی میخواهد تسخیر مریخ کند
اینطور نمینشیند و این وضع آن وضع نیست همچنین بر عبارات متکلمین
و الفاظشان در مطالبشان به همین معلوم میشود این لفظ لفظ آن مطلب
نیست و میفهمد که خطا کرده همچنین ائمه:استادند در علم خودشان آنچه
میفرمایند در حقیقت لفظش و بیانش همین است اگر کسی نفهمد جمیع
این شریعت سیمای توحید است که اگر شخص به آن سیما راه رود و به این
سیما خود را آراسته کند آن سیما جذب میکند توحید را و این سیما شخص
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را موحد میکند همه این حرکات ممر توحید است جمیع این شریعت قول
الاله اال اهلل است یک خوردهاش کم بشود همان قدر از توحید کم شده پس
موحد کسی است که به شریعت راه رود پس اگر استاد بگذرد بر کسی ببیند
یک گوشه دینش نقصان پیدا کرده میفهمد که این موحد به طور کمال
نیست و اگر موحد بود به طور کمال کامل بود در شریعت پس نقص در
شریعت نقص در توحید است.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس چهل و پنجم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :فاعلم انه 9موثر جمیع الخلق بجسمه
الشریف و خلق من شعاعه حقایق االنبیاء فمادونها و قد مأل عرصه االکوان
بجسمه الشریف کماروی بهم مالت سماءک و ارضک حتی ظهر ان الاله
االانت و ذلک هو جسمه االصلی الذاتی له فاذا صعد صعد من المرکز الی
المحیط من کل جانب الی آخر.
در هفته گذشته سخنی عرض کردم ناتمام ماند و آن فرق میان حرکت بر
قطب و حرکت بر محور بود و تمام نشد و عرض کردم که حرکت بر قطب
از جمیع جهات باید باشد چیزی که حرکت بر قطب و مرکز خود میکند
بایستی از جمیع جهات حرکت کند زیرا که اگر از یک جهت باشد دوایر
احداث میشود نه کره و بر محور حرکت خواهد کرد نه بر قطب و چون بر
محور حرکت میکند احداث دوایر میکند فرض کنید چیزی مثل هندوانه
حرکت کند از یک سمت حاال آن دایره عظیمه که در وسط این کره هست
بر مرکز این کره میگذرد هرگاه این را از وسط به راستی قسمت کنند کارد
میرسد به مرکز این هندوانه ولکن اگر غیر این دایره از جای دیگر این
هندوانه نیم نیم کنند هیچ یک از این تقسیمات بر مرکز وارد نمیآید بلکه
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اگر از دست راست آن دایره عظیمه ببرند به نقطه خواهد گذشت در کنار
آن نقطه مرکز خواهد رسید و اگر یک خورده آن طرفترش را ببرند دایره
صغیرتر از آن دایره به نقطه که میرسد در کنار آن نقطه که در کنار مرکز
است و هکذا دایره صغیره و هرگاه از این وسط به دست چپ بنا کنند این
را بریدن هی این را میبرند تا برسند به نقطه وسط تا به دایره میرسد که از
همه دوائر کوچکتر است حاال این نقطههای وسط را جمع کن و متصل کن
جمیعا خطی میشوند فرضا میلی در میان این هندوانه قرار بده از این طرف
به آن طرف و این را حرکت بده که دور میل حرکت کند دوایر احداث
میشود و این حرکت بر محور است و دوایر احداث میشود پس هریک از
این دوایر حرکت میکنند بر مرکز خود که خاص به او است و مبدء او است
که آن نقطه از محور باشد که محاذی هر دایرهایست پس هر دایره مبدء و
مرکزی خاصی دارد و هرگز از مبدء و مرکز خود تجاوز نمیکند و هریک
از مبدء خود مستمدند و مدد هر دایره از مبدء مخصوص آن دایره باید برسد
پس اینجا([ )]26کثرات احداث میشود و هریک مرکز و مبدء و منتهای
جداگانه دارند به خالف اینکه اگر جمیع این دایره بخواهند جمیع این نقاطی
که بر پشت این کره هستند جمیعا از جمیع جهات بگردند بر گرد همان
نقطه وسط در این وقت احداث دایره نمیشود به جهت اینکه دایره عف@
تصور این است که از یک جهت بگردد تا بیاید به جای خودش برسد و این
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همچو چیزی نیست پس نقطه از نقاط از جای خود نباید حرکت کند پس
انتقال از مکان به مکان در نقاط در این نحو حرکت و در این نظر شرط
نیست به هیچ وجه من الوجوه در طلب آن مرکز نباید بگردد تا به شک@
احداث دایره میشود بلکه همان جایی که هست به توجه کینونی از آن مرکز
و استمداد کینونی حرکت میکند به سوی آن مرکز مثل حرکت انوار بر گرد
سراج و انوار بر هیئت شعله است اگرچه بزرگی و طول انوار یک فرسخ بشود
آنقدر از فضا که یک فرسخ و نیم مثال ارتفاع باشد و یک فرسخ عرض او
باشد و این مسافت بر هیئت شعله مخروطی است هرگاه چراغ کری باشد
مثل آن چراغهایی که تازه پیدا شده که اللهای کردی است میآورند انوارش
هم به شکل کره خواهد شد حاال این کره نورانی نه این است که استمداد
میکند جمیع ذرات این کره نور از همین مرکز و همه رو به این مرکز
حرکت میکنند به حرکت کونی و استمدادی و کل چراغ حرکت میکند
به حرکت امدادی و این چراغ رو به کل این انوار حرکت میکند به حرکت
امدادی پس احداث کره میشود پس چون حرکت بر مرکز کرد احداث کره
کرده نه احداث دوائر و اما حرکات که بر محور کرده احداث اعراض شد
به جهت آنکه هر دایره غیر دایره دیگر است هوای این دایره غیر هوای آن
دایره است و طبع این دایره غیر طبع آن دایره است جمیع حدود این دایره
غیر حدود آن دایره است و چون این مجاور آن است قریب به آن دایره است
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بعید از آن دایره است این طبعی دیگر دارد آن طبع دیگر دارد احداث طبع
این در آن میشود احداث طبع آن در این میشود کثرات و اعراض میشود
از این قرانات و این قرب و بعد آثاری و خواصی دیگر احداث میشود مثال
وقتی زحل و مشتری از یکدیگر نهایت بعد را دارد یکی در مشرق است و
یکی در مغرب است و انوارشان چندان قوی هست با یکدیگر اختالط و
امتزاج پیدا نمیکنند بعد از آنی که با یکدیگر قران کردند اختالط و امتزاج
انوار در آن میانه حاصل میشود بعد از آنی که اختالط و امتزاج حاصل شد
نور آن انقالب به نور این پیدا میکند نور این انقالب به نور آن پیدا میکند و
یک طبع ثالثی در این میانه پیدا میشود و این نور ممزوجا مختلطا میافتد به
زمین و برای این اثر خاصی در زمین حاصل میشود که اگر تفکیک کنی
نور زحل تنها آن اثر را در دنیا نمیکند و نور مشتری تنها آن اثر را در دنیا
نمیکند بعینه مثل حکایت موازین طبیه و فلسفیه است که هرگاه اینها را به
حد اقتران برسانیم اینها را به حد تثلیث برسانیم که در میانه این برج و آن
برج که در میانه چهار برج حاصله باشد و برای او نوری است کمی اختالط
یا به وزن دیگری دارد اینقدر از نور اثری دارد مخصوص که تنها نداشت و
هرگاه اینها را به حد تربیع برسانم انوار این به انوار آن اختالطشان بیشتر
میشود اثری دیگر پیدا میشود و هرگاه اینها را به حد تسدیس بیاریم در
مابین اینها دو برج حاصله باشد انوارشان اختالط بیشتر میکند اثر بیشتر
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میکند یک چیز ثالثی پیدا میشود و سکنجبین حاصل میشود پس از اقتران
اشیاء و تقارب اشیاء و تباعد اشیاء امزجه مختلفه حاصل میشود پس دو دایره
که اتصال دارند این در آن و آن در این بالمقارنه اثر میکند و دایره آن طرف
هم نیز بالتسدیس اثر میکند و آن طرفتر بالتربیع اثر میکند و آن طرفتر به
تثلیث اثر میکند پس اشعه آنها به یکدیگر میتابد و یک مزاج ثالثی در میانه
حاصل میشود که غیر مزاج اول است و این حالت حالت عرضی است که
برای اینها پیدا میشود پس اینها به واسطه تعاکسی که در میانه این دوایر پیدا
میشود اعراضی چند در آنها احداث میشود و به جز اینکه تمثیل آن را در
طبایع ذکر کنم که اقرب به طبایع باشد چاره نیست بعد از اینکه خداوند
عالم چهار عنصر را به صرافتشان خلق کرد آن طبایع جوهریه نار نار بود
الغیر و هوا هوا بود الغیر و آب آب و خاک خاک بود الغیر پس عکس نار
در آن سه تا افتاده عکس هوا در آن سه تا و عکس آب در آن سه تا و عکس
خاک در آن سه تا پس در هر عنصری عکوس سایر عناصر افتاد و همچنین
پس از اینکه از هریک عکسی در دیگری افتاد پس از این ممتزج عکس به
آن ثالثه افتاد و هکذا تعاکس در میان اشیاء پیدا شد به اینطور باز مثل تقریبی
دیگر چراغی این وسط بگذارید و آینه این طرف نگاه دارید و آینه آن طرف
نگاه دارید پس عکس چراغ توی این آینه میافتد و عکس چراغ و عکس
آینه و عکس عکس در آن آینه محاذی میافتد و همچنین آن آینه و آنچه در
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او است این طرف میافتد و هکذا پس در این آینه که نگاه میکنی عکوس
عدیده الی ماشاء اهلل در او افتاده و همچنین آن آینه مقابل هم برابر هم مثل
سرباز صف کشیدهاند پس ببینید که وقتی دوچیز بنای تعاکس گذارد کارش
به کجا میانجامد عکس به عکس و هکذا و این همه کثرات به محض اقتران
به آینه اول پیدا شد کک وقتی بنا شد که چهار عنصر تعاکس در یکدیگر
بکنند در این میانه عکوسی چند حاصل میشود ترکیبی در نار پیدا میشود
که هیچ دخلی به آن روز اولش ندارد و همچنین ترکیب ثالثی و رابعی و
خامسی الی ماشاء اهلل و کذلک ترکیب خاصی برای هوا پیدا میشود که هیچ
دخلی به آن ترکیب روز اول آن ندارد و هکذا ماء و تراب میبینی که این
چهار عنصری که هست مرکب و ممتزج از طبایع کثیره و طبایع مختلفه
است وانگهی این عالم چون تکثیر پیدا کرد بعض اشیاء اقرب است به بعض
از بعض و به واسطه این قرب و بعد تأثیرات تفاوت میکند مثال تأثیر آتش در
هوا و هوا در آتش بیش از تأثیر آتش است در آب و آب در آتش پس تأثیراتی
که از این اشیاء در قرب و بعد حاصل میشود که خدا میداند چه آثاری است
در قوه مخلوق نیست تا احصای آن آثار کند شما چهار حرف را بگیرید و
مالحظه کنید تراکیب آن را از تکسیر آن به تقدیم و تأخیر آن حروف مثل ا
ب ج د و تکریر و تکسیر کنید پس از میان این تا روز قیامت کلمه بیرون
میآید و هر کلمه یک مزاجی و یک طبعی دارد که هیچ دخلی به طبع آن
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دیگری ندارد و کذلک موالیدی که از این چهار عنصر به واسطه این اختالط
پیدا میشود احصای آنها را نمیتواند کند احدی غیر خالق آنها و اگر
مخلوقات مدی الدهر بمانند و از این چهار حرف ابجد بخواهند تراکیب
بیرون آورند که تمام کنند پس بعد از اینکه معلوم شد تعجب نکنید که لو
کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل انتنفد کلمات ربی هیچ عجب
نیست از الف و باء و جیم و دال که هیچ چیز از این دنیا حساب نمیشوند و
داخل چیزی نیستند جمیع ماسوی اهلل بخواهند جمیع امکانات این را
نمیتوانند احصاء کنند و تا ملک خدا هست کلمه از این بیرون میآید که
هرکدام یک چیز دیگری مزاج دیگری طبع دیگری دارد پس ببینید که خزانه
خداوند عالم نفاد ندارد پستایی برداشت خداوند عالم از روز اول که نه انتهاء
دارد نه به جایی میرسد و جمیع خلق اگر بخواهند احصاء کنند امکانات آن
را نمیتوانند و خدای محیط به این همچو چیزی اختراع کرده بعد از آنی که
مثل را یافتید در حکایت دوایر همینطور است و هریک از دوایر طبعش غیر
آن طبع دیگری است از صغیره و پهلوی آن الی آن دایره کبیره عظیمه پس
وقتی اینها طبایعشان مختلف شد هریک بر گرد مرکز خود میگردند و
معذلک هریک از اقتران به دیگری و از تقارب به یکدیگر و تباعد از یکدیگر
هریک اثری در دیگری میکنند که آن اثر هیچ دخلی به اثر ذاتیشان ندارد
پس در دیگری اثر میکنند شما خیالتان میرسد زمین اثر به اسمان نمیکند
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و همچنین انوار عرش بر کرسی میماند و در آن اثر میکند و تغییر میدهد
مزاج کرسی را آفتاب به زمین میتابد تغییر میدهد زمین را چطور انوار عرش
تغییر نمیدهد مزاج کرسی را و انوار کرسی میتابد بر زحل و هر دو تغییر
میدهند مزاج زحل را و هر سه مزاج مشتری را تغییر میدهند و هکذا هر
فلکی به فلکی و این انوار تعاکس میکنند از باال به پایین از پایین به باال و
هریک طبعی احداث میکنند غیر طبعی اصلی خودشان یوم نطوی السماء
کطی السجل للکتب یوم تبدل االرض غیر االرض و السموات این ارض و
سماء تعاکس که کردهاند و اعراض حاصل شده این باید زایل بشود نه سماء
ذاتی و نه ارض ذاتی و همچنین عناصر عرضیه باید زایل بشوند و این آسمان
و این ارض که اعراض بر ایشان حاصل شده این اوضاعی که هست جمیعا
باید زایل شوند و سماوات سماوات هورقلیاء باید بشود و آنجا دیگر عرشش
عرش خالص است و چیز دیگر با او نیست و هرکس خودش خودش است
از دیگری نباید متأثر شود و حافظ نفس خودش است و قائم به موثر خودش
است و از دیگری نباید متأثر شود و آنجا کره بر محور حرکت میکند و
هریکی بر گرد مرکز خود میگردند و اعراض برزخیه هم که زایل شد آن
وقت جمیعا برگرد قطب حرکت میکنند پس جمیعشان یک مزاج پیدا
میکنند و جمیعا یک مقصد دارند و یک مطلب دارند و یک عمل دارند وقتی
چنین شد اگر حاصل میشود از حرکت بر مرکز و کره مسمط خواهد بود
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عالی که مرکز باشد حرکت میکند بر این کره این کره حرکت میکند
مرکز که عالی باشد حادث میشود از این حکایت کره که خلق ساکن
الیدرک بالسکون است که دیگر انتقال توش نیست و اسرع اشیاء است
حرکه شما ببینید حرکتی که چراغ میکند به کره انوار و حرکتی که انوار
به چراغ میکند اسرع اشیاء است حرکه وامدادا و استمدادا مثلش این است
فرض کنید ستاره عقرب یا حمل در فلک هشتم طلوع میکند از کوه که
سرزد تا طلوع کرد فی الفور نورش میآید پیش شما و هفت هزار سال راه را
طی میکند فی اسرع من طرفه عین این نور میآید و حرکت آن منیر است بر
نور و همچنین استمداد این انوار از منیرشان در هر طرفه عینی میکند با این
سرعت و کدام کره اینطور است آیتش اینکه به محضی که چشم وامیکند
عقرب را در فلک هشتم میبیند و حرکت استمدادی که میکنند به این
سرعت است کدام کره که در ملک که بر محور میگردد اسرع حرکه از
این میشود عرش به این تندی حرکت نمیکند و حال آنکه در یک شبانه
روز یک دوره را طی میکند ببینید شما چه حرکت سریعی دارد منیر بر نور
که این عرش که به قدر زمان گفتن کلمه متی پانصد راه را طی میکند وقتی
عرش به این سرعت باشد او هفتاد هزار مرتبه از این اسرع است و هفتاد هزار
یعنی چه و فرنگیها از مزخرفاتشان این است که این انوار از آسمان پانصد
هزار مدت پیش از این راه افتادهاند و حاال به ما رسیده و این حرف مزخرف
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غریبی است بلکه آفتاب که طلوع کرد به محض طلوع فی اسرع وقت میآید
به زمین.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس چهل و ششم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :فاعلم انه 9موثر جمیع الخلق بجسمه
الشریف الی آخر.

صفحه | 557

به جهت تمامی مطلبی که در دست بود مطلبی دیگر الزم است که تا آن حل
نشود عبارت حل نمیشود و آن این است که به ضرورت مذهب اسالم که
شیعه و سنی اتفاق دارند خداوند حضرت پیغمبر را قبل از جمیع موجودات
آفرید و او است اول ماخلق اهلل و هیچ چیز پیش از او خلق نشده و این مسأله
بدیهی مذهب اسالم شده به طوری که عوام و خواص آن بزرگوار را به
همینطور مدح میکنند و دیگر به الفاظ دیگر هم میگویند مثل بهتر کاینات
و اشرف موجودات و خالصه موجودات و امثال اینها پس او است اول ماخلق
اهلل و اشرف ولکن شیعه مذهبی در اینجا دارند که آن هم از ضروریات مذهب
شیعه است اگرچه سنی آن را اعتقاد ندارند و آن این است که ائمه طاهرین
هم صلوات اهلل علیهم روحشان از روح پیغمبر است طینتشان از طینت پیغمبر
است جسمشان از جسم پیغمبر است و یک نورند و یک روحند و یک طینتند
پس آنها هم در اول ماخلق اللهی با پیغمبر شریکند پس اول ماخلق اهلل نور
این بزرگواران بود و در آنجا متحد بودهاند انا و علی من نور واحد و در
زیارت جامعه میخوانید اشهد ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحده پس
اینها همه یک نورند و یک روحند و یک طینتند باز در زیارت جامعه است
الیلحقه الحق و الیسبقه سابق و الیفوقه فائق و هکذا از اخبار بسیار است و
در کتب مرحوم مجلسی بسیار است که فرمودهاند که خدا ما را خلقت کرده
حیث السماء مبنیه و الارض مدحیه و الشمس و القمر و اللوح و القلم و
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العرش و الکرسی و همین مسأله را تفصیل دادهاند میفرماید خدا ما را پیش
از جمیع کاینات به هزار دهر ما را آفرید پیش از خلق صد هزار دهر و همه
تفصیل همین است باز تفصیل داده میفرماید بعد از اینکه این مدت گذشت
خداوند از نور پیغمبر عرش را آفرید و از نور حضرت امیر کرسی را و از نور
امام حسن شمس را آفرید و از نور امام حسین قمر را آفرید و از نور امام زمان
مریخ را آفرید دیگر حاال تفاصیل داده میشود و اصل معنی این است که
ایشان اول ماخلق اهللاند و در آن حرفی نیست و اینکه جمیع کاینات از نور
ایشان خلق شدهاند برای کسی که متتبع در اخبار باشد بدیهی است و هیچ
شک و شبهه در آن نیست و مرحوم مجلسی احادیث بسیار در این خصوص
روایت کردهاند و موافق اخبار اول خلقی که خدا از نور ایشان آفرید انبیاء
هستند و در اخبار است که از نور این بزرگواران صد و بیست و چهار هزار
قطره عرق از آن حضرت ریخت و از هر قطره پیغمبری از پیغمبران را خلق
کرد پیش از سایر خلق و بعد از نور و طینت و شعاع انبیاء مومنین را آفرید و
ثابت کردهایم که بعد از ایشان جن را آفرید از شعاع مومنین آفرید و بعد از
شعاع جن حیوانات را آفرید و بعد نباتات را از شعاع حیوانات آفرید به ترتیب
هریک را در مقام خود خلق فرمود پس بعد از اینکه خلق مراتب بهم رسانید
خداوند حضرت پیغمبر را پیش از جمیع کاینات آفریده بود و انبیاء را از
شعاع آن حضرت آفرید چنانکه شعاع آفتاب را از آفتاب آفرید و فرمودند
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شیعتنا منا کشعاع الشمس من الشمس پس نسبت انبیاء به ایشان نسبت شعاع
به منیر است پس انبیاء نمیتوانند که از مقام خود تجاور کنند و به مقام منیر
خود برسند و ایشان هم مقام خود را خالی نمیکنند و به مقام شعاع بیایند
بلکه ایشان در مقام خود هستند و صاحب این مراتب انوار میباشند و کاملند
در مقام و صاحب جمیع مراتب خود هستند از فواد تا جسم خود و چون
کامل شدند صاحب نور شدند و منیر شدند و انبیاء را خدا از نور ایشان آفرید
و در مقام خود ناقص نبودند و چگونه خلق ناقص هزار هزار دهر میماند و
عبادت خدا بکند و تسبیح و تهلیل خدا بکنند و ناقص باشند این معنی ندارد
پس خلق تام مستقلی بودند که هزار هزار دهر باقی بودند و عبادت خدا
میکردند نه اینکه نصف خلق بودند یا علقه بودند یا مضغه خلق خود بودند
بلکه در مقام خود تام و کامل بودند و از این بیان معلوم شد که ذاتی محمد
و آل محمد همان مقامی است که در مأل اعلی قبل از همه پیغمبران و همه
اشیاء در آن مقام بودند یعنی آن معنای مطابقی و موضوعله مطابقی که برای
اسم محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و سایر ائمه است همان وجودی
است که هزار هزار دهر پیش از سایر کاینات بودند چنانکه یک روزی
مفصل عرض کردم معنی مطابقه لفظ با معنی را و تضمن را حاال آن معنایی
که کلمه محمد است و موضوعله برای محمد است آن است و او میگوید
انا محمد و من میگویم به او انت و تام است در ذاتیت خود همان وجود
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شریفی است که قبل از جمیع کاینات آفریده شده و از فواد خود تا جسم
خود همه را دارا است و جسم ذاتی او آن جسم است و فواد دارد و عقل دارد
جان دارد پس بعد از آنی که خداوند انبیاء را آفرید خدا آن بزرگوار را امر
کرد که نزول کند به رتبه انبیاء و بیاید به لباس انبیاء و به ایشان بگوید انا
بشر مثلکم بیاید در مقام انبیاء و بخواند انزلنا الیکم ذکرا رسوال برای ایشان
پس خداوند پیغمبر را فرو فرستاد و به او لباس بشری پوشانید تا به آن لباس
در میان پیغمبران راه رود تا پیغمبران او را ببینند و سخنان او را بشنوند که
اگر نه چنین بود پیغمبران او را به آن ذاتیت ابدا نمیدیدند و به هیچ وجه من
الوجوه چیزی از او نمیشنیدند و درک چیزی از او نمیکردند زیرا که فواد
انبیاء از شعاع جسم ایشان است پس از این جهت لباسی در رتبه انبیاء
پوشیدند و این لباس نبوت بر قامت مبارک ایشان عرضی است نه ذاتی اگرچه
این لباس در رتبه خود ذاتی باشد لکن نسبت به ذاتیت ایشان و نسبت به مقام
خود ایشان عرضی است که اگر حیناما خواسته باشند رجوع به رب خود
کنند و برگردند در مقام بندگی و مقام خاص خود که آنجا خدا را عبادت
کنند باید آن لباس را خلع کنند اگر بخواهند بروند در مقام قرب خود به آن
اسراری که متحمل نیست آن اسرار را مگر آن ذاتیت تا به طور خود عبادت
خدا را کنند و اال در رتبه انبیاء با لباس انبیاء باید تنطق کنند و عبادت کنند
پس عبادتهایی باید بکنند که این لباس طاقت داشته باشد و اگر بخواهند
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عبادتهایی که در مقام ذاتیت خود میکنند بکنند این لباس طاقت ندارد مثال
اگر بنده خواسته باشد که عبادت کند خدا را به دخول تنور این بدن متحمل
این عبادت نمیشود اگرچه با روحانیت خود این کار را بکند و روح طاقت
دارد مثل تقریبی برای این عرض کنم روح را خداوند عالم مهیمن بر این
ملک قرار داده و از عالم ملکوت است و بر ملک استیالء دارد و چون روح
در عالم ملکوت است او میتواند هرچه از این اجسام باشد بردارد و میتواند
فیل را بردارد چنانکه روح فیل تن فیل را برمیدارد و دست و پای او را به
حرکت درمیآورد ولکن آن روح در این بدن که آمد و این اعضایی که
کشیده در این بدن و آن عظامی و عروقی که این بدن دارد و این طنابها و
ریسمانهایی که خداوند بهم بافته است سنگ سی منی را نمیتواند بردارد یا
چهل منی یا صد منی را چرا که این عروق و اعصاب متحمل این نیست و اال
روح متحمل است اگر این عروق و اعصاب متحمل بودند روح هزار من را
هم برمیدارد به جهت آنکه روح از عالم ملکوت است و بر ملک استیالء
دارد ولکن این بدن و این عروق و این طنابها باریک و ضعیف است و پاره
میشوند در دعا است اللهم ارحم جلدی الرقیق و عظمی الدقیق پس این جلد
رقیق و این عظم دقیق متحمل نیست عبارت حضرت عیسی است اللهم ان
طبایع البشریه الیتحمل االقدار این طبیعت و این پوست و این بشریت و این
تار و پود متحمل سنگ سی من نمیشوند پاره میشوند پس طاقت ندارد پس
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آن اقویایی و پهلوانانی که هستند به جهت خشونت جلدشان و صالبت
عظمشان است که بارهای سنگینی را متحمل میشوند و دیگران نمیشوند
و نه این است که از قوه روحشان است بلکه به جهت کلفتی پوست و
اعصابشان است که طنابهای بدنشان محکم و کلفت است.
خالصه حاال پس چون باید در این بدن عبادت کنند خدا را این بدن متحمل
نیست که بیست روز بایستد و گریه کند و طاقت نمیآورد که سرشب تا
صبح بایستد سرپا و عبادت کند خدا را میافتد ناخوش میشود یک روز
صبحی پیغمبر 9تب کرده بود عمر آمده بود آنجا و سوال کرده بود پس پیغمبر
فرمود چرا تب نکنم و در شب گذشته چندین سوره از سورههای بزرگ قرآن
را خواندهام معلوم است بدن متحمل نیست و در اخبار هست که پیغمبر برپا
ایستاد و عبادت کرد که قدمهای مبارکش ورم کرد تا اینکه خدا بر او رحم
کرد و نازل کرد طه ماانزلنا علیک القرآن لتشقی و گویا در بعض اخبار هست
که مدتی پیغمبر یکپا میایستاد و اینقدر ریاضت کشید که هیچ کس همچو
ریاضتی نمیتواند بکشد سه روز شکمشان سیر نمیشد و لباسهایشان خشن
بود و هیچ کس نمیپوشید آنطور لباس آنطور خوراک آنطور عبادت که
میتواند بکند روزی مردی یک صاع خرما برای پیغمبر تعارف آورد ظرفش
را خواست حضرت برخواستند مردمان غریبی بودند یک صاع خرما تعارف
صفحه | 563

میآوردند و ظرفش را همان وقت میخواستند خوب برو پسین بیا ظرفت را
بگیر پس حضرت گوشه اطاق را جاروب کردند فرمودند بگذار آنجا پس
خرماها را آنجا روی زمین گذاشت باری فرش و ظرفی نداشتند یک پوستی
رویش نشسته بودند اینگونه ریاضات کشیدند و اینگونه عبادات کردند
غرض به قدری که بدنشان متحمل بود و میتوانستند کردند ولکن وقتی بدن
تحمل و طاقت نداشت دیگر نمیشد پس در رتبه انبیاء آمدند و خدا را عبادت
کردند به قدری که بدن نبوی متحمل بود و اگر میخواستند در این بدن
عبادت کنند به آن طوری که در مقام ذاتی عبادت کنند محال و ممتنع بود
در رتبه ذاتی خود بسا بود که صدهزار دهر عین را باید از خدا برندارد و ابدا
به جایی ملتفت نشوند و در این رتبه نمیتواند چنین عبادتی کند و تکلیف آن
رتبه ذاتیشان این است که صد هزار دهر نظر از خدای خود برندارند و ماسوی
را ابدا نبینند و به خاطر مبارکش احدی از خلق نگذرد خودش را نبیند و نه
احدی دیگر را و تکلیف او در آن مقام این است و این تکلیف را بدن انبیاء
متحمل نمیشود پس در مقام انبیاء عبادت کردند خدا را به عبادتی که انبیاء
متحمل آن میتوانست بشود لکن این بدن در این مقام عرضی انسان است نه
ذاتی انسان اگرچه برای این رتبه و در این رتبه ذاتی باشد بعد از آنی که
خداوند جل شأنه اناسی را آفرید انبیاء را از رتبه خود فرو فرستاد اینجا آمدند
از مقام خود در میان اناسی و لباسی از جنس اناسی پوشیدند و مثل اناسی راه
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رفتند و انا بشر مثلکم گفتند و پیغمبر ما هم آمد در میان اناسی و لباس انسانی
در بر کرد و گفت انا بشر مثلکم پس پیغمبر دو لباس عرضی در اینجا تحصیل
کرد لباس انبیاء و لباس اناسی و پیغمبران یک لباس عرضی که همان لباس
اناسی باشد و پیغمبر و پیغمبران آمدند در میان اناسی و شدند بشر و مثل سایر
بشر و چون در لباس انسان آمدند جلوه کردند به طور توالد و تناسل لباسهای
انسان ظاهر شدند پس ظهروا کما یظهرون و اکلوا ما یأکلون و شربوا ما
یشربون مثل همان اناسی و قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی
االسواق یأکل مما یأکلون منه و یشرب مما تشربون بعد از آن از رتبه اناسی
که آمدند به رتبه حیوانی و آمدند به رتبه نباتی و آمدند به رتبه جمادی و در
هر رتبه از این مراتب بدنی از برای خود گرفتند و آن بدن عرضی انسان است
ولکن در آن رتبه از برای آن رتبه ذاتی است اال اینکه عرضی است برای
خودشان پس وقتی به این عالم آمد پیغمبر 9هفت لباس عرضی پوشیده بود
پیراهنی و ارخالقی و قبایی و لباده و آبدستی و عبایی و هکذا تا اینکه در
اینجا به لباس جمادی در این عالم ظاهر شده پیغمبر و در میان جمادات راه
میرود و اگر این لباس جمادی نبود متصادم از جمادات این عالم نمیشد و
سنگ او را نمیشکست و شمشیر او را نمیبرید و قطع نمیکرد و حال آنکه
شکست و برید و قطع کرد پس صدمه شمشیر و خنجر و سنگ بر بدن
جمادی ایشان وارد میآمد و روح که مفارقت کرد از این بدن این بدن را
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میاندازد و این بدن جمادیست شهید شده و سنگ خورده و ذبح شده و بدن
جمادی ایشان اینطور میشود شمشیر شمر عقل امام حسین را نمیبرید فواد
امام حسین را نمیبرید جان امام حسین را نمیبرید بلکه جسم او را میبرید
و اسلحه به اجسام ایشان اثر میکند نه به فواد ایشان نه به عقل ایشان نه به
جان ایشان پس شهادت حظ بدنهای ائمه طاهرین است و از این گذشته آن
مقامهای اعالی ایشان مقام موثر را نسبت به این دارند و تأثیر آثار در موثرات
خود معقول نیست باشند چگونه آثار میبرند و میشکنند و قطع میکنند
موثر را و یکپاره جهال این حرفها را میشنوند نمیفهمند میروند اینجا و
آنجا مینشینند میگویند فالنی گفته امام حسین شهید نشد و اعتقاد به
شهادت سیدالشهداء ندارد همینطور آیا فکر نمیکنند این سالی ده روز
روضهخوانی برای چه چیز است هفته یک روز روضهخوانی برای چه چیز
است این مرثیههایی که میسازد کدام است این کتابهای روضه چیست اینها
را فکر نمیکنند میگویند زبان تشنیع را میگشایند و میگویند میگویم
عالنیه میگویم کافر و نجس است هرکس که بگوید سیدالشهداء شهید نشد
چنین کسی تکذیب خدا و رسول و امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین
و ائمه طاهرین تا امام زمان کرده هرکس همچو بگوید البته کافر شده است
البته نجس شده البته مکذب همه است من اینطور میگویم ولکن الناس
الیعلمون و الیشعرون آنچه من میگویم چیزی است که همه اطفال اگر
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متوجه شوند میفهمند میگویم چاقو اگر به بدن رسید پوست بریده میشود
و گوشت بریده شده نه اینکه فواد بریده شده و جان بریده شده اگر چنین
باشد باید جان سیدالشهداء تکه تکه شده باشد چرا که سیدالشهداء که پامال
شد پس اینکه در عالم برزخ است باید تکه تکه شده باشد حاال آنکه در عالم
برزخ است صحیح است یا متفرق است مرده است یا زنده و موت عارض
بدن میشود و روح به این موت نمیمیرد پس روح سیدالشهداء زنده است
این است که میفرماید در عرش خدا است نظر میکند به زوار خود و به
موضع قبر خود.
عرض شد گاهی برای ایشان گفته میشود که جسم کل جسم ایشان است
و عقل کل عقل ایشان است تا آخر مراتب و گاهی گفته میشود که ایشان
در مقام عقل کلند؟
فرمودند ایشان دو مقام دارند در مقام کلیت جدا هستند و در مقام جزئیت
جدا هستند.
عرض شد ایشان در مقام عقل در مقام جزئیشان هستند؟
فرمودند مقام عقل جزئی است نسبت به جمیع عالم ،تمام شد.
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و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس چهل و هفتم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :فاعلم انه 9موثر جمیع الخلق بجسمه
الشریف و خلق من شعاعه حقایق االنبیاء الی آخر.
دیروز عرض کردم که از برای حضرت پیغمبر و ائمه طاهرین مقامی است
که در آن مقام هیچ کس از مخلوقات مزاحم ایشان نمیکند و با ایشان نیست
و آن مقام مقامی است که در شب معراج حضرت پیغمبر 9تعبیر از آن مقام
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به اینطور آورده که میفرماید رفتم در شب معراج تا به جایی رسیدم که
جمیع ماسوی را میت یافتم و غیر از خود هیچ چیز و هیچ کس را نیافتم و
از برای آن بزرگوار مقام ذاتیهایست که جمیع مراتب او از فواد او تا جسم او
از آن مقام است و بعد از برای ایشان مقامی است عرضی و مراتبی است
عرضی در رتبه پیغمبران و آن بدنی که در رتبه پیغمبران دارد صاحب فوادی
است و عقلی و روحی و نفسی تا جسم همه را دارد و این فوادی که در اینجا
دارد عرض است برای ایشان ولکن در این عالم با این فواد حرکت میکنند
و هکذا با این مراتب حرکت میکنند بعد از آنکه در عالم اناسی آمدند بدنی
عرضی در عالم اناسی از برای خود گرفتند و برای این بدن عرضی هم باز
فوادی است و عقلی و روحی و نفسی تا جسمی است و همه این مراتب ثمانیه
برای ایشان عرضی است همچنین تا میآید مرتبه به مرتبه تا به این دنیا از برای
این دنیاشان هم فوادی است و روحی و عقلی و نفسی و جسمی است و
عرض کردم که هریک از این مراتب در رتبه خود ذاتی است ولکن از برای
آن عالی عرض است نه در این دنیا و نه در آخرت اهل هیچ رتبه باالتر از رتبه
خود را درک نمیکند این است که شیخ مرحوم فرمودند «کل شیء الیتجاوز
ماوراء مبدئه» پس انبیاء نه در دنیا و نه در آخرت ابدا از مبدء خود که فواد
خود ایشان است تجاوز نمیتوانند بکنند و درک ذاتیه پیغمبر را ممکنشان
نیست بکنند پس پیغمبر برای ایشان چه در دنیا و چه در آخرت به بدنی از
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جنس بدنهای آنها برای آنها ظاهر میشود و آن بدن در آن رتبه ذاتیت دارد و
خالد است اگرچه نسبت به باال عرضیت دارد و مقصودم از این تکرار این
است که بعد از اینکه حضرت پیغمبر 9به معراج تشریف بردند صاحب شصت
و چهار مرتبه بود و همین بدنی که در اینجا راه میرود صاحب شصت و
چهار مرتبه است هشت مرتبه آن جمادی است و هشت مرتبه آن نباتی است
و هشت مرتبه آن حیوانی است و هشت مرتبه آن ملکی است و هشت مرتبه
ان از سنخ مراتب جن است و هشت مرتبه آن انسانی است و هشت مرتبه آن
نبوی است و هشت مرتبه آن جامعی و خاتمی است و این مرتبه خاتمی و
جامعی او مرتبه ذاتی او است و آن باقی دیگر عرضی است حاال که خواست
برود به معراج نه اینکه هشت مرتبه جمادی او باید برود به آن مرتبه ذاتی خود
همچو چیزی محال است تعقل نمیتوان کرد بلکه هشت مرتبه جمادی او از
ادنی مرتبه جمادی است به اعلی مراتب جمادات میرود و اگر آن اعلی مرتبه
جمادات اگر بخواهد به نباتات برسد نخواهد رسید ابدا و همچنین هشت
مرتبه نباتی او از ادنی مرتبه نباتات میرود به اعلی مرتبه نباتات و به رتبه
حیوان نخواهد رسید ابدا و همچنین هشت مرتبه حیوانی او از ادنی مرتبه
حیوانیت او میرود تا اعلی درجات حیوانیت و همچنین انسانیت او و نبوت
او کذلک و هشت مرتبه خاتمی او از ادنی درجه خاتمی میرود تا اعلی
درجات خاتمی و اال رتبه دانی از حد خود تجاوز کند و اثر برود موثر شود
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که باید اثبات معراج شود این نامربوط است و بیمعنی و هرگز جسم پیغمبر
مثال پیغمبر نمیشود و مثال پیغمبر هرگز روح پیغمبر نمیشود و روح او عقل
او نمیشود و عقل او هرگز تجاوز نمیکند از مقام خود و به مقام فواد
نمیرسد بلکه هریک در مقام خود ثابتند پس عروج جمادات در رتبه
جمادات است الغیر و عروج نباتات در رتبه نباتات است الغیر و هکذا باقی
مراتب چنانکه عرض کردم که هر رتبه از ادنای آن رتبه صعود کرد و عروج
نمود به اعالی آن رتبه نه اینکه جسم رفت به مقام عقل و فواد.
و باز مقدمه دیگر باید عرض شود که الزم است و آن این است که آن بدنی
که از برای نبی گرفته شد در هر مرتبه اگرچه از سنخ آن عالم گرفته شد و
از مثل ابدان اهل آن عالم گرفته شد تا اینکه بگوید انا بشر مثلکم لکن شکی
نیست که این مماثلت در نوع است نه مماثلت در شخص و کسانی که شعور
ندارند و خبر از حکمت ندارند استدالل به این آیه میکنند و مماثلت شخصی
خیال میکنند میگویند که پیغمبر گفته انا بشر مثلکم پس مثل ما است و
مماثلت شخصی میفهمند ولکن از این غافلند که این خطاب به عامه ناس
است و مماثله شخصی با عامه ناس نمیشود چطور میشود یکی سیاه است
یکی سفید پس یعنی من هم سیاهم هم سفید من هم کوتاهم و هم بلندم و
من هم عالمم و هم جاهل و هم حکیمم و هم سفیه این درست نمیآید پس
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مماثلت شخصی نیست و تعقل نمیشود چرا که تضاد الزم میآید پس من هم
عبدم و هم حر و هم بدگلم و هم خوشگل و هم عادلم و هم فاسق و هم
مومنم و هم کافر نعوذباهلل پس این معنی آیه نیست و مماثلت مماثلت نوعی
است و در نوع بشریت مراد است پس پیغمبر به عالم بشر که آمده میگوید
انا بشر مثلکم یعنی در لباس بشریت و نوع بشریت جور شما هستم حاال که
چنین شد باید از اعلی درجات بشر باشد که دیگر اکمل و اعدل از او یافت
نشود و این منافاتی با بشریت ندارد از بشر است ولکن از اصفی و از اعدل
مایمکن فی عالم البشریه مثال اگر الماس بگوید به این سنگهای سیاه من
سنگی هستم مثل شما یعنی در صدق اسم الحجر با شما شریکم پس اسم
الحجر بر او راست است لکن الماس از اعلی درجات الحجر است و حجر
غاسق از ادنی درجات و مثل همین در میان اناسی پیدا میشود لکن در اعلی
درجات حکمت است آیا این حکیم با آن شخص فاسق فاجر کوهی جنگلی
مثل همند حاشا و کال نه در احوال و نه در اقوال و نه در افعال و اعمال پس
پیغمبر در رتبه بشر که آمد در نوع بشر آمد ظاهر شد و در اعلی درجات
اناسی است پس چون این مسأله معلوم شد پس بعد از آنی که پیغمبر آمد عالم
به عالم تا آمد به عالم جسم آن وقت در میان اجسام ایستاد و گفت انا بشر
مثلکم حاال که گفت انا بشر باید مثل کوه ماهان باشد مثل این احجار و این
اجسام باشد بلکه باید اشرف اجسام باشد و الطف و اعدل اجسام باشد و
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اقوای جمیع اجسام باشد پس جسم مقدس او مساوی با عرش باید باشد و
در عالم اجسام که اشرف و اعدل و الطف و اقوی از جمیع که شد پس مبدء
جمیع حرکات عالم است و او است مبدء و او است منتهی و هیچ چیز به
صفای او نمیرسد و عرش قلب این عالم اجسام است از این جهت گفتم
صنوبری است و قلب مومن را از حصهای از عرش آفریدهاند و قلب المومن
عرش الرحمن در این عالم کلی هم عرش قلب این عالم است حاال پیغمبر
وقتی بنا شد به این عالم جسم بیاید باید جسمش اشرف اجسام باشد و باید
مساوی عرش باشد و اگر الطف و اشرف و اعدل از اویی باشد پس او احکی
است برای مبدء و او الیق است به مبدء و به اینکه توسط کند و واسطه باشد
میان مبدء و مادون پس جسم پیغمبر البته باید مساوی با عرش باشد و اعدل
از اویی نباشد و اشرف از اویی نباشد چنانکه نیست و این مسأله اجماعی
است دیگر حاال جای تعجب این است که چطور شده پیغمبر مرئی شده و
پایین آمده و اال حیز جسم پیغمبر لو خلی و طبعه عرش است وانگهی میبینیم
که اخبار مساعدت میکند به این مطلب سوال کردند از ایشان از سیدالشهداء
که در قبرش هست فرمودند سیدالشهداء در عرش است و بدن او به عرش
میرود و اینها نیست مگر اینکه از عرش است و تا سه روز بیشتر جسد امام
در قبر نمیماند بلکه میرود به عرش و حیز او در عرش است نهایت وقتی
در این دنیا بود مأمور به این بود که خود را بنمایاند وقتی مأمور نیست مخلی
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به طبع خود که شد میرود به عرش و از این جهت ائمه هدی  :سه روز بیشتر
در قبر خود نمیمانند و ملحق میشوند به عرش همچنین پیغمبر 9بعد از آنی
که رخصت انصراف به حیز خود یافت رفت تا به عرش در اینجا که بود انا
انزلنا الیکم ذکرا رسوال بود که فرود آمده بود و نزول فرموده بود از حیز
خود که عرش باشد و خدا او را نازل کرده بود و لباس عنصری به او پوشانیده
بود و به جهت مصالحی چند بود که باید دیده شود و اال جسم ظاهری
ظاهری پیغمبر 9از سنخ عرش باید باشد و عرش نبی عالم اجسام است و
مخبر اجسام از عالم غیب عرش است و همچنین نبی و مخبر در هر بدنی از
عالم غیب قلب او است که خبر میدهد به اعضاء از عالم غیب و از قلب
جمیع امداد و فیوضات غیبیه به اعضاء و جوارح میرسد و جمیع اعضاء اگر
قلب نباشد هیچ چیز از غیب ندارند و اگر قلب را از جوف بیرون آورند جمیع
اعضاء میت میشوند و بیخبر میشوند از عالم غیب و از روح غیبی و
همچنین عرش را اگر از عالم بردارند دیگر این عالم هیچ چیز از ارواح غیبیه
به آنها نمیرسد و همچنین نبی را اگر از عالم بردارند به این عالم خبری از
غیب نمیرسد پس آنچه محل تعجب و اشکال است این است که حضرت
پیغمبر 9چطور مجسم شده و به چه صورت در این دنیا ظاهر شده و تشبیه
او مثل ظاهر شدن جبرئیل است برای پیغمبر و اصحابش به صورت دحیه
کلبی جبرئیل با وجودی که به آن لطافت است که از همه این عنصریات
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لطیفتر است و از همه فلکیات لطیفتر و شریفتر است و مساوی بیت
المعمور است در این دنیا ظاهر میشد به صورت دحیه کلبی و پیش پیغمبر
مینشست و اصحاب او را میدیدند و رسل رب که آمدند پیش لوط مجسم
شدند و پیش لوط آمدند و گفتند انا رسل ربک لنیصلوا الیک چطور شد
آمدند و جبرئیل در مسجد به صورت اعرابی چطور ظاهر شد و همچنین از
این باب است به طور ضدیت تجسم شیاطین از برای سلیمان یعلمون له ما
یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات این شیاطین
چطور ظاهر شدند و حال آنکه از این عالم نیستند و از عالم مثالند و هم جنی
که مجسم میشود برای پیغمبر و اصحاب آنها را میدیدند و سیاه بودند و
جن بودند و حال آنکه از عالم مثالند و بیان این تفصیلی دارد و اجمال و
اختصارش این است که جبرئیل میآید و میگیرد از برای خود از لطائف
عنصریات حصصی چند را و آن حصص را ملتئم میکند به صورتی که مأمور
است که درآید و گاهی به صورت طایر ابیض و گاهی به صورت دحیه و
گاهی به صورت اعرابی و هکذا به آن صورتی که مأمور است مصور شود از
لطائف این عناصر میگیرد و مصور میکند به آن صورت و آن صورت مثل
مرآتی میشود مواجه و مناسب با جبرئیل پس عکس جبرئیل میافتد در آن
مرآت مثل آنکه روح برود در قالب آن عکس و از زبان او سخن میگوید
سخنهای جبرئیلی میگوید چنانکه ائمه به بعضی شیعیان خود که کالم حقی
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گفته بود یا شعری در مدح ایشان یا مصیبت ایشان فرمودند که روح القدس
از زبان او تکلم کرده پس روح القدس در بدن بعضی درمیآید و بر زبان او
سخن میگوید و هرکس هر خیری بکند یا حقی یا صدقی بگوید به تأیید
روح القدس است و از هیچ کس خیری سرنمیزند مگر آنکه از روح القدس
است لکن در این لباس مثل آنکه شما راه میروید لکن در عبا و من عبا را
میبینم و شما را فرضا نمیبینم همچنین است بدنهای مومنین و روح القدس
در آن بدنها حرف میزند و صالحات را بجا میآورد لکن در این بدن
همچنین جبرئیل به صورت دحیه که درآمد تنطق میکند به سخنهای جبرئیلی
و کذلک به صورت اعرابی و شیاطینی که مجسم میشوند این عده در
کتابهای خود گفتهاند یک چیزی و متأخرین هم من غیر شعور از آنها اخذ
کردهاند و میگویند گفتهاند جن متشکل به اشکال مختلفه میشود حتی
الکلب و الخنزیر همه از این است که آن قدیمی اولی یک حرفی زده و دویمی
هم یاد گرفته یاد سیمی داده و آن یاد چهارمی تا امروز همه میگویند و
غافلند از اینکه این شیاطین خالقیت ندارند و شیاطین خالق ابدان نمیتوانند
بشوند و شیاطین اعجز و اذل و احقر از اینند که بدنی خلق کنند و بدن مثل
بدن زید بسازند و در آن بدن بیایند ظاهر شوند پس از این قرار شیاطین خالقند
حاشا و کال یا بدنی مثل بدن عمرو بسازند و بسا آنکه آن جن پینهدوز است
و فاسق و فاجر از کجا میتواند خالق بدنی بشود که صاحب عروق و
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اعصاب و اوتار با نظم حکمت و به این ترتیب و صاحب اعضاء رئیسه هرگز
نمیتواند حاال اینکه بدنی هست هیچ نیست که نمیشود من میبینم که بدن
کار میکند میبینم بیل میزند عملگی میکند و کارها میکند در عهد
سلیمان یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور
راسیات سنگهای هزار منی را برمیدارد حاال این هیچ نیست که نمیشود
حاال این جن فاسق فاجر برای خود میتواند خلق بکند بدنی به اینطور که
در نهایت قوت و قدرت باشد اذل از این است هرگز نمیتواند و نمیشود و
من میگویم نشده همچو چیزی تا حاال و اینهایی که میگویند من هنوز
تصدیق نکردهام این نمیشود مگر به اعجاز نبی یا ولیی و سلیمان به اعجاز
شیاطین و اجنه را مجسم میکرد و بدنی برایشان میساخت و ظاهر میشدند
و به کسی آنها را نشان میدادند چنانکه شخصی از اهل خانه حضرت دید
در داالن که حضرت با یک کسی حرف میزند عرض کرد کیست فرمودند
جنی است سوال میکند جوابش را میگویم عرض کرد من میخواهم بشنوم
صدای او را فرمودند اگر بشنوی یکسال تب میکنی عرض کرد بکنم
فرمودند بشنو صدا کرد شنید و یکسال هم رفت و تب کرد پس امام وقتی
خواسته باشد جنی را بنمایاند به غیر ممکن است و به اعجاز نبی یا امام
میشود مجسم بشود به این معنی که از عنصریات برای آنها بدنی میسازد
که همه کس آنها را ببیند و اما جنی و مجنونی که میگوید میبینم آنها را به
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این چشم نیست که میبیند و اال تو هم میدیدی و تو نمیبینی به جهت آنکه
اگر از عناصر بود شبحش در چشم من هم میافتاد و من و تو میدیدیم و
حال آنکه نمیبینیم پس چطور در چشم افتاده و در چشم ما نمیافتد پس
معلوم است که به این چشم نیست که مصروع و جنی آنها را میبیند و
میگوید قباش را میبینم سرخ است اگر هم رنگها است پس چرا ما نمیبینیم
بلکه عرض میکنم که در چشم او عکس نمیاندازد و اگر عکس او بود در
چشم جنی من هرگاه توی چشمش نگاه کنم عکس را میبینم پس به این
چشم نمیبیند بلکه با حس مشترک میبیند و چنان میپندارد که با چشم
میبیند مثل دایره جواله که نقطه است و چنان میپندارد که با چشم میبیند
و حال آنکه با حس مشترک میبیند پس این شخص به عالم آنها میرود و
نظر میکند با چشم آن عالم و آنها را میبیند و هنوز روایتی که صحیح باشد
که جن مجسم شده باشد و بدون اعجاز نبی یا امامی باشد و جن به این دنیا
آمده باشد ندیدهام و همچنین مالئکه که مجسم میشوند به امر نبی و اذن
نبی میشوند به امر اهلل مجسم میشوند نه این است که کسی غیر از خدا
میتواند خلق کند برای خود بدنی و از همین قبیل است که پیغمبر 9برای
چشمهای مردم عالم ظاهر شد و حال آنکه اصل جسمشان به لطافت عرش
است نه آنکه به آن غلظت باشد .والسالم
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و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« درس چهل و هشتم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :فاعلم انه 9موثر جمیع الخلق بجسمه
الشریف و خلق من شعاعه حقایق االنبیاء الی آخر.
همه مقدمات ذکر شد و نتیجه باقی ماند و عمدا نگرفتم تا اینکه هر کسی به
ذکاوت خود هر چیزی میفهمد بفهمد و از جمله مسائلی که در آن بود این
بود که حضرت پیغمبر 9در شب معراج مأمور شد که وضو بگیرد از دریای
صفحه | 579

صاد و نماز بکند در پیش روی عرش خدا و عرش را قبله خود قرار دهد و
قدام عرش نماز کند یا اینکه عرش را قبله خود قرار دهد و هردو صحیح
است و قرائت قرآن کند و آن نمازی که پیغمبر کرد در شب معراج اول نمازی
بود که آن حضرت کرده بود و حال آنکه پیش از آن چند سال مبعوث بود و
نماز میکرد و مسائلی است بسیار مشکل و آن نماز هم نماز ظهر بود و اول
نماز هم بود و مأمور بود به جهر در قرائت و نماز ظهر بود و روز جمعه هم
بود و مأمور به جهر شد و از این جهت جهر در روز جمعه مستحب است.
عرض شد که دو رکعت بود یا چهار رکعت؟ فرمودند سفری که نبود در
وطن خودش بود پس نماز را تمام کرد و نماز ظهر بود.
عرض شد نماز جمعه که دو رکعت است؟ فرمودند بلی از آن بابت دو رکعت
بود و دو رکعتش را خطبه قرار داده بود و اینها بسیار فهمش مشکل است.
پس میگویم مراد از بحر صاد چنانکه امام میفرماید عینی است که تنفجر
من رکن من ارکان العرش و از ارکان عرش یک رکنش بحر صاد منفجر
میشود و جدا میشود و مراد از عرش که اینجا گفته میشود جمیع ماخلق
اهلل است و جمیع ماخلق اهلل چهار رکن دارد رکن خلق و رکن رزق و رکن
حیات و رکن موت.
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و رکن حیات بحر صاد است و از این رکن عین الحیات منفجر میشود و
حضرت پیغمبر در شب معراج مأمور شد که از آن عین الحیات وضو بگیرد
به آن تفصیلی که سبب موت اعضاء و بدن و حدث اصغر و حدث اکبر را
چندی قبل عرض کردم چون از مقام بعد میرفت به مقام حیات و قرب و ان
الدار االخره لهی الحیوان از این جهت مأمور شد که از این چشمه حیات و
بحر صاد وضو بگیرد و عرض کردم که مطالب غیبی وقتی بنا شد که در
عالم شهاده از آن تعبیر بیاورند به الفاظ عالم شهاده باید تعبیر بیاورند و
چارهای از این نیست و لغت غیب را اهل شهاده نمیدانند پس چون تعبیر به
الفاظ شهاده میآوری اهل شهاده معنیهای متبادره به اذهان خود را میگیرند
پس به قاعده اینکه:
سخنها چون به وفق منزل افتاد
در افهام خالیق مشکل افتاد
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پس اینها کج و واج میفهمند و یکپاره نکاتش درست نمیآید و آن بیانات
را حمل بر حرفهای قشری میکنند ولکن هرکه آن مطالب غیبیه را از لفظ
بدون لفظ بفهمد و الفاظ را ترک کند و آن حاصل را بگیرد به مطلب میرسد
و طور حاصل گرفتن را عرض کنم که آن قاعدهای است کلی در فهم مطالب
غیبیه مثال لفظ میزان اگر بشنوید شما میزان چیزی است که آلت وزن است
آلت سنجیدن وزن است و همچنین نسبت چیزی به چیزی در وزن که کدام
یک اخف است و کدام اثقل با این سنجیده میشود آن میزان است حاال شما
میزان که میگویید متبادر به اذهان شما همین ذوکفتین میشود و همین را
خیال میکنید از معنی میزان ولکن در همین عالم ببینید آن صاحب کفهها
هم چند قسم است و همه میزانست میشود از علف باشد از ریشه باشد از
کهنه درست کنند از اینها که دبه درست میکنند برنجی میشود آهنی میشود
لکن از این ذوکفتین که میگذری میبینیم که باز آلت وزن است قپان و
معذلک کفه ندارد چوبی است یک سر او را به جای کفه ،سنگ را میگذارند
و یک سر بار را میگذارند و کفه هم ندارد و همچنین چیزی درست کردهاند
چیزی مثل ساعت فنر دارد و خار و عقرب دارد و حلقه دارد بار را به آن
حلقه میاندازند و آن خار و عقرب میگردد به آن عالماتی که برایش
گذاردهاند تا به یکجایی بایستد نشانه ده منی بیست منی و هکذا دارد و
کفتین هم ندارد و این هم میزان است و با این میتوان وزن کرد و این متعارف
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نبوده و حاال متعارف شده حاال از عالم کمها بیرون میرویم پس اگر بسازند
چیزی که کیفها به آن معلوم و موزون شوند مثل آنکه حرارت این اطاق از
آن اطاق سنجیده شود که کدام بیشتر است یا کمتر و برودت این و آن و
حرارت این شهر و آن شهر اسمش میزان است و نه صاحب دو کفه است نه
مثل قپان است و معذلک میزان است چنانکه ساختهاند به جهت میزان
حرارت و برودت و همچنین میزان ساختهاند از برای سنجیدن ضوء که اینجا
اضوء است یا آنجا برای این آلتی ساختهاند که میفهمند که کجا روشنتر
است و کجا روشنی آن کمتر است پس این هم میزان است و میزان روشنایی
و تاریکی است و دو کفه هم ندارد قپان هم نیست و اسبابش هم آسان است
درست کنند چیزی درست میکنند پایه دارد آینه دارد و جای آینه یک
کاغذی میچسبانند و آن کاغذ را چرب میکنند تا آنکه پشتش را یک خورده
بنمایاند و چوبی روی زمین نصب میکنند و آن چوب درجات دارد و بر آن
چوب شکاف دارد پای آینه را توی شکاف چوب میگذارند و روی این
چوب هم درجات دارد و یک چراغی را میبرند پشت آن آینه و پیش میبرند
تا به جایی که چراغ را ببینند تا آنکه اگر یک خورده پستر بیابد نمیبینند و
چراغ دیگری میگذارند تا آن منتهی و مابین آن دو مقام را مالحظه میکنند
که چند درجه است پس معلوم میشود و سنجیده میشود ضوء اینجا و آنجا
که کدام اضوء است و میزان ساخته به جهت سنجیدن زمینها که کدام زمین
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بلند است و چقدر بلند است و کدام پست است و چقدر پست است و
همچنین ترازو ساختهاند از برای الوان و اشکال و کیفیات و برای هریک
میزانی ساختهاند و همه یقینا میزان است حقیقتا و هیچ ابدا مجازی هم نیست
و اما شخص بازاری و همت او مقصور است در همان کشیدن خرما و
کشیدن گندم است و حصر میکنند معنی میزان را در همان دو کفه و به غیر
از آن معنی دیگری و میزان دیگری نمیفهمند و شخص حکیم علیم میداند
و میفهمد که همه اینها حقیقتا میزانند و اینها همه آلت سنجیدن است حقیقتا
و دیگر باز بعضی دیگر ترقی میکنند و از این باالتر میروند و در معانی
میزان قرار دادهاند مثال میزان قرار دادهاند برای سخن که کی مربوط حرف
زده و کی نامربوط و چقدر این حرف و این کالم فصیحتر از آن است مثال
برای مربوطی و نامربوطی میزان علم نحو را قرار دادهاند و نحو میزان است
برای لسان حاال یک عبارت من گفتهام و یک عبارت شما گفتهاید به قواعد
نحوی عرضه میکنیم معلوم میشود که کدام مربوط است و کدام نامربوط
پس نحو هم یک میزان است از موازین و همچنین منطق را میزان قرار دادهاند
در سنجیدن معانی و براهین که کی درست است استدالل او و کی ناقص
است پس منطق هم میزانی است از موازین و همچنین موسیقاری را میزان
قرار دادهاند برای سنجیدن مصرعهای اشعار مثل فعول فعول فعول فعول و
تقطیعات عروضیه که قرار دادهاند که میزان است برای سنجیدن اشعار و هم
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میزانی قرار دادهاند به جهت فهمیدن فصاحت و بالغت که علم معانی بیان
باشد و همچنین شریعت مقدسه را خداوند عالم میزان قرار داده است به
جهت سنجیدن مردم که کی مومن است و کی کافر و کی عادل است و کی
فاسق و میزان درجات اینها و درکات آنها و این میزان میزان حقیقی است
که اقیموا الوزن بالقسط و التخسروا المیزان که حقیقت میزان واقعی است و
به همین قاعده میزان قرار دادهاند به جهت صحت عقاید و معارف ربانیه
برای معرفت پیغمبر و ائمه صلوات اهلل علیهم اجمعین و برای معرفت حقایق
اشیاء و آن میزان علم حکمتی است که خدا آن را بر لسان انبیاء خود جاری
کرده و بر خلق خود واضح کرده است پس هر عقیده که با عقاید ایشان
درست آمد آن صحیح است و هرچه مخالف آمد نامربوط است و باطل است
پس به این قاعده اشخاص هم میزان میشوند به جهت آنکه وجود مبارک
حجت صلوات اهلل علیه میزان است و جمیع امت باید به این میزان سنجیده
شوند و اهل هر عصری باید میزانی داشته باشند که به آن میزان سنجیده شوند
جمیع علومشان و اعمالشان و عقایدشان و گفتارشان و کردارشان پس هرچه
مطابق است صحیح است و قبول و هرچه مخالف مردود است و باطل و علی
هذه فقس ماسواها و خدا میفرماید و نضع الموازین القسط یعنی ائمه علیهم
السالماند موازین قسط که روز قیامت نصب میشوند و به ایشان سنجیده
میشود جمیع خلق و قرآن هم میزان است و موازین بسیار است و اینها که
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عرض کردم برای تمثیل بود که شما ذهنتان موسع شود تا بتواند میزان بسیار
استنباط کند حاال وقتی شما شنیدید از شخص نحوی که گفت من میزانی
قرار دادهام که کلمات مردم را میسنجم حاال نباید این حرف را حمل کرد
و معنی کرد به این آلت ذات کفتین که بله متبادر از میزان در اذهان ما همین
است حاال هرگاه ائمه فرمودند ماییم موازین قسط که خداوند فرموده و نضع
الموازین القسط که مجاز فرموده باشند و نباید حمل کرد این را بر معنی
ذات کفتین که متبادر به اذهان ما همین است دخلی ندارد این است که
عرض میکنم ائمه را ببینید در چه علم حرف زدهاند در هر علمی حرف
زدهاند باید کلمات آن را حمل بر اصطالح آن علم کرد نه اینکه در طب یا
فلسفه حرفی زدهاند حاال بیاییم حمل بر ظاهر فهم عوام کنیم دخل ندارد مثال
دلش خواست بفرماید خذ الفرار و الطلقا پس به لغت اهل آن علم حرف زده
و دخلی به فهم ظاهر عوام ندارد علمی است و اصطالحاتی است اجعلوا بعضه
ماء و بعضه ارضا و افلحوا االرض بالماء این به لغت حکماء است نه به لغت
ظاهر عوام پس وقتی امر چنین شد و آنچه در معارف ربانیه فرمودهاند باید به
لغت حکمای ربانی باشد پس آنها اگر میزان گفتند مجاز نیست تأویل نیست
بلکه حقیقت است و معنی حقیقی است در آن علمی که در آن علم تکلم
کردهاند پس ائمه و انبیاء موازین قسطند به طور حقیقت و اینها تمثیلی بود
که عرض کردم حاال بفرمایند درخت و شما میشنوید این درخت چه معنی
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دارد و چه حکایت است آیا این شجری که شما میشنوید حمل باید کرد بر
درختهای لنگر و ماهون یا اینکه تعمیم بدهیم و برویم در هر عالمی و ببینیم
که شجر آنجا چطور است و به قاعده آنجا و در همان عالم باید معنی کرد
اگر بنا شد که در هر علمی که شجر بشنویم حمل بر این شجرهای
باغستانهای ماهان بکنیم جمیع علوم فاسد میشود از آن جمله در بدن شماها
و بنیآدم سه ارض قرار دادهاند و در هر ارضی شجری روییده و جمیع اغصان
اینها ملتف به یکدیگر شده در این بدن یک ارض ارض کبد است و از آن
عروق غیر ضوارب روییده و در جمیع بدن شاخههای او منتشر شده و یکی
دیگر زمین قلب او است و عروق ضاربه از آنجا روییده و در جمیع بدن
منتشر شده و یکی دیگر ارض دماغ او است و از آنجا اعصاب او روییده و
در جمیع بدن منتشر شده پس این سه شجره است که در این بدن روییده و
اغصان او در جمیع بدن منتشر شده و به یکدیگر ملتف و پیچیده شده به
یکدیگر حاال این را نمیباید حمل کرد بر درخت هلویی که در لنگر میبینید
و بگویید معنی شجر این است حاال به آنها گفته میشود شجر لکن در علم
طب است و ائمه :ابر را میفرمایند از شجر البحر برمیخیزد حاال باید فهمید
که شجر البحر چه چیز است شجر است لکن شجر البحر نه خیال کنید
درختی روی بحر سبز شده است دخلی به این اشجار ندارد بلکه از روی
زمین دریا@ بخار غلیظی متصاعد میشود و به واسطه ضرب ریاح آن باالش
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را متشعب میکند و شعبهها و اغصان و افنان پیدا میکند و در هوا منتشر
میشود شجری میشود و آن بخاری که از دریا متصاعد میشود آن بخار
بعینه درخت است و هوا او را شاخ شاخ میکند پس میشود شجر البحر
حقیقتا واقعا و میفرمایند شجره طوبی پاش در خانه حضرت امیر است و در
خانه جمیع مومنین یک شاخه از آن درخت طوبی هست و شما میدانید که
خانه حضرت امیر در جنات عدن است و مرتفع است و باالتر است از باقی
جنات و ریشه درخت طوبی از آنجا است و در خانه هر مومنی از آن یک
شاخه است و جمیع خانههای مومنین همه در تحت خانه امیرالمومنین است
پس پای این درخت معلوم است که باال است و شاخههایش سرازیر و پایین
است و آویزان است پس معلوم است که همچو درختی دخلی به این اشجار
دنیا ندارد درختی که از او جامه دوخته بریزد و از او اسب بریزد و از او هلو
و جمیع میوهها بریزد و از او علم بریزد و مثل آنکه درختی که آدم را از آن
نهی کردند فرمودند در یک تفسیر که شجره علم آل محمد بود و در روایتی
که از شجره حسد خورد و آن شجره که حسد میوهاش باشد یعنی چه پس
الزم نکرده است که اشجار آنجا مثل درخت هلوی لنگر باشد و همه
اشجارند و لکن شجر در هر عالمی به طور آن عالم است پس اشجار جنت
که میشنوید نه فرضش را مثل درختهای دنیا کنید و حقیقتا شجر است ولکن
شجری است که پستانها از او آویخته است و شجری است که میوه او
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حورالعین است و سبز شده باشد یعنی چه دم نهرهای بهشت حورالعین سبز
شده و مومن که میرسد هر کدام را دلش میخواهد میچیند و بغلش میکند
و میبردش منزل فیهن خیرات حسان و خیرات حسان آنهایند که لب جوبها
سبز شدهاند یعنی چه پس معلوم است که این حرفها دخلی به این اوضاع
ندارد و شجره جنت یک میوه او طعم جمیع میوههای دنیا را میدهد و
خاصیت جمیع میوهها را میدهد و هریکیش به هررنگ و شکلی که بخواهد
میشود و حرف میزند با آدم به دلیل و ان الدار االخره لهی الحیوان جمیعش
زنده است و حیات دارد و در و دیوارش و اشجارش و میوهاش همهاش زنده
است و برگش تحقیق معانی و مطالب و معارف میکند برای آدم و هکذا و
قصرش حرف میزند معلوم است که آنجا اوضاعی دیگر است و نهرش مثل
یک لوله بلوری از باال به پایین میریزد تسنیم نهری است از زیر عرش جاری
میشود و میریزد و دیگر اوضاعی است این مردم خیاالت میکنند و مطالب
را حمل بر خیاالت خود میکنند و تفریعات بر خیاالت خود میکنند و بر آن
بحث میکنند میبینند خالف اجماعاتشان شد خالف اجماع مسلمین گفتند
چه چیز اجماعی مسلمین است خیاالتی که مردم میکنند اجماع بر خیاالت
نیست اجماع بر لفظ روایت است معنی حدیث را باید فهمید و خیاالت به
کار نمیآید بلکه باید دید که صاحبش چه منظورش بوده لفظش حق است
و درست است و باید اعتقاد کرد درخت طوبی هست حاال دیگر الزم نکرده
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مثل درخت ناروئی باشد خیر الزم نیست اینطور باشد یک برگ او یک امتی
از امم را سایه میاندازد پس آن عالم پستای دیگر است و میفرمایند در میان
آسمان دریایی است و در آن دریا ماهیها است حاال چطور دریایی است
حمل میکنند که مثل دریای مازندران است آن وقت میگوید که دریای
مازندران اینقدر سنگین است این چطور میان هوا میایستد.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*« درس چهل و نهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
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قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :فاعلم انه 9موثر جمیع الخلق بجسمه
الشریف و خلق من شعاعه حقایق االنبیاء الی آخر.
دیروز عرض کردم که از مطالب غیبیه برای اهل شهاده ممکن نیست تعبیر
آوردن مگر به الفاظ شهادی پس اهل شهاده نمیفهمند مگر معانی شهادیه را
و مردم مطلع بر آن موضوع له اصلی آن الفاظ در عالم غیب نیستند پس حمل
میکنند آنها را بر حقایق شهادیه خودشان و این مسأله چون مرتبط است به
مسأله اصولی و شرح این مسأله فی الجمله این است که اختالف کردهاند
که آیا الفاظ موضوعند از برای معانی ظاهره و در معانی غیبیه مجازند یا
موضوعند از برای معانی غیبیه و در ظاهریه مجازند و یا آنکه در هر دو به
طور حقیقت است مشهور این است که الفاظ موضوعند برای معانی شهادیه
و در معانی غیبیه مجازند و عالئم حقیقت در شهادیه است و متبادر است و
عالئم غیبیه نیست پس به طور مجاز است واضع را هم که خدا نمیدانند
خلق هم که از اهل شهادهاند و از این الفاظ متبادر اذهان ما معانی شهادیه
است و صحت سلب از اینها هم نمیشود و در غیبیه محتاج به قرینهاند پس
در آنها مجازند و خصوصا که واضع هم که از اهل عالم شهاده بوده است
پس البدا وضع کرده است از برای معانی عالم شهاده نه از برای معانی غیبیه
و طایفه دیگر از اصولیین که آنها را «بهشمیه» میگویند قائلند به اینکه الفاظ
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حقیقتند در معانی غیبیه باطنیه و در معانی ظاهریه مجاز است به جهت آنکه
آنها اقربند به مبدء و اوالیند که این الفاظ برای آنها وضع شود و واضع
خداوند عالم است و معانی باطنیه به خدا اقرب است پس الفاظ در معانی
غیبیه حقیقت و در شهادیه ظاهریه مجازند نهایت برای قومی به جهت کثرت
استعمال در معانی شهادیه حقیقت شده و آن معانی باطنیه مهجور شدهاند به
کمی استعمال و به عدم توجه مردم به غیب پس در اینها هم از باب غلبه
حقیقت است.
و اما قومی دیگر که صاحب نظر جامعند و هر چیزی را در جای خود
میگذارند و بصیرند و حکیم میگویند هر دو راست گفتهاند و هر دو
مقصرند تقصیر کردهاند اما واضع خدا است یا خلق شک نیست که واضع
خدا است چنانکه از کتاب و سنت برمیآید و علم آدم االسماء کلها پس
پیش از آنی که واضعین در عالم پیدا شوند خدا آنها را تعلیم آدم کرد پس
معلوم شد که اسمائی بوده و معانی داشت و خداوند وضع کرده آن اسماء و
الفاظ را از برای آن معانی پس واضع خدا است و باز میفرماید لمنجعل له
من قبل سمیا و میفرماید قل اهلل خالق کل شیء آیا این الفاظ شیء هستند یا
نیستند و آیا خداوند عالم در لوح محفوظ نوشته ماکان و مایکون را یا ننوشته
اگر نوشته از بندگان خود تعلیم گرفته یا خودش عالم بوده و خودش خلق
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کرده و خودش تخصیص داده و وضع کرده آنها را اگر عالم بوده و احتیاج
به تعلم از بندگان خود نداشته پس خداوند خودش واضع است بعد از آنی که
خدا واضع شد پس خدا اقرب به غیب از شهاده نیست و این واضعینند که
قربی و بعدی دارند و خدا واسع است و خدا علیم است و خدا قریب به کل
است الرحمن علی العرش استوی پس نسبت کل به خدا یکسان است پس
خداوند وضع کرده الفاظ را به طور غیبیه برای معانی غیبیه و به طور شهادیه
برای معانی شهادیه به طور حقیقت است برای معانی غیبیه به جهت اولولیت
آنها و آنها اوالیند به این اسماء از معانی شهادیه و ما را اعتقاد این است که
الفاظ موضوعند برای معانی شهادیه به تخصیص واضع لکن به مناسبت ذاتی
پس وقتی که این مناسبت در غیبیات بیشتر باشد و آن اولی است به وضع و
خدا ترک اولی نمیکند پس وقتی چنین شد پس الفاظ موضوعند برای آنها به
طور حقیقت اولیه و موضوعند برای اینها یعنی معانی شهادیه به طور حقیقت
ثانویه و حقیقه بعد الحقیقه در هر دو حقیقت است بلکه اینها مسمی به این
اسماء شدهاند به جهت آنکه اینها امثال آنها بودند و مثال آنها بودند و اال اصل
لفظ موضوع برای معانی غیبیه به طور حقیقت اولیه و برای شهادیه به طور
حقیقت پس از حقیقت است بعد از آنی که امر چنین شد آن الفاظی که شارع
فرموده نباید آنچه متبادر به اذهان ما باشد حقیقت باشد و آنچه از معانی غیبیه
گفته شود برای آنها تأویالت باشد و مجاز باشد بلکه الفاظ اوال برای معانی
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غیبیه وضع شده و استعمال میشود و گفته میشود و بعد از آن برای معانی
شهادیه استدالل میشود و استعمال میشود پس سماء در وجود پاک محمد9
اول و به طور حقیقت است و بعد از آن این آسمان سماء شده و به این سماء
گفتهاند به جهت آنکه این سماء شهادی مبدء فیوض شهادیه است چنانکه
آن سماء غیبی مبدء جمیع فیوض است و این سماء شهادی مبدء حرکات
است چنانکه آن مبدء جمیع حرکات است و این مبدء امداد مادون است
چنانکه آن مبدء جمیع امداد است و این سماء محیط است چنانکه آن محیط
به کل است و این سماء اشرف و الطف و خارج از طبایع است چنانکه او
الطف و اشرف و خارج از طبایع جمیع ملک است و علی هذه فقس ماسواها
پس این سماء شهادی مسمی به این اسم شده به جهت مشاکلتی که به آن
دارد و ما من دابه فی االرض و الطائر یطیر بجناحیه اال امم امثالکم اینها
مثلهای آنها و صفتهای آنهایند بنابراین معانی و از این قرار پس آنچه ائمه :
فرمایش فرمودهاند در کیفیت معراج همه به طور حقیقت است نه به طور
مجاز و اصل آنها است و این الفاظ در آن معانی به طور حقیقت اولیه است
و برای معانی شهادیه بعد از آن حقیقت شده پس پیغمبر 9در شب معراج که
تشریف بردند رفتند تا اینکه رسیدند به رکنی از ارکان عرش که آن را رکن
حیات میگویند و آن را عین الحیات میگویند و همین است دریای صاد و
خدا امر کرد پیغمبر را که ادن من صاد و توضأ و اقرء و صل پس پیغمبر وضو
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گرفت از آن بحر و قرائت کرد و نماز کردند و کیفیت این اعمال و حقیقت
این اعمال را باید فهمید که وضو چه بود و سبب چه بود که باید وضو بگیرد
و قرائت بکند و نماز کند و قرائت اول نمازش باشد و نماز ظهر باشد و پیش
روی عرش نماز کند و عرش را قبله خود قرار دهد اینها چیزهایی است که
به انظار ظاهره اشکال دارد یک روزی عرض کردم که اصل موت از انقطاع
از مبدء است و اصل حیات به جهت اتصال به حی قیوم بالذات است و هرچه
از حیات بالذات منقطع شد میت است و موت است انک میت و انهم میتون
لکن هرگاه کسی متصل به خدا شد به فضل حیات او حی میشود پس
بنابراین مخلوق هرچه اقرب به مبدء است اشد و اقوی حیاتا است و هرچه
ابعد از مبدء است اشد موتا و اکثر موتا میشود پس از این جهت عالم شهاده
نسبت به عالم غیب عالم موت است و عالم غیب نسبت به عالم شهاده عالم
حیات است از این جهت فرمود و ان الدار االخره لهی الحیوان پس مقام دنیا
مقام موت است انک میت و انهم میتون پس این عالم که مقام موت است و
عرض کردم که جمیع این حدثهای صغیره و حدثهای کبیره از حصول موتی
است که در بعض بدن یا در کل بدن حاصل میشود پس عالم شهاده و اهل
عالم شهاده محدثند بعضی از آنها محدثند به حدث اصغر و بعضی از آنها
محدثند به حدث اکبر و جمیع عالم شهاده عالم حدث است و عالم عروض
موت است به واسطه بعد از مبدء و آن کسی که راکن در این عالم و منهمک
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در این عالم است محدث است یا به حدث اکبر و یا به حدث اصغر بعد از
اینکه بنا شد از اینجا باال بروند و از اینجا بگذرند و داخل عرصه افالک شوند
به رکن حیات که رسیدند آنجا ماء الحیات است که در در دروازه بهشت
رضوان خداوند یک چشمه عین الحیاتی قرار داده است چنانکه بر در این
جنان سبع خداوند این ماء الحیاه را قرار داده و از جمله عجایب این است
که این چشمه حیات را خداوند بر در بهشت آفریده یعنی چه و این چه اوضاع
است به خدمت سامی عرض میشود که شکی در این نیست که چشمه آب
حیات در ظلمات است و حضرت اسکندر در سیری که میکرد رفت به
ظلمات و حضرت خضر به همراه او بود و خضر از آن آب خورد و هرکس
از آن آب خورد نمیمیرد تا نفخه صور و باید همیشه باشد و در این شکی
نیست و منقول هم هست لکن حضرت اسکندر را ببینیم که این سیری که
کرد در روی زمین به پهنا سیر کرد و رفت در ظلماتی که در روی زمین
است یعنی آن ظلماتی که زیر قطب شمالی است که قطعهای است که گودی
دارد که آنجا داخل زمین گودی میشود که معدل النهار و منطقه البروج هر
دو مخفی میشوند و آفتاب در منطقه است به طور معدل حرکت میکند و
هردو دایره که مخفی شد ظلمات میشود و نه در زمستان و نه در تابستان
آنجا آفتاب نیست و از شدت سردی که در آنجا است ممکن نیست که حیوان
تولد کند و مسکن کند و طوری است از شدت سرما که گیاه نمیروید و
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آب ذائب و جاری نمیشود و خون در بدن حیوان آنجا ذائب نمیماند و یخ
میکند و منجمد میشود پس ممکن نیست که حرارت غریزی آنجا بماند
پس آدم و انسان ممکن نیست که آنجا بماند یا آنجا بتواند عبور کند و
زمستان اینجا روزی دو ساعت کوتاه میشود و آفتاب دو ساعت کمتر در
روز ظاهر میشود و اینطور سرد میشود در جایی که در تمام عمرش آفتاب
ندیده باشد سردی آنجا چه خواهد بود آنجا سردی هست که طاقت
نمیتوانستند بیاورند و نمیشد اسکندر سیر کند و در آنجا برود و زنده باشد
و خود او و قشون و حیوانات و مراکب او جمیعا از سرما میمردند و
نمیتوانستند ابدا ابدا عبور کنند وانگهی آن طوری که مأثور است و منقول
است و این ظلمات آن احوال را ندارد مثال نوشتهاند و فرمودهاند که وقتی که
از ظلمات گذشت دید شخصی را و آن ملکی بود و به کوه قاف رسید و کوه
قاف ریشههای به تخوم ارضین بود و سر به آسمان از زمرد سبز و سبزی
آسمان از او است تا اینکه رسید به اسرافیل او را دید صور به دهنش پس به
اسکندر گفت دنیا تو را کفایت نکرد و تو را بس نبود و از دنیا سیر نشدی
که اینجا هم آمدی و هکذا آنچه نقل میکنند در آن نیست و این اوضاع که
روی این زمین است دخلی به آن ندارد و کوه قاف روی زمین نیست و از
عجائب این است که اعدای ما از نواصب و کفار ما را قدح میکنند که اینها
که گفتهاند که کوه قاف یک پارچه زمرد است و کوهی است که سر او به
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آسمان است و ته او به زمین است جمیع اهل جغرافیا رفتهاند و سیر کردهاند
و آدم هست از فرنگیها که دو دفعه سه دفعه دور کره زمین را گشته و
همچو کوهی ندیده این چطور کوهی است که دور دنیا را گرفته و هیچ
کس او را ندیده و اگر چنین کوهی بود به این وصف جمیع مردم باید او را
ببینند اقال اهل جغرافیا دیده بودند و هیچ کس او را ندیده پس معلوم است
که دروغ است و چنین کوهی نیست و جوابشان دادهایم که نفهمیدهاند که
ما چه گفتهایم بلکه ما گفتیم که این کوه محیط به دنیا است و نگفتیم محیط
به زمین است شما ملتفت نمیشوید و شما حرف ما را نمیفهمید و کسانی
که از خودمان هستند و از اهل اخذ میکنند نفهمیدهاند که کوه قاف که
محیط به دنیا است و دور دنیا است داخل اجسام عنصریه نیست و طور چشم
عنصری آن را نمیبیند و آن کوه الطف است از سموات سبع و الطف است
از کرسی و از عرش و محیط به دنیا است و همچو کوهی را شما به چشم
کی میبینید و این کوه از زمرد سبز هم که هست الزم نکرده از این زمردهای
دنیا باشد بلکه از زمردهای بهشت است و آن زمرد دخلی به این زمردها ندارد
و علی ای حال مقصود اینها نبود و مقصود این بود که اسکندر که رفت به
ظلمات این حرفهایی که میگویند در ظلمات این حرفها نیست و در این
ظلمات روی زمین حیوان و قشون از سرما آنجا بند نمیشوند آب آنجا بند
نمیشود و بحری که در طرف نقطه شمال است جمیع دریاش منجمد است
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و بحری که زیر نقطه جنوب است جمیع آن بحر منجمد است پس چشمه
حیات آنجا چه میکند بحر منجمد آفتاب دارد و منجمد است حاال چشمه
حیات در ظلمات زمین چگونه جاری است که ابدا آفتاب ندیده تعقل
نمیشود همچو چیزی پس مبادا که سیر حضرت اسکندر در طول بوده و آن
ظلماتی که اسکندر رفت و سیر کرد این ظلمات است که شما اسمش را
آسمان گذاردهاید و در پیش اهل علم شبهه نیست که این رنگ آبی که
میبینید و سواد فلکی که شما میبینید این ظلمات است این هوا از کره بخار
که گذشتی جمیعش ظلمات است و اگر کسی برود در آنجا همان بدن
خودش روشن است و دیگر سایر جاها همه ظلمات است هوا و فضا ظلمات
محض است پس مبادا این ظلمات آن ظلمات باشد و مبادا این چشمه حیات
چشمه حیاتی باشد که در زیر آسمان باشد یعنی در مقام جوزهر فلک قمر
است و چون قمر فلک حیوه است و حیاتی که به عالم بایستی برسد از جوزهر
قمر بایستی برسد که محل تقاطع شمس و قمر است و بس و از تقاطع این
دوتا احداث حیات در عالم میشود پس رطوبت از قمر احداث میشود و
حرارت از شمس و این حرارت و رطوبت مزاج حیات است از این جهت
جوزهر قمر مبدء حیات کل است و از این جهت حیه دربان بهشت بود از
اندرون و این حیه از حیات مشتق است و گفتهاند که این حیه طویل العمر
است و گفته که حیه خودش به موت خدایی نمیمیرد مگر اینکه او را بکشند
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و حیات حیه ممازج جمیع اعضای او است حتی اینکه جسمش حیاتیت دارد
و حیاتش جسمانیت دارد و این را تجربه کردیم که دو تکهاش که میکنی
هرتکه از او حرکت میکند و حیات دارد و راه میرود و یک روزی عرض
کردم که این حیه دربان فلک قمر است و فلک قمر فلک حیات است و حیه
دربان بود از اندرون و این طنین را خداوند چنین خلق کرده است که این
ابرها رباینده طنیناند به جهت اینکه آنچه از فلک حیات تابیده آنها را میرباید
و باال میبرد و طنین حیه عظیمه است و چیز دیگر نیست به ابر بر آسمان آنها
ربوده میشود و فلک قمر هم حی است و حیه است و آن چشمه حیات در
در بهشت خدا آن را خلق کرده است تا کسانی که از طبقه اول جهنم که در
طبایع عنصریه گذاشته شده بیرون میآیند و جهنم در زمین است و بهشت
در آسمان است چنانکه از اخبار برمیآید کسانی که از جهنم بیرون میآیند
و کسانی که از مقام طبایع بیرون میآیند و میخواهند آنها را داخل بهشت
کنند میبرند آنها را و در چشمه حیات غسل میدهند به جهت رفع آن حدث
اکبری که در زمین برای آنها رخ داده و محدث بودهاند در زمین و آن لوث
طبایع از ایشان زایل میشود و همین که لوث طبایع از ایشان زایل شد قابل
این میشوند که داخل بهشت شوند بهشت اول بهشت حیات است که از
آنجا داخل عرصه افالک میشوند پس آن چشمه چشمه حیاتی است که زیر
این بهشت و دم در بهشت است بلکه عرض میکنم که این چشمه شاید از
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ضوء قمر آفریده شده باشد اصل آن ضوء مربی حیات باشد وجود او که بارد
و رطب است و مربی حیات است و خود او مبیض است که این سوادی که
برای اشیاء است که آنها سوختهاند در طبقه اول جهنم تا اینکه مثل فحم و
ذغال سیاه شدهاند و بعد از اینکه در آن چشمه حیات غسل کردند ازاله آن
ظل و آن سواد از آنها میشود و ابیض میشوند و داخل بهشت میشوند و
هستند آنجا و آنجا که رفتند اول چیزی که به انها میدهند و اول غذایی که
به آنها میخورانند فرمودند کبد حوت است این چه لغتی است به جهت اینکه
حوت مشتق از حیات است و کبد او مبدء تولد دم است و دم مقام حیات را
دارد و مقام هوا را دارد و هوا منشأ حیات است پس اول غذای کبد حوت
است همین که کبد حوت را به او خورانیدند و در چشمه حیات خود را
شست و شو داد الیق دار آخرت میشود که ان الدار االخره لهی الحیوان
میشوند و آن وقت دیگر حی هستند أفما نحن بمیتین اال موتتنا االولی هی
ذوق میکنند و همین را میگویند و میخوانند و ما نحن بمعذبین آن وقت
دیگر بنای حظ میشود و سیر کردن در درجات بهشت.
عرض شد قشون اسکندر که بودند که با او رفتند؟
فرمودند به قدر هر مثال یک نفر قشون داشت هر مثالی یک نفر سربازی برای
او است و ما هم داریم.
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عرض شد اسکندر چرا از آب حیات نخورد؟
فرمودند اسکندر نصیبش نبود و خضر نصیبش بود و همانقدر که خورد و او
نخورد پس خضر اشرف از او بود اللهم احینا بحیوه محمد و آله الطاهرین.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس پنجاهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
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قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :فاعلم انه 9موثر جمیع الخلق بجسمه
الشریف و خلق من شعاعه حقایق االنبیاء الی آخر.
در هفته گذشته سخن به اینجا رسید که جمیع عالم شهاده نسبت به عالم
غیب مقام بعد از مبدء و حق است و مقام غیب نسبت به عالم شهاده مقام
قرب به مبدء و اصل حیات و نور و خیر و کمال و قوت و قدرت و علم و
حکمت است پس هرچه این خلق اقرب به مبدء باشد این خیرات و صفات
مذکوره در ایشان اقوی خواهد بود و هرچه این خلق ابعد از مبدء باشد این
خیرات مذکوره در ایشان اضعف خواهد بود پس بنابراین این حیات و این
قوت و این قدرت و این علم و حکمت در عالم شهاده ضعیفتر خواهد بود
و در عالم غیب قویتر خواهد بود و در چندی قبل عرض کردم که اتصال
به خداوندی که طاهر نام او است و نام او طیب و طاهر است سبب طیب و
طهر است و اصل طیب و طهر غلبه واحدیت در شیء پیدا میشود و هرچه
اشیاء از آن مبدء بعیدتر شود در طیب و طهر نقصان پیدا میشود و هرگاه
ابعد شد در طیب و طهرش نقصان بیشتر پیدا میشود تا میآید به غایت بعد
از مبدء میرسد به غایت ضعف حیات و غلبه موت میرسد پس چون در
غایت بعد جایی است که موت نهایت کمال را دارد در اینجا خالف آن طیب
و طهر است به جهت آنکه در اینجا موت از همه جا اقوی خواهد بود از این
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جهت مبدء حدث اکبر خواه اصغر در غایت بعد از مبدء است پس آن کسی
که در نهایت بعد از مبدء است از حدث اکبر است به جهت اینکه نهایت
بعد از مبدء را دارد این نهایت بعد از طیب و طاهر است این نهایت قرب به
قذارت ظاهر و باطن را دارد پس اینجا که جمیع اشیاء واقع شدهاند در غایت
بعد از مبدء محدثند محدث اکبر و اگر بخواهید چنین فرض کنید که در
طبیعیات که نظر میکنید آنها را حدث اکبر بگیرید و اگر در علویات نظر
کنید آن را حدث اصغر بگیرید شاید پس بنابراین هرکس که از این عرصه
اجسام و دنیا که عالم شهاده است گذشت این وقتی میخواهد داخل بهشت
شود نمیگذارند داخل بهشت شود با آن الواث و قذارتی که از عالم شهاده
به خود گرفته و با اینها داخل بهشت نمیشود مگر آنکه غسل کند در آن
چشمه ماء الحیوه که دم در بهشت است و همچنین کسانی که در جهنم
ساکن هستند از مومنین در طبقه اوالی جهنم و پس از سالهای دراز که در
جهنم ماندهاند آنها هم داخل بهشت نمیشوند با آن سواد و قذارت و چرکی
و سیاهی و سوختگی که بر آنها است مگر آنکه در این چشمه حیوان غسل
کنند از این جهت در حدیث است که خداوند چشمه حیوان را در در بهشت
آفریده و جهنمیها را که از جهنم بیرون میآورند در آن چشمه غسل میدهند
و این چشمه حیوان در زیر بهشت ظهوری و جلوهای است از آن بحر صاد
که در زیر عرش است و آن بحر صاد هم ماء الحیوان است لکن ماء الحیوان
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ملکوتی است و آن هم در زیر جنت عرش است در زیر جنت رضوان است و
در در رضوان هم خدا ماء الحیوانی آفریده چنانکه بر در جنات سبع خدا ماء
الحیوان آفریده و کسانی که از این جنات هم میگذرند باز قابل دخول در
رضوان نیستند مگر آنکه در آن ماء الحیاه غسل کنند و تطهیر کنند از آن
حدثهای اصغری که در سماوات به آنها رسیده بود این مطالبی که عرض
میکنم معانی این الفاظ غریب است و الفاظش قریب است.
باری شما میدانید که جهنم در زمین است و بهشتها در آسمان است و در
هر آسمانی یک بهشت است و در هفت آسمان هفت بهشت است این است
که خدا در قرآن میفرماید التفتح لهم ابواب السماء و الیدخلون الجنه حتی
یلج الجمل فی سم الخیاط و جهنم را خدا در زمین و طبقات هفتگانه زمین
قرار داده و اهل جهنم آن غایت بعدی که برای او است اهل جهنم میتند
ومیت یعنی کافر لقوله یخرج الحی من المیت یعنی مومن از کافر پس این
موت حدث اکبری است که احتیاج به غسل دارد و بعد از آنی که بیرون برند
مومنین را از اینجا در در بهشت در چشمه حیوان غسل میدهند غسله ایشان
را و بعد داخل بهشت میکنند لکن نسبت به رضوان و اهل رضوان سموات
سبع و جنات سبع هم باز مقام حدث است ولی حدث اصغر است پس از این
هفت آسمان و جنات اگر کسی گذشت آن وقت اذا تنعم اهل الجنه بالجنه
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تنعم اهل اهلل بلقاء اهلل همچنین ماعبدتک خوفا من نارک که در زمین است و
الطمعا فی جنتک که در آسمان است و اگر طمعا فی جنتک کمالی است
چرا امیرالمومنین باید فاقد این کمال باشد پس کمال نیست پس نقص است
پس بعد است پس موت است پس حدث اصغر است پس از این جهت باید
وضو گرفت و تطهیر از آن کرد پس هرکس از آسمانهای سبع گذشت آنجا
که رفت باید از صاد وضو بگیرد و تطهیر کند و داخل رضوان شود و داخل
اهل اهلل شود و به لقاء اهلل فایز شود و آنجا که رفت باید قرائت قرآن کند و
نماز کند از این جهت در احادیث هم هست در همین فصل الخطاب هم
نوشتهایم که در قیامت خطاب به مومن میرسد اقرء و ارق یعنی قران بخوان
و باال بیا و به هر آیه درجهای را طی کن مومن یک آیه میخواند و یک درجه
باال میرود و هکذا پس بعد از آنی که وضو گرفت انه لقرآن کریم فی کتاب
مکنون الیمسه اال المطهرون تنزیل من رب العالمین آنجا باید مس کتاب را
بکند و قرائت قرآن را بکند و میکند و مبدء اذکار قرآن و اول حقایق قرآن
در مقام عقل است و آیتش عرش است و باالتر از مقام عقل منزل الکتب
است اما عقل اول کتاب و اول معنای کتاب است و بعد لفظ کتاب است و
معنای کتاب در مقام عقل است و لفظ کتاب در مقام نفس است و در مقام
جسم است پس آنجا اول اذکار کتاب است و الکالم دلیل عقل المتکلم پس
جمیع مبادی قرآن در مقام عقل است پس شخص در آن مقام که وضو گرفت
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داخل میشود در عرصه عقل و میخواند آیه به آیه قرآن را و اقرء و ارق را
عمل میکند و هی قرآن را میخواند و باال میرود درجه پس از درجه و بعد
از اینکه قرائت او در عالم عقول تمام شد مأمور شد که صل حاال دیگر نماز
کن چرا با طهارت شدی از حدث اکبر و حدث اصغر و آن صلوتی که در
آنجا است مشتق از وصل است به اشتقاق کبیر یا صلوتش مشتق از وصال
است یا صلوتش مشتق از صله است و یا اینکه صلوتش را یائی میگیریم باز
به اشتقاق کبیر از صلی یائی بگیریم گفته میشود صلی اللحم و همچنین در
قرآن است تصلیه جحیم یا اینکه صلی زید صلی تصلیه و صلی اللحم یعنی این
را به آتش تابید و کبابش کرد و یصلها یعنی به آتش میرود و اصطلی هم
کسب حرارت کردن است و گرم شدن است یصطلی النار یعنی خود را به
آن گرم میکند و داغ میکند و صلی یعنی خود را داغ کرد و به آن آتش
سوزانید پس میتوان در این مقام صلی را از تصلیه گرفت به این معنی که
سئل الصادق 7عن العشق فقال 7نار تطلع علی االفئده فتحرق غیر المحبوب
پس چون خود را به آتش لو لمتمسسه نار و آتش محبت که نار تطلع علی
االفئده است داد و داغ کرد پس وقتی خود را به آن آتش داد و دخان انیت
خود را به آن آتش مشتعل کرد و مکلس کرد و فانی کرد و این اعظم تصلیه
بود و اعظم اصطلی این است پس صل یعنی خود را به این آتش بسوزان و
خودی خود را به این آتش فانی کن پس پیغمبر 9وضو گرفت و قرآن خواند
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و نماز کرد به به این چه نمازی است نماز خوب قشنگی است و اگر صلوه
را از وصال هم اشتقاق کنیم به اینطور که مقام انغماس در بحر توحید است
که غرق بشود و در دریای توحید و بگذرد از انیت خود و قطره نفس خود
پس نماند چیزی مگر همان دریای توحید و همان بحر احدیت و چون به این
مقام وصال و اتصال رسید حقیقت صلوه را به جا آورد و دیگر از این وصل
و اتصال باالتر نیست و الصلوه معراج المومن از این عروجی باالتر دیگر
محقق نمیشود و اگر صلوه را از صله هم بگیری شاید زیرا که من قتلته فانا
دیته و کدام صله از این باالتر کسی که خود خدا دیه او شود پس خداوند او
را کشت چنانکه فرمود توبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلک خیر لکم عند
بارئکم فتاب علیکم این بزرگوار هم نفس خود را در راه خدا کشت و خود
را در راه خدا فانی کرد و چون فعل او فعل خدا بود پس چون خدا او را
کشت پس خداوند خود را یعنی نفس خود را دیه او قرار داد پس او شد نفس
خدا که خدا نفس خود را صله به او داد و او شد نفس اهلل پس دیگر کدام
صله از این صله عظیمتر و باالتر و کدام نماز از این نماز عظیمتر میشود پس
این بود که در شب معراج پیغمبر 9نزدیک بحر صاد رفتند و از آن دریا وضو
گرفتند و تطهیر خود از الواث بعدی که برای ایشان حاصل شده بود فرمودند
چرا که حسنات االبرار سیئات المقربین و طلب جنت برای خلق اعظم
عبادتشان است و خدا فرمود لمثل هذا فلیعمل العاملون پس خدا به قومی
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گفت لمثل هذا فلیعمل العاملون ولکن به قومی گفت مخلصا له الدین شما
باید مخلص در توحید باشید پس آن بزگوار از الواث لمثل هذا فلیعمل
العاملون وضو گرفت و تطهیر کرد چنانکه حضرت امیر میفرماید ماعبدتک
خوفا من نارک و الطمعا فی جنتک بل وجدتک اهال للعباده فعبدتک پس
چون واجد آن مقام بود وضو گرفت و قرآن خواند و نماز کرد لکن یادم آمد
تتمه کالمی در هفته پیش گذاشتم و تمام نشد و در خصوص اسکندر بود
عرض کردم که اسکندر که رفت به کوه قاف رسید و رفت به ظلمات و در
ظلمات چشمه حیات را یافت و عرض کردم که آن ظلمات سیر عرضی در
روی زمین نیست به جهت آنکه آن ظلمات موجودی که رفت و اسرافیل را
دید و رفت کوه قاف را دید معلوم است که این سیر در زمین نیست به جهت
آنکه کوه قاف در زمین نیست بلکه آنچه از احادیث برمیآید این است که
کوه قاف ریشهاش در تخوم ارضین است و سر این کوه به آسمان است و
شک در آن نیست و همچنین کوهی در روی زمین نیست و رفتهاند و دور
دنیا را گشتهاند و همچو کوهی ندیدهاند و بسا کسی که دو دفعه سه دفعه
دور دنیا را گشته بحرش و برش را سیاحت کرده است و به همچو کوهی
نرسیدهاند حاال دیگر نه این است کسی تقدسش بگیرد بگوید این مالعین
نمیفهمند و دروغ میگویند خیر نه چنین است بلکه رفتهاند و گشتهاند و
اصال ندیدهاند مثل حکایت یأجوج و مأجوج که مأثور در قرآن و در اخبار
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هست و این دست بعضی صلحا و مقدسین افتاده دیگر نمیدانم خواب
دیدهاند یا فکر کردهاند رفتهاند و جاش را هم معین کردهاند که باب االبواب
است و نمیدانم اینها را از کجا میگویند و آنچه از اخبار برمیآید این است
که یک اقلیم دنیا یأجوج و مأجوجند اقلیم از روی دنیا کم شده باشد
حکایت غریبی است وانگهی در اخبار ما است در خصوص عدد یأجوج و
مأجوج خلقی هستند که بعد از مالئکه هیچ خلقی به آن کثرت نیستند پس
اینها زیاده از پشه هوا هستند و زیاده از رمال هستند که در براری است و بعد
از مالئکه خلقی به آن کثرت نیست و اینقدر مخلوق حاال از روی زمین کم
شده باشد و کسی آنها را ندیده باشد یعنی چه از این گذشته اینها که هستند
در روی زمینند حاال اسکندر زحمت کشیده و سدی ساخته و آنها آن طرف
سد ماندهاند آیا این سدی که بسته چطور سدی است چطور کوهی است این
دیوار را تا آسمان باال برده که نمیتواند این طرف بیاید چطور سدی است
که آنها نمیتوانند از هیچ ممری این طرف سد بیایند حاال چندین سال است
اینها نتوانند خیلی حکایت است این بنیآدم به این ضعف و نقاهت میبینیم
بر کوهها باال میروند این چه سری است که یأجوج و مأجوج خلقی هستند
که بعضی از آنها و خلقشان به قدر نخلهای بلند است معذلک چطور
نمیتوانند از این سد بگذرند کسانی که اینطور چند نفرشان عملگی کنند
ده روز خاک پشت این کوه بریزند میشود این چه سری است درست است
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احادیث رسیده آیه در این خصوص نازل شد که یأجوج و مأجوج هست
شکی در بودنشان نیست لکن اینها خلقی هستند ترابی که چشم ماها باید
اینها را ببیند یا اینکه نوع دیگر از خلقند جن را هم ما نمیبینیم حاال آیا اینها
نوع دیگری از خلقند یا اینکه ما میتوانیم آنها را ببینیم اگر میتوانیم ببینیم
چطور حکایتی است که در عرض هفت هزار سال از عهد اسکندر تا حال
نتوانستهاند این طرف بیایند از این گذشته بگویم نافهمند ما که خیلی زرنگیم
اینها پشت کدام کوه هستند پس ما هم که نتوانستهایم از این کوه باالتر بریم
یک نفر از آنها را ببینیم و بر و بحر عالم وجب به وجبش را فرسخ به فرسخش
را اهل جغرافیا تحدید کردهاند و شکلش را کشیدهاند پس این در کجای دنیا
است پس نیست در این دنیای ترابی دنیای جسمانی با این جسم شک نیست
که یأجوج هست شک نیست مأجوج هست شک نیست اسکندر را هم سد
برابر آنها بسته شبهه در این نیست لکن این مردم نمیبینند آنها را و کوه قاف
یک پارچه زمرد است تا آسمان سر او کشیده و سبزی آسمان از عکس کوه
قاف است و ریشهاش به تخوم ارضین است و سرش تا آسمان است حاال این
دیوار به این بلندی را هیچ کس ندیده باشد این نمیشود پس المحاله نیست
کوه قاف به طوری که چشم خاکیان او را ببیند لکن او لطافتی دارد و از
اقلیم ثامن است و به جز چشم اهل اقلیم ثامن کسی ندیده باشد آن را همچنین
اسکندر که رفت به ظلمات و رسید به کوه قاف آن این ظلمات نیست
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وانگهی در این ظلمات حیوان عبور نمیتواند بکند و انسان زیست نمیتواند
بکند گیاه ممکن نیست آنجا زیست کند و موجود شود و آب در آنجا بند
نمیشود و آب آنجا یخ میکند و خاک میشود و متشقق و آب آنجا زیست
نمیکند دریایی که هست در آنجا بحر ثلج معروف است پس همانا اسکندر
از راه طول سیر کرده و صعود کرده و در آن سیر به ظلمات رسیده و در آن
ظلمات سیر کرده تا به چشمه حیوان رسیده که در زیر آسمان است و از آن
خضر خورد و روزی او نشد که از آن بخورد پس از این جهت خضری که
االن در اقلیم ثامن سیر میکند و از آن چشمه حیوان که خورد از اهل اقلیم
ثامن باشد و اعراض و امراض دنیا را ریخت و فنا دیگر از برای او نیست و
تا نفخه صور باقی است و ابدا در جسم او فتوری حاصل نمیشود صلوات
اهلل و سالمه علیه حدیث است که نام مبارک خضر را هر وقت ذکر میکنند
بر آن بزرگوار سالم باید کرد پس وقتی که خضر از آن چشمه خورد حیات
نصیب او شد و اسکندر از آن آب نتوانست بخورد و نصیب او نشد ولکن آن
بزرگوار خود و حیات مستدام دنیا که اعم است از حیات برزخ و حیات دنیا
را دریافت حیات مستدام این دنیا نمیشود این حیات باشد بلکه دنیایی که
بهشت آدم آنجا بود جنت دنیا به او میگفتند حضرت خضر به حیات مستدام
در دنیا به این معنی مستدام است.
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و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس پنجاه و یکم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و اما ما روی عن ابیعبداهلل 7انه سئل
کم عرج برسول اهلل 9فقال مرتین الی آخر.
عجایب است تعبیرات ائمه :چون در این فصل بنای این فصل بر این است که
احادیث مشکله که منطوی است به اشاراتی و مطالب علیه و فضایل عظیمه
از پیغمبر و حکایت معراج اشاره کنیم و اشاره به شرح آن بشود نه اینکه
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جمیع احادیث معراج و تفاصیلش را خواستهایم بنویسیم اگرچه فی الجمله
هم معذور شوم و هنوز هم معذورم هنوز کتابی مشتمل بر همه اخبار معراج
پیدا نکردهام چون نداشتم همه اخبار را متفرقه هر جایی که گمان داشتم در
تفسیری هرجا پیدا کردم و آن احادیث را مشکالتش را اینجا یاد کردیم و
اگر اخباری مانده باشد اسباب نداشتم حاال یکی از اخبار مشکله این است
که حضرت پیغمبر در شب معراج رفتند به مقامی رسیدند که جبرئیل به آن
بزرگوار عرض کرد قف یا محمد به جهت اینکه تو به موقفی رسیدهای که
هیچ ملک مقربی و هیچ نبی مرسلی آنجا پا نگذاشته و نایستاده بایست اینجا
خدای تو و رب تو نماز میکند پیغمبر فرمودند به جبرئیل کیف یصلی عرض
کرد میگوید سبوح قدوس انا رب المالئکه و الروح سبقت رحمتی غضبی
این نماز خداست و این نماز هم خیلی طوالنی است به این سالها و به این
دهرها تمام نمیشود پس پیغمبر عرض کرد اللهم عفوک عفوک یعنی حاال
که امر اینطور است که میفرماید سبقت رحمتی غضبی پیغمبر هم عرض
میکند اللهم عفوک عفوک مطالب مشکله است نماز خدا یعنی چه؟ این
نماز چه معنی دارد پس به جهت شرح این مطلب میگویم اوال که حضرت
پیغمبر 9رفت به جایی که هیچ ملک مقربی و هیچ نبی مرسلی آنجا نرفته بود
و از آنچه در ایام گذشته در شرح فقره اولی عرض کردهام معلوم شده که
نمیرود چیزی صعودا به مقامی مگر آنکه نزوال از آن مقام آمده باشد و
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نمیرود چیزی به مقامیطبعا مگر آنکه حیز او آنجا باشد طبعا یا قسرا و قهرا
و هرگاه قهرا چیزی را به مقامی بردی قسرا المحاله برمیگردد به مقام و
حیز خود و اشاره به این معنی و حیز کالم امام است که در شرح حدیث
پیغمبر فرمود که من در شب معراج به جایی رسیدم که جمیع خلق را میت
یافتم و به جز خودم کسی را آنجا ندیدم امام فرمود در شرح این فقره که اگر
نه این بود که نفس و روح او مخلوق از آن مقام بود به آن مقام نمیرسید پس
معلوم است که روح و نفسش در مقامی بود که کسی با او شریک نبود و در
آن مقام روح و نفسش در حیزی بود که هیچ کائنی دیگر در آن حیز نیست
و اگر کائنی دیگر در آن حیز باشد آن هم جفت پیغمبر خواهد بود وانگهی
که داخل اجماعیات است که پیغمبر 9بهتر کاینات است و سرور و اشرف
موجودات است و این مسلمی است پس اصل مبدء و حیز آن بزرگوار در
جایی است که در آنجا غیر از او کسی نیست و آن حیز در حیز جمادات
نیست و در حیز نباتات و حیوانات و اناسی و انبیاء نیست پس معلوم است
که آن حیز خاص به ایشان است و آن حیز همان مقام الهوتی است که آنجا
مقام ایشان است و آن قصبه یاقوت است که در اجمه الهوت روییده و آن
قصبهای است که چهارده بند دارد و در اجمه الهوت روییده و به جز آن یک
قصبه ،قصبه دیگر هم نروییده است در آن نیزار الهوت.
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اما قصبه است به جهت آنکه جوفا است یعنی مجوف است زیرا که من جمیع
الجهات او فانی کرده خود را و متحرک است بر قطب خود و خود را پنهان
کرده و از خود خالی شده و جمیع صمدیت را برای خدا قرار داده نه از برای
خودش و خود او صمد نیست و خبر میدهد از صمدیت خدا نه خود پس
قصبه است و مسمط نیست و اجوف است و صمدیت را برای خدای خود
وحده الشریک له قرار داده نمیبینید که شعله اگر صمد است به نار صمد
است و اگر جوفا است به دخان جوفا است و دخانیت خود را نیست کرده
به جوفا بودن خود و صمدانیت را هست کرده به نار پس شعله صمد است
بالنار و اجوف است بالدخان حاال همچنین پیغمبر 9فقیر است بالنفس و غنی
است باهلل از این جهت فرمود الفقر فخری و پیغمبر 9من حیث نفسه غنی من
حیث الرب یعنی من حیث االنیه للغنی اغنی من کل شیء است این است که
یاایها الناس انتم الفقراء الی اهلل واهلل هو الغنی الحمید و غنی است اما فقیر
است من حیث نفسه به طوری که الیملک لنفسه نفعا و الضرا و الموتا و
الحیاتا و النشورا پس کلمه توحید به همین بیان درست شد که به الاله جوفا
است و به اال اهلل صمد است پس خود وجود مبارک او الاله اال اهلل است
چنانکه در زیارت جوادیه است السالم علی حروف الاله اال اهلل فی الرقوم
المسطرات و اگر به نظر الاله به او نظر میکنی جوفا است و از خود خالی
شده و اگر به نظر اال اهلل به او نظر میکنی صمد است و آیت صمدیت خدا
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است پس آن بزرگوار رفت باال تا به جایی رسید که در آنجا جز او کسی
دیگر گام نزده بود این است که در اخبار هست که میفرمایند خدا ما را
خلق کرد پیش از آنکه خلق کند اشیاء را به هزار هزار دهر و این لفظی است
که تعبیر آوردهاند از آنچه لفظ ندارد خواستهاند تعبیر بیاورند پس هزار هزار
دهر که گفته درست است و اگر صد هزار هزار هزار هم بگویند درست
است و فوق اینها هم به مرات بگویند درست است به جهت آنکه چیزی که
المقدار له است به مقدار تحدیدش نمیتوان کرد حاال روح ملکوتی یک من
است یا دو من است یا سی من است یا صد من است یا هزار من است وزن
ندارد مثل اینکه وقتی بچهها بازی میکنند باهم میگویند چقدر مرا دوست
میداری میگوید یک من یا دو من هم از عالم وزن نیست همچنین روح از
عالم وزن نیست چند من برنمیدارد و حاال که از عالم وزن نیست هرچه
گفته شود از تعبیرات ،محض بسیاری است میخواهی یک منش بگو یا نیم
من یا صد من یا هزار من و اال مقدار ندارد محبت و همچنین است سبق دهر
بر زمان دهر سنین و شهورند زیرا که جمیع سنین و شهور در عرصه زمان
است آن سبقی دارد بر زمان بالزمان من به زمان چطور تحدیدش میتوانم
بکنم گفته میشود ارواح خلق شدهاند پیش از ابدان به چهار هزار سال ولکن
مقصود محض کثرت است حاال این چهار هزار سال تعبیری است از آن
مطلبی که در دل دارد از آن رتبی که در نظر است و اال چیزی که سبقش
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بیرون از سنین و شهور باشد همچو چیزی چطور به سبق سنین و شهور سابق
است کل سنین مال این عالم است که زمانی پس از زمانی میآید و تدرجات
زمانی دارد حاال همچنین ائمه سالم اهلل علیهم از سبقت آن بر اشیاء به اختالف
تعبیر آوردهاند حضرت امیر از دور آمد پیغمبر فرمود مرحبا بمن خلقه اهلل قبل
ابیه آدم باربعین الف عام حاال نه واقعا مقصود چهل هزار سال است که عدد
و کم مقداری آنجا برود بلکه مقصود محض تقدم رتبه است و گاهی فرمودند
صد هزار سال و گاهی فرمودند هزار هزار سال و هزار هزار دهر و هکذا و
اینها به هیچ وجه دلیل اختالف نیست در نظر حکیم مگر آنها دست فقیهی
یا متکلمی بیفتد اختالف بفهمد و اال محض کثرت مقصود است و در
محاورات بسیار گفته میشود ده دفعه گفتم به تو هفتاد دفعه گفتم یا صد
دفعه یا هزار دفعه گفتم به تو که بکن و نکردی و مقصود محض کثرت است
نه این خصوص عدد یعنی خیلی گفتم پس ائمه سالم اهلل علیهم به اختالف
مراتب اینطور تحدیدات کردهاند و عددی فرمودهاند و آنچه من میفهمم
این است که تحدیدات ثوابهایی هم که ائمه فرمایش کردهاند از همین باب
است فالن دعا را بخوان صد حورالعین میدهند و یک حدیثی است یک
حورالعین میدهند و هکذا جمیع این اختالفات از همین باب است و همچنین
احادیثی که در ثواب زیارت سیدالشهداء در حدیثی است که به هر گامی
ثواب حج و عمره برای تو نوشته میشود و در حدیثی به هر روزه حج و عمره
صفحه | 618

و در حدیثی نود حج و به اختالف میفرماید و همه به جهت این است که
آنچه در آنجاست به کمیات و مقادیر این عالم راست نمیآید و خواستهاند
چیزی بگویند که نفس شنونده مشتاق شود و کثرتی و عظمتی از آن استنباط
کند و اال به عدد و شماره این دنیا عدد برنمیدارد توصیف ندارد از این است
که خیلی جاها میفرمایند ما العین رأت و الاذن سمعت و الخطر علی قلب
بشر و همچنین میفرماید در شب معراج چیزی چند دیدم که الاقدر ان اصفه
و یک عبارتی از شیخ مرحوم در یکپاره رسائل خود میفرمایند که بعض
مطالبی است که من آنها را میدانم و بعضی است که میتوانم بگویم و مأمور
به گفتنش هستم و یکپاره مطالب هست که میدانم و مأمور به گفتن آن
نیستم به جهت آنکه الکلما یعلم یقال و الکلما یقال حان وقته و الکلما حان
وقته حضر اهله و یکپاره مطالب هست که لماعط لها بیانا آن مطالب را
میفهمم ولکن بیانش را ندارم و آن خطیب مصقع وقتی بگوید من بیان ندارم
خیلی مطالب عظیمی بایست باشد سیدمرحوم یک وقتی این را میفرمودند
که امام وقتی ظاهر میشود بیعتی از مردم میخواهد بگیرد که به خط و مهر
حضرت رسول است نقباء فرار میکنند یکی از اصحاب سید عرض کرد
سیدنا شیء هو و شیء یقول پس اینجوره مطالب ببینید چه مطالبی است
کسی مالک سخن است و میفرماید نحن امراء الکالم و فینا قد تهدلت
غصونه و تنشبت عروقه همچو کسی بفرماید بیان ندارم پس مطلب خیلی
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عظیم است و همچنین آنچه در مقام تقدم پیغمبر فرمودهاند حد ندارد اگر
بگویم هزار هزار دهر راست است و در یک حدیث صد هزار هزار دهر است
و راست است و چون حد ندارد برای اشعار محض کثرت فرمایش فرمودهاند
دیگر تا آن شنونده چطور بوده گاه هست به یک کسی اگر ده سال
میفرمودند چندان به نظرش کثرتی نمیآید وقتی بفرمایند ده هزار سال
دهشت میکند و به نظرش خیلی میآید و کسی هست که از ده هزار سال
هم دهشت نمیکند میگویند صد هزار سال و همه راست است و نه این
است که همین محض دهشت آن باشد بلکه هرچه بگویی بر آنجا واقعا
حقیقتا صادق است پس وجود مبارک او تقدم دارد بر جمیع کاینات هزار
هزار دهر واقعا و هر دهری صد هزار سال است به آن تفصیالتی که شنیدهاید
پس در شب معراج آن بزرگوار از حضیض ارض صعود فرمود و رفت تا آن
مقام و جمیع مراتب عرضیه خود را انداخت و جمیع مراتب مادونش از حقایق
انبیاء گرفته تا این جمادات جمیع این مراتب مراتب عرضیه او است و ذاتی
او همان است که در آن حیز است و هیچ کس در حیز او نیست پس همه این
مراتب عرضیه را گذارد و رفت تا به مقامی رسید که جمیع ماسوی را میت
یافت و جبرئیل گفت لقد وقفت موقفا ماوقفه ملک قط و النبی شأن هیچ
چیزی نبود آنجا پا بگذارد و از همین جهت جبرئیل هم ایستاد و گفت لو
دنوت انمله الحترقت اگر من یک خورده پیشتر بیایم میسوزم تو نمیسوزی
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من میسوزم به جهت آنکه اگر الف برود به عرصه مداد همچو که پا بگذارد
در عرصه مداد غرق میشود و فانی میشود و به کلی میسوزد و خاکسترش
به باد میرود وانگهی که آن دریا دریای مسجوری باشد و به کلی تمام
میشود اگر اثنان و ثلثه پا بگذارد در دریای احد به کلی میسوزد و فانی
میشود و خاکسترش به باد فنا میرود ولکن خود احد در آن دریا سباحت
میکند و به هیچ وجه غم ندارد و خائف و وجل نیست از بیکرانی این دریا
همچنین جبرئیل نمیتواند بگذرد مبدء تعین و هستی جبرئیل مقام او است
که دوین سدره مقام طبیعت باشد چگونه میتواند از آنجا بگذرد اگر پا باال
بگذارد به عرصه نفوس میسوزد و تمام میشود به جهت آنکه جبرئیل از
عالم طبایع است پس پیغمبر صلوات اهلل و سالمه علیه رفت به عرصه نفوس
و از طبایع گذشت و مقام نفوس مقام شجره خضراء است و مقام سدره
المنتهی است و مقام جبرئیل در دوین سدره است پس به این جهت آنجا ماند
و حضرت تشریف باال برد و این سدره منتهی است به جهت آنکه منتهای
جمیع ذوات جزئیه و صفات جزئیه و اعمال و شخصیات و تعینات همه تا
اینجا بیشتر نمیرود از اینجا گذشت و دیگر باال مقام اطالق و عدم تعینات
و تشخصات و مقام تجرد از تعینات شهادیه است میرود به عرصه دهر خالص
و تعینات شهادیه به کلی زایل میشود و از این جهت جبرئیل لو دنوت انمله
الحترقت و آن عرصه عرصه نفس کلیه بود و اگر عرصه نفس جزئیه بود که
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وطأه نبی و حال آنکه لمیطأه نبی لکن انبیاء مرسلین را در سموات گذارد و
هر نبی را در سمائی گذاشت نوح را در یک آسمان ابراهیم را در یک آسمان
موسی و عیسی هریک را در یک آسمان و رفت و گذشت از هفت آسمان و
به کرسی رسید که منبت سدره المنتهی بود آنجا که رسید جبرئیل توقف
کرد و عرض کرد که آنجا ملک و نبی پانگذارده و آنجا کرسی کلی است و
آن نفس کلیه الهیه است زیرا که نفوس جزئیه و شئون نفس در افالک است
ولکن مقام کرسی مقام نفس کلیه عالم است که آن منبت سدره المنتهی
است و آن ارض جنت است لکن جنت عدن که مخصوص پیغمبر و اهلبیت
او است آن جنتی است که سایر انبیاء و شیعیان آنجا نمیروند و اینها در هفت
جنان دیگر میروند و در جنت هشتم هیچ کس جز ایشان نمیتواند برود اگر
انبیاء آنجا روند محترق میشوند عوض راحت عذاب برای ایشان میشود و
ایشانند که آنجا میتوانند سکنا کنند و بمانند و غیر ایشان نمیتوانند بمانند
این است که میفرمایند سقف الجنه عرش الرحمن این سقف سقف بهشت
هشتم است سقف جنت عدن است که عرش رحمان سقف آن است و آن
سقف مظل است برای جنت و بر آن جنان سبع و سقف کل است لکن مظل
بر جنان هشتم است و آنجا منبت سدره المنتهی است و جنتی است مخصوص
محمد و آل محمد :پس پیغمبر رفت به آنجا و جبرئیل عرض کرد قف یا
محمد فان ربک یصلی قال کیف یصلی قال یقول سبوح قدوس انا رب
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المالئکه و الروح سبقت رحمتی غضبی و این مراتب باالی سدره است که
به این الفاظ تعبیر شده است و شرح شده و جبرئیل عرض کرد که از اینجا
که تو تجاوز کردی به چهار مقام دیگر میرسی من نرفتهام آنجا لکن شنیدهام
و به وحی به من رسیده و آیت آن را من در عرصه و مقام خود یافتهام و آن
چهار مقام است به طور توقف باش که در آنجا چهار مقام است یکی مقام
سبوح قدوس است و یکی مقام انا رب المالئکه و الروح است و یکی مقام
سبقت رحمتی است و یکی مقام غضبی است این چهار مقام باال هست و تو
در این مراتب به طور تأمل و توقف باش خداوند این چهار کلمه را گفته و
این گفتن انقطاع ندارد و این نماز خدا است و نماز متصلی است که دائم
این نماز را میکند پس در عالم فواد سبوح قدوسش گفته میشود و در عالم
عقول انا رب المالئکه و الروح گفته میشود و در عالم ارواح سبقت رحمتی
گفته میشود و در عالم نفس غضبیش گفته میشود و به لحاظی روح و نفس
را یکی بگیریم و کل سبقت رحمتی به هردو گفته میشود و غضبی در
مقامات دانیه از سدره فمادون مقامات رحمت تقدم دارد بر مقامات غضب
این میشود و اگر بخواهیم نفس را همعرصه غضب بگیریم شاید غضب در
هر عالمی مناسب آن عالم هست این است که فرمود لیس نفس اال و لها
شیطان عرض شد أولک شیطان قال بلی ولکنه اسلم اگرچه خودی پیغمبر
صلوات اهلل و سالمه علیه اشرف از افئده جمیع ماسوی باشد لکن نسبت به
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فواد پیغمبر مقام بعد است پس شر است و این استغفار در ایشان از آن باب
است به مالئکه خدا فرمود سبقت رحمتی غضبی پیغمبر فرمود عفوک عفوک
نفس مرا داخل مغفورین کن رسم دیار را عفو کن عفو کن مقام نفس.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس پنجاه و دوم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و اما ما روی عن ابیعبداهلل 7انه سئل
کم عرج برسول اهلل 9فقال مرتین الی آخر.
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سخن در این بود که بعد از آنی که حضرت پیغمبر صلوات اهلل و سالمه علیه
به سدره المنتهی رسید جبرئیل عرض کرد که بایست ای محمد زیرا که تو
در جایی ایستادهای که هیچ ملک مقربی و هیچ نبی مرسلی در این مقام
نایستاده بایست اینجا که خدا و پرورنده تو نماز میکند پیغمبر فرمود چگونه
نماز میکند جبرئیل عرض کرد میگوید سبوح قدوس انا رب الملئکه و
الروح سبقت رحمتی غضبی پیغمبر فرمود اللهم عفوک عفوک مقصود شرح
این مقام بود که نماز خدا چه چیز است پس عرض میکنم اصل صلوه در
زبان عربی که واوی باشد به اشتقاق صغیر معروف به معنی رحمت آمده و به
معنی دعا آمده یعنی اصلش به معنی دعا است و از همین باب است صلوتی
که بر میت میکنند این را هم صلوتش میگویند دعا است و نمازی نیست
که صاحب رکوع و سجود باشد بلکه چون دعایی است بر میت او را
صلوتش میگویند و صل علیهم ان صلوتک سکن لهم و التصل علی احد
منهم مات ابدا و التقم علی قبره پس صلوه یعنی دعا و این نماز معروف ما را
به لغت شرعی ما صلوه گفتند و کلمه صلوه را از آنجا برداشتند و به این نماز
معروف صلوه گفتند و این مثل اصطالحی است که نحویین دارند که کلمه
را از لغت برمیدارند میآورند برای شیء مخصوصی استعمال میکنند و آن
کلمه حقیقتی میشود برای آن شیء مخصوص مثل فاعل که برای مرفوع بعد
از فعل استعمال میکنند و حقیقت است و مفعول برای منصوب بعد از فعل
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است و حقیقت است حاال در اصطالح شرع هم این صلوه را پیغمبر 9از لغت
برداشته و در آنچه خودش آورده استعمال فرموده و این را حقیقت شرعیه
میگویند که به تکریر حالی امت کردند تا اینکه حاال متبادر است و در اوائل
استعمال متبادر نبود و محتاج به قراین بودند ولکن بعضی الفاظ حقیقت
متشرعه است که اهل شرع در میان خودشان اصطالح کردهاند نه شارع مثال
وضو در لغت به معنی دست شستن استعمال میشود مثل وضو قبل از طعام
و بعد از طعام که به معنی شستن دست است تا اینکه دست فقها افتاد و به
کثرت استعمال در وضو خاص این معنی متبادر شد در عرف متشرعه و از
جمله آن الفاظ یکی لفظ صلوه است و حضرت پیغمبر این صلوه را از معنی
دعا برداشت آورد به معنی این ارکان مخصوص استعمال کرده و و در این
حقیقت کرد حاال به چه مناسبت این را صلوه گفتند و حال آنکه به معنی دعا
است میگویم دعا به معنی دعوت کردن و خواندن است هرکس کسی را
میخواند او را میگویند دعاه و دعوت کسی را اقسام دارد یا این است که
دعوت میکنند و به سوی خود و به خود میخوانند به زبان یا این است که
دعوت میکند به سوی خود به حرکات و اعمال و افعال خود و این هم
دعوت است مثال شیخیه اگر در جمیع حرکات و اعمال خود موافق شرع
حرکت کنند به طور عدالت و تدین راه روند به همین اعمال خود مردم را به
سوی خود میخوانند و آنها را راغب میکنند به جانب خود به جهت آنکه
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وقتی میبینند جمیع اعمال آنها موافق شرع است عدالت است مردم به سوی
ایشان میل میکنند و میآیند و آمدن آنها اجابت میشود و استقامت اینها
دعوت میشود آنها را به سوی خود و بسا اینکه بعضی دیگر از اینها راننده
از حق بشوند و شیطان بشوند که هرگاه مخالفی از دور نگاه کند آن را ببیند
میبیند لوطی است شارب الخمر است فحاش است بیوفا است مال
مردمخوار است پس میگویند معلوم است اینها همه چنینند پس بر باطلند و
از همین جهت برمیگردد پس اینها میشوند راننده از حق و شیاطینی که
واقعند در بیرون خانه توی کوچه و مردم را به اعمال خود و ا فعال خود و
حرکات و سکنات خود میرانند و اینها در بیرون خانهاند و این را تو راه
ندادهاند و بیرون باب است باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب
بیرون و توی کوچه ایستادهاند در این خانه با این اعمال و افعال هرکس در
این راه میگذرد این را که میبیند میگوید این دلیل این است که ما فی
البیت این اوضاع است و این کلبی است عقور و این شیطانی است که مردم
را از آل محمد دور میکند ببینید چه معصیتی خواهد بود و بترسید که مبادا
چنین شوید و از خدا بترسید و شیوه تقوی را از دست ندهید پس به اعمال
بهتر مردم را به حق میتوان خواند و به اعمال بدتر مردم را از حق میتوان
دور کرد و چون یافتید که دعوت اعم از این است که دعوت به سوی خیر
باشد یا دعوت به سوی شر باشد حاال اگر کسی بایستد در وقت معینی که
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مناسب باشد بپوشد لباس مناسبی به سوی جهت مناسبی بایستد و بپوشد
لباس مناسبی و بایستد به جهت مناسبی و بگوید الفاظ مناسبی و بکند افعال
مناسبی دعوت میکند به این حرکات و به این اقوال و اعمال توجه او را و
دعوت میکند رحمت او را و مغفرت او را اتصال او را و تقرب او را همه
افعال روی هم رفته قول قربتی است قول اللهم اغفر لی است اللهم ارحمنی
است آنی که این میطلبد یک مطلبی است که همه اینها را دارد مثل اینکه
در تعبیر از مطالب غیبیه از الفاظ شهادیه عرض کردم همینطور کسی که
رو به خدا میکند بخواهی تعبیری بیاوری از توجه او به قول اللهم اغفر لی
است اللهم ارزقنی است اللهم اصلح لی اموری است اللهم زوجنی است و
هرچه به این بگویی هست این سر احدیت در هرجا ظاهر شد و تو متوجه آن
شدی و او در تو ظاهر شد چنانکه به نور احدیت ملک قائم است بما فیه
وقتی که او در تو ظاهر شد ملک بما فیه را خواندهای و دعا است اللهم
ارزقنی ملکا اللهم ارزقنی روحا اللهم عافنی اللهم اغفر لی اللهم قر عینی قو
بصری و سمعی و قو جوارحی همه این دعا شده به همان توجه به خدای احد
جلشأنه پس به این اعمال انسان دعا میکند و دعوت میکند خدا را این
است که عرض کردهام که عمل ما و قوابل ما و دعاهای ما همه مغناطیس
هستند برای مقبوالت و اجابات که برای ما میشود و این صعودا چنین است
و اگر نزوال را ملتفت شوید منفعت بیشتر میبرید و آن این است که مادام که
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شما نظر نکنید به مرآت آنچه در مرآت است نظر به شما نمیکند و محال و
ممتنع است که شما نظر به آنچه در مرآت است نکنید و آنچه در مرآت است
نظر به شما بکند اگر روت را به دیوار بکنی عکس روی تو به دیوار در آینه
میافتد روت را به آسمان بکنی عکس روی تو به آسمان در آینه است لکن
تو که نگاه کردی به آنچه در آینه است پس آنچه در آینه است آن وقت نگاه
به تو میکند این را که یافتید میدانید که تا خداوند عالم نظر نکند به بنده به
نظر رحمت بنده به خدا نظر نمیکند به نظر دعوت و در همه حال رحمت
مقدم است بر دعا و همیشه آنچه از خدا است مقدم است بر آنچه از بنده
است میخوانی یا مبتدءا بالنعم قبل استحقاقها پس ما من اهلل مقدم است بر ما
من العبد رتبه و وجودا اگرچه ظهورا موخر باشد پس خدای رووف رحیم
هرگاه نظر کرد به بنده خود به نظر رحمت بنده هم در این وقت میتواند به
خدا نظر کند به نظر دعوت پس هرگاه بنده دانست که نظر دعوت بنده موخر
است از نظر رحمت خدا از عجب ایمن میشود بلکه خاضعتر و شاگردتر
میشود و میفهمد که این نعمت و عبادت از آن غیر است و از آن خدا است
و از خود او نیست پس سالم میشود از عجب پس این کوچک میشود به
جهت سبق نعمت خدا و هرگاه خود را میبیند و سبق دعوت خود را مالحظه
میکند بسا اینکه میگوید ما مردمانی هستیم که به عملمان کاری میکنیم
و مردمانی هستیم مستجاب الدعوه و کمالی و اعمالی و خیراتی در خود
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میبیند و معجب میشود و هالک میشود و هرکس اعمال خود را منجی
بداند هالک خواهد بود و اعمال خود شخص منجی نمیشود محال این
نخواهد شد و خیال کند که چون من این عمل را کردم چنین شد این خود
را مستقل دانسته و خدا را معدنی فرض کرده و خود را کننده این معدن و
میگوید خودم کندهام و خودم این کار را کردهام به جهت این است که
فرض میکند خدا آنجا نشسته بود مثل معدنی که شعور ندارد و من اینجا به
قوت بازوی خودم به کثرت نمازی که کردهام این کار را کردهام نعوذ باهلل
چیز عجیبی است فرمایش حضرت پیغمبر میفرماید و این را انسان باید
دستور العمل خود قرار دهد سعد معاذ را پیغمبر خدا مشایعت میکردند وقتی
مرده بود مادر سعد گفت خوشا به حال تو ای سعد که پیغمبر مشایعت تو
میکند حضرت فرمود یا امسعد التحتمی علی اهلل بر خدا حتم مکن تو خیالت
میرسد که خدا حاال دیگر نمیتواند نیامرزد پس شخص باید دایم از خدای
خود مضطرب و خائف باشد تو چه میدانی که خدا با این چه کرده و چه
خواهد کرد حاال کسی که خود را میبیند و اعمال خود را میبیند بر خدا
حتم میکند و خیال میکند که به قوت بازوی خود کرده است اگر این
نمازها را نکرده بودم همچو نمیشد چنین نیست اینها حتم نمیکند بر خدا
چیزی را بلکه باید ملتفت این باشد که اگر او نظر رحمت به من نکرده بود
من نمیتوانستم به او به نظر دعوت نظر کنم اگر ذکری کرده است او را باید
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ملتفت بشود که او نگاه به من کرد که من نگاه به او کردم نه اینکه من نگاه
به او کردم و او به مکافات نگاه من به من نگاه کرد استغفر اهلل بلکه او نگاه
به من کرد که من نگاه به او کردم پس این هم یک شکر دیگری ضرور دارد
ذکر دیگری است و او ابتدا به این نعمت کرد محتاج به من نبود و باید شکر
دیگری کنم و ذکر دیگری کنم پس این اعمالی که صادر میشود جمیعا
این دعاها مغناطیسند برای آن اجابات و اینها ابدانی هستند برای آن ارواح
ولکن ارواح را خدا پیش از ابدان به چهار هزار سال آفریده نهایت آن ارواح
جلوه نمیکنند مگر در ابدان مستعده ابدان مستعده که اینجا پیدا شد اینها
لسان داعی میشوند برای آن ارواح و لسان داعی که پیدا شد خداوند آن روح
خالص را در آن قالب قرار میدهد و اگر این را دانستید خواهید فهمید که
حرامزاده چه تقصیر دارد و چرا حرامزاده شر الثلثه است پدرش توبه میکند
نجات مییابد و مادرش توبه میکند نجات مییابد و خود حرامزاده سعید
نمیشود و به بهشت اصلی نمیرود هرچه فریاد کند مثل صایح([)]27
بنیاسرائیل و آن کسی بود که من اسم او را صایح بنیاسرائیل گذاردهام یعنی
توی دلم هی فریاد میکند و آن شخصی بود که پیغمبر آن زمان به او خبر داد
که تو حرامزادهای و این مرد عابدی زاهدی بود به حسب ظاهر این را که
شنید سر به بیابانها گذارد سیاحت میکرد و در بیابانها هی فریاد و صیحه
میزد ماذنبی ماذنبی یعنی گناه من چیست گناه من چیست حاال مقصود این
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است که بعد از اینکه این سر فهمیده شد که این ابدان جواذبند برای ارواح
مناسبه مطلب معلوم میشود که بعد از آنی که پدر و مادر زنا کردند چون
این نطفه رجس نجس را به دعوت نفس اماره و شرک شیطان در این رحم
غیر حالل ریختند و این نطفه در این رحم بزرگ شد و قابل القاء روح خبیثی
شد و طالب و جاذب او شد حاال این بدن رجس و نجس و خبیث است نه
این دعوت روح طیب صالحی میکند و نه القاء روح طیب صالحی بر این
میشود و در عالم ذر خباثت ذاتیه آن روح داشته و در آنجا قبول دعوت
نکرده و در آن عالم مانده تا اینجا بدن خبیث نجس مناسب او که درست
شد آن روح در این بدن آمده نه این است که بدن نجس و خبیث است و از
خدا مسئلت روح طیب کرده باشد یا آن ارواح طیبه که در عالم ذر هستند
بیاورند در همچو بدن خبیثی بگذارند بلکه الطیبات للطیبین و الطیبون
للطیبات و الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات اولئک مبرون مما یقولون
پس آن حرامزاده میشود هم بدنش خبیث است و هم روحش خبیث است و
هی فریاد میکند ماذنبی ماذنبی و اگر خودش هم اگر شعور داشته باشد
میفهمد گناه خود را و نه این است که دلش میخواهد خوب شود و نمیشود
بلکه نمیخواهد خوب شود عدو انبیاء است و عدو اولیاء است اگرچه به
ظاهر مرد عادلی زاهدی مرد درستی باشد لکن دشمن انبیاء است و دشمن
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انبیاء و اولیاء نمیشود مگر حرامزاده دشمن امیرالمومنین نمیشود مگر اینکه
حرامزاده باشد.
خالصه پس این اعمالی که سر میزند جمیعا جواذبند برای ارواح مناسب
خود ایشان و این مسأله مبدء و منشأ و اصل علم سیمیا است به جهت آنکه
صاحب علم سیمیا وقتی میخواهد نفس مریخی را تحصیل کند مثال و
میخواهد تسخیر مریخ کند پس به این جهت روز مریخ که روز سهشنبه است
پس میگوید این روز سهشنبه باید این عمل را بکنم و جامهای که میپوشد
باید سرخ باشد باید به هیئت شخص مستولی به هیئت سلطان عسوفی بنشیند
و به هیئت محاربی در نهایت غضب و شدت بنشیند و شمشیر در دست خود
بگیرد گاه هست که زره هم بپوشد و بیاید به هیئت محاربی جنگی بنشیند
و با هیئت و سطوت تمام ان دعوت را بخواند و در حین خواندن هم ادویه
حاره آنجا بخور کند و آن سمتی که هم مینشیند باید رو به مغرب باشد که
حار و یابس است و هکذا جمیع مناسبات مریخی را باید تحصیل بکند و
بعد دعوت کند به اسمائی که از مریخ اشتقاق شده و اسمائی که طبع آن
اسماء مناسب طبع مریخ باشد برای خود تحصیل کرده پس حاال این شخص
به هیئتی درآمده است که مناسب مریخ است در و دیوار خانهاش را هم
پردههای قرمز آویخته فرشهای قرمز گسترده این قاب این است که خدا هم
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قرار داده نفس مریخی به این بدن القاء شود و میشود و طوری میشود که
نفس او نفس مریخی میشود وقتی نفس او نفس مریخی شد آن اعمال مریخی
از او صادر میشود و ارتباط به آن روح مریخ و آن ملک موکل به مریخ پیدا
میکند همین که ارتباط به آن روح و به آن ملک پیدا کرد و هرکار مریخ
میکند از او هم میآید استیالء پیدا میکند مثل مریخ و علی هذه فقس
ماسواها این است سیمیای آنها حاال ببین سیمیای ما بهتر است یا سیمیای
آنها و آنها این کارها را میکنند که تسخیر مریخ کنند یا تسخیر زهره کنند
یا تسخیر مشتری کنند اما سیمیای ما سیمیای محمد 9است سیمیایی است
که توحید به ایشان میآموزد و خدا مسخر نمیشود ولکن انعام میکند خدا
توحید را و کسی که توحید به او القاء شد مسخر او میشود سماوات و ارض
چنانکه خدا میفرماید و سخر لکم ما فی السموات و ما فی االرض و
حضرت امیر فرمودند:
خوفنی منجم اخو خبل
تراجع المریخ فی برج الحمل

فقلت دعنی عن اکاذیب الحیل
صفحه | 634

المشتری عندی سواء و زحل

و کسی که صاحب توحید شد او حکم به مریخ میکند و به زحل حکم
میکند و مخالفتش نمیتوانند بکنند پس این سیمیای غریبی است پادشاهی
از اهل سیمیا برایش خبر آوردند که فالن سلطان بر سر تو خروج کرده میآید
که والیت تو را بگیرد اعتناء نکرد هی آمد و آمد و گفتند و اعتناء نکرد تا
به یک منزلی آمد و خبر دادند این نشسته بود نمیدانم چه کار کرده بود این
خبر که به او رسید متمسک شد به نفس مریخی که تحصیل کرده بود یک
دفعه بر یک لوح مثلثی سر آن پادشاه روی آن لوح پیش روش حاضر شد اول
حیرت کرده بود که چرا روی لوح مثلث باید باشد بعد ملتفت شده بود که
وقتی تسخیر میکرده مریخ نظر تثلیث داشته با فالن کوکب از آن بابت
بوده)]28[(.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*«درس پنجاه و سوم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و اما ما روی عن ابیعبداهلل 7انه سئل
کم عرج برسول اهلل 9فقال مرتین الی آخر.
عرض کردم که به حسب لغت صلوه به معنی دعا است در زبان عربی و
حضرت پیغمبر 9که اهل علم است و اهل علم اهل اصطالحند او را هم
اصطالحی است در علم خودش و بعضی از لغات را بعضی علماء نقل فرمودند
از معانی لغویه و به جهت معانیه شرعیه وضع فرمودند و به تکریر و تردید
قراین فهمانیدند آنها را به امت و الزم نیست که برای هرچه در دین او است
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لفظ خاصی وضع کرده باشد بلکه بسیار از الفاظ هست که به همان معانی
لغویه باقی است و هرچه تغییر ضرور داشت وضع فرمودند و هرچه نداشت
بر همان حال باقی است و میفرمایند نحن معاشر االنبیاء نکلم الناس علی
قدر عقولهم و ماارسلنا من رسول اال بلسان قومه و از جمله کلمات موضوعه
لفظ صلوه است که به جهت اعمال خاصه و ارکان مخصوصه تعیین فرمودند
و به جهت آنکه جمیع حرکات انسانی جمیع افعال جمیعا مغناطیس است و
جواذبند برای ارواح مناسبه و ارواح مخصوصه را از خداوند عالم جذب
میکند و همچنین جمیع این اعمال شرعیه مغناطیس است برای جذب روح
قرب خداوند عالم و این اعمال و جواذب درجات دارد بعض حرکات و
اعمالش جذب میکند نفس قدسیه را و انسان شرعی را جاذب میشود و آن
نفس قدسی و انسان شرعی در این شخص پیدا میشود و انسان میشود و اگر
این کارها را نکند ان هم اال کاالنعام بل هم اضل میشود و روح قدسیه در
او ظاهر نخواهد شد پس به نظری این اعمال شرعیه جاذب نفس قدسیه انسانیه
است و به نظر دیگر این حرکات و اعمال و افعال شرعیه جاذب قرب خداوند
عالم میشوند و جاذب جنتند به جهت آنکه حضرت پیغمبر فرمودند ما من
شیء یقربکم من الجنه و یبعدکم من النار اال و قد امرتکم به و ما من شیء
یبعدکم من الجنه و یقربکم من النار اال و قد نهیتکم عنه و به لحاظی دیگر
همین اعمال جواذبند برای همان مثوباتی که در جنت وعده کردهاند هریک
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هرچه را که جذب میکند همان ثواب موعودی است که او را وعده کردهاند
و به نظر دیگری این اعمال شرعیه جواذبند از برای روح والیت و جواذبند
از برای روح نبوت به این معنی که هرگاه این اعمال شرعیه را شخص کرد
مواجه میشود با نفس ولی و نور والیت از ولی کلی به قدر قابلیت این در
این میافتد و روح والیت مخصوصی در این بروز میکند و در آن هنگام
میشود داخل نجباء و بسا اینکه همین اعمال شرعیه را که شخص کرد روح
نبوت به او تعلق بگیرد نه به این معنی که نبی بشود بلکه به این معنی که از
شدت مواجهه به نفس کلیه نبویه اشراق از روح محمدی 9به او میشود و
آثار و انوار محمد 9در او جلوه میکند پس به این واسطه صاحب مقام نقابت
میشود و شخصی میشود نقیب و بسا اینکه به واسطه همین اعمال شرعیه
و به واسطه تحصیل همین اخالق پسندیده و عقاید حقه مواجهه پیدا میکند
با خداوند عالم و داخل مخلصین برای خداوند عالم میشود و خالص بشود
در توحید خدا و ذکر ماسوی از دل او بیرون رود و اسرار توحید از او بروز
کند یابن آدم انا رب اقول للشیء کن فیکون اطعنی فیما امرتک اجعلک مثلی
تقول للشیء کن فیکون و قال انا حی الاموت اطعنی فیما امرتک اجعلک حیا
التموت و به آن مقامات و حاالت برسد و نور توحید در آن جلوه کند و
شخصی بشود موحد و کامل بر حسب مقامات و انظار و بر حسب صفای
قابلیت و بر حسب خلوص شخص برای خدا معلوم میشود این مقامات معلوم
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است کسی که برای بهشت عمل میکند تا کسی که برای خدا عمل میکند
تفاوت میکند یکی هر روزه دعا میخواند و زیارت عاشورا میخواند برای
اینکه قرضش ادا شود و یکی میخواند به جهت برائت از اعداء اهلل و توالی
اولیاء اهلل با کسی که زیارت عاشورا میخواند به جهت محض رضای خدا
و تحصیل قرب خدا البته درجات اینها تفاوت دارد و همه هم دعا خواندهاند
و زیارت خواندهاند و همه هم به ثواب خود رسیدهاند آن قرضش ادا شده و
آن یکی قرب برایش حاصل شده پس این اعمال شرعیه چون جواذبند برای
ارواح غیبیه پس اینها لسان داعی هستند که خدا را دعوت میکنند و دعوت
صلوه اتم ادعیه است دعایی است که به زبان خود خدا را میخواند و به جمیع
اعضای خود و به جمیع عروق و اعصاب خود خدا را میخواند و شارع هم
صلوات اهلل علیه برای هر عضوی از اعضاء در نماز حدی قرار داده و هیچ
عضوی از اعضاء نیست مگر آنکه در نماز ظاهرا به طور مخصوصی باید
باشد و باطنا طور مخصوصی باید باشد و باطن باطن او طور مخصوصی باید
باشد و این نماز را خداوند عبادت کامل تامی قرار داده مشتمل بر جمیع
حدود والیت این است که حضرت امیر میفرماید من اقام الصلوه فقد اقام
والیتی و همین نماز حدودش حدود والیت حضرت علی بن ابیطالب است
صلوات اهلل و سالمه علیه و آله اول از جمله عجایبی که در این نماز قرار داده
این است که این را مشتمل کرده بر چهار حالت کلیه یکی حال قیام است
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و یکی حال رکوع او است و یکی حال قعود او است و یکی حال سجود او
است این چهار حالت کلی را خدا در نماز قرار داده و هریک از آنها اشاره
به مقامی از مقامات است اما قیام او اگرچه اصل قیام آیت قیومیت است و
آیت قائم به امور است و آیت فاعل و مستولی بر فعل است اگرچه قیام چنین
است ولکن این حاالت در عبد مقام نقصان است یعنی استقالل عبد مقام
نقصان عبودیت است و در عبد اضمحالل به از استقالل است پس برای عبد
ادعای استقالل و خودداری و در پای خود ایستادن و خود را نگاه داشتن
معلوم است که هنوز حیاتش باقی است هنوز زنده است و جان دارد و باید
تنبیهش کرد پس عبد تا خود داراست و برپاست این جانش در نرفته است
معلوم است خود داراست پس استقالل در عبد نقص است الفقر فخری و به
افتخر آیه سجده را هرکس خوانده است دانسته که در حال سجود شخص
قرب به خدا پیدا میکند و در حدیث است که اقرب مایکون العبد الی اهلل و
هو ساجد پس در حال قیام ابعد حاالت عبد است از مبدء و چون حال قیام
ابعد حاالت عبد است و انیت و هویت در او بیشتر است و هنوز انیت برای
او باقی است و هنوز ماسک نفس خود هست پس مقام قیام مقام شهاده و
مقام عالم اجسام خواهد بود پس در این هنگام تکبیر باید گفت به جهت
اینکه له الکبریاء فی السموات و االرض و خدا را توصیف میکنند بعریض
الکبریاء و عرض از حدود مقامات جسمانیه است مقابل طول و عمق و خدا
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را توصیف میکنند به اینکه الکبریاء رداء اهلل فمن تکبر فقد نازع اهلل فی ردائه
و رداء فوق جمیع اثواب پوشیده میشود و باقی دیگر نسبت به رداء باطن
است و رداء مشهود و ظاهر است و رداء آن چادر شب یا حرمی است که
روی عبا میگیرند و در هند و بعض جاها متداول است و سابق در عرب هم
بوده که روی عبا میاندازند و کسا به معنی عبا است چنانکه در حدیث
است که اصحاب کساء یعنی اصحاب عبا.
باری رداء مشهود است و ظاهر و باقی لباسها باطن است و غایب و از عوالم
غیبیه مشهود این عالم است و این به منزله رداء است و رداء است حقیقتا
واقعا که روی آن عالمهای غیبیه کشیده شده و ظاهر آنها است و آنها باطن
این عالم است پس این عالم مقام کبریاء اهلل است و در لغت که نگاه میکنیم
کبر و کبیر و اکبر بر جثه و بر جسم گفته میشود و عظم و عظیم و عظمت
بر نفس گفته میشود عظیم برای نفس میگویند و کبیر برای جسم کبیر
العلم و کبیر النفس نمیگویند و کبیر الجثه میگویند و همچنین عظیم العلم
و عظیم العقل گفته میشود لکن کبر برای جثه و بدن گفته میشود و برای
نفس گفته نمیشود پس له الکبریاء فی السموات و االرض خدا گفته که
عالم شهاده و ظهور باشد قل ای شیء اکبر شهاده قل اهلل شهید بینی و بینکم
پس کبر مال عالم شهاده است از این جهت در قیام اهلل اکبر قرار دادهاند و
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تکبیر احرام را در حال قیام باید گفت و اما حمد و سوره که در حال قیام
باید خواند منافاتی با این مقام که میگویم ندارد زیرا که قرائت سنت در
فریضه است و سنتی است که رسول خدا 9فریضه کرده و اصل نماز آنها بود
که شمردم و این قرائت سنت در فریضه است از این جهت اگر کم و زیاد
شود ترک هم بشود سهوا و فراموش بشود صدمه به نماز وارد نمیآورد عجله
داشته باشی میتوانی آن را ترک کنی اگر در حال جماعت عجله باشد حمدش
را میتوان ترک کرد پس تکبیر مال حال قیام است و اما رکوع حالتی است
که کمر به پایین و نصفه پایین بر استقالل خود مانده به جهت آنکه ابعد اجزاء
او است از مبدء و او هنوز متنبه و خبردار نشده و کمر به پایینش قائم است
و برپا است و کمر به باالش مقام قلب او و صدر او و مشاعر او است آنها به
عظمت رب ملتفت شدهاند و خاضع و خاشع شدهاند پس کمر به باال اینجا
یعنی در رکوع خاضع و خاشع میشود و کمر به پایین او هنوز قائم است و
استقاللی دارد و چون این خضوع پیش تو کمال است لکن برای خدا این
معنی نقص است و چون تو متصف به این صفت خضوع شدی تقدیس باید
بکنی خدا را از این حالتی که من دارم پس میگویی سبحان ربی العظیم و
بحمده که از این خضوع من و نقصان من خدا باید مبرا و منزه باشد و این
حالت رکوع شما برزخ شده میان خضوع که سجود است و میان استقالل
که قیام است و قعود شما عکس رکوع شما اتفاق افتاده پس در قعود کمر
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به باالتان ایستاده است مثل ایستادن اولی بلکه نسبت به آن خضوع کمر به
باالی شما ایستاده و قائم و مستقل است و کمر به پایین بهم پیچیده و بر
روی هم افتاده و زانو زده است و به قول عربها برکت یعنی شتر زانو زد این
هم حاال زانو زده است و کمر به باالی او ایستادهتر است از کمر به پایین او
و خدا اوضاع غریب قرار داده پس قعود را خداوند عالم متوجه رکوع قرار
داده و قعود از جانب سجود خلیفه است و در این بین هست و رکوع از
جانب قیام خلیفه است و در این بین هست پس عرض میکنم که قعود حکما
من اهلها است یعنی از جانب سجود و رکوع حکما من اهله است یعنی از
جانب قیام به جهت آنکه حالت قیام مقام قوت حرارت شما است و حالت
ناریت شما است و حالت سجود حالت خاکساری و نهایت برد و یبس و
مقام اضمحالل شما است و مقام قعود از جانب آن سجود حکم است در این
میانه و برزخیت دارد اسفلش که مرتبط به سجود است مثل سجود است و
اعالش که مرتبط به قیام است مثل قیام است و همچنین رکوع حکمی است
که از جانب قیام آمده و متوجه شده به حکمی که از جانب سجود آمده و
برزخیت دارد و این دو تا با یکدیگر در این میانه برزخ شدهاند میان مقام
قیام شما و میان سجود شما و رابطند در میان آن استقالل محض و این
اضمحالل محض و چون در مقام سجود که مقام برودت است و تراب و
خاک و اضمحالل مقام سجود برای شما کمال شده و رغم انف عبد شده
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برای ربش و نهایت خاکساری را گرفته از این جهت رب او را دوست داشته
و خداوند عالم به موسی فرمود آیا میدانی که من چرا تو را دوست میدارم
به جهت این است که وقتی سجود میکنی گونههای خود را بر خاک
میگذاری پس عبد همین که خود را خاکسار میکند و ذلیل میکند مثل
اذل عبدی و حضرت سجاد در دعا میفرماید ما انا و ما انا خطری انا مثل
الذره بل اقل و خود را خاکسار و ذلیل که کرد نزد خدا از این جهت پیدا
میکند و قرب به خدا پیدا میکند از این جهت او مقام قرب به مبدء شد و
مقام قیام مقام بعد از مبدء شد به هر حال در نظر ظاهر مقام سجود مقامی
است که ابعد از مبدء است و مقام قیام به نظر ظاهر مقامی است که اقرب به
مبدء است پس به این نظر نار مقام قیام میشود و هوا مقام رکوع میشود و
ماء مقام قعود میشود و خاک مقام سجود میشود ولکن به نظر شرعی و به
نظر عبودیت و به نظر روحانی که نظر کنی در حال سجود اقرب به مبدء
میشود پس در حال سجود مقام عقل را دارد و در حال قعود مقام روح را
دارد و در حال رکوع مقام نفس را دارد و در حال قیام مقام جسم و شهاده
را دارد پس خداوند عالم نماز را صاحب این چهار مقام قرار داده و در حال
رکوع که صاحب مقام نفس است و محل عظمت است فرموده بگویید
سبحان ربی العظیم زیرا که عظمت بر نفس و شئون نفس اطالق میشود مثل
اینکه کبریاء بر جسم و شئون جسم اطالق میشود پس از این جهت تکبیر
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را داده به قیام و تعظیم را داده به رکوع و اما حالت سجود چون مقام عقل
است پس علو را به سجود داده و فرموده بگویید سبحان ربی االعلی و بحمده
و سجود در مقام عقل واقع شده است و اگر درخت لب جوی آب را دیده
باشید و به فکر فهمیده باشید نسبت میان درخت و سایه او که در آب است
حالت این مراتب برای شما به نهایت وضوح خواهد شد به درخت که نگاه
میکنی لب آب سر درخت باال است در نهایت استعالء و گلوی درخت
فروتر از آن است یک درجه و ساق او و اسفل او فروتر از آن و عکسش را
در این حوض یا نهر که افتاده سر درخت در بیرون باال بود و در توی حوض
یا نهر آن اسفل از همه حکایت آن سر درخت را میکند و گلوی درخت را
باالتر از آن حکایت میکند و ساق درخت را باالتر از آن حکایت میکند
اگرچه خدا اعلی است و اگرچه ذواالیه اعلی المراتب است و آن در حوض
و نهر قابلیت عبد در حال سجودش بروز میکند که اسفل مراتب عبد و
اخفض مراتب او و مقام تراب او است و اما آنکه آن پایینتر است از سایر
مقامات آن کبریاء اهلل است و کبریاء اهلل در خارج پایین است اینجا از اعلی
مراتب عبد که مقام قیام و مقام استقاللش باشد بروز میکند و در مابین این
دو برزخ مابین سجود و رکوع قعود است و برزخ مابین قیام و قعود رکوع
است به همان ترتیبی که عکس در آب میاندازد.
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از جمله عجائب نماز این است که خداوند عالم این حالت را در نماز قرار
داده چنانچه خداوند در عالم موالید را سه قرار داده نماز را هم خداوند سه
مرتبه قرار داده و برای او کیان ثلثه قرار داده مقام سجود را مقام نبات و آیت
نبات قرار داده که دست و پای او به زمین ریشه گذارده و روی زمین است
و ملتصق به زمین است و رکوع را مقام حیوان و آیت حیوان قرار داده که به
چهار دست و پا راه میرود پشتش به مبدء است رویش به زمین است و مقام
قیام را مقام انسانیت قرار داده که قائم است که میفرماید أفمن هو قائم علی
کل نفس بما کسبت و مقام قیومت و مقام قائم به امر بودن و قائمیت به امور
است به نظری این نماز را مثلث الکیان قرار داده و به نظری مربع الکیفیه
قرار داده و به نظری دیگر حالت قیام را عالم ملک قرار داده حالت رکوع
را عالم ملکوت او قرار داده و حالت سجود را عالم جبروت او قرار داده
پس مشتمل کرده این نماز را بر جمیع اصول عوالم خلقیه.
عرض شد که رداء بر کساء و عبا هم اطالق میشود؟
فرمودند خیر رداء بر عبا اطالق نمیشود.
عرض شد رداء چه چیز است؟
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فرمودند قطیفه یا چادر شب مثل این کوهبنانها و در مغرب هم متعارف است
رداء دوش میگیرند)]29[(.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس پنجاه و چهارم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و اما ما روی عن ابیعبداهلل 7انه سئل
کم عرج برسول اهلل 9فقال مرتین الی آخر.
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سخن در صلوه بود و عرض کردم که در لغت اصلش به معنی دعا است و در
شرع حقیقت شده در این اعمال مخصوصه ذات الرکوع و السجود و باز از
برای این صلوه معانی دیگر هم هست که باز در شرع صلوه بر آن اطالق شده
صلوتی است که ادانی برای اعالی میکنند مثل اینکه مومنین صلوات
میفرستند از برای پیغمبر صلوات اهلل و سالمه علیه و میگویند صلوات اهلل و
صلوات ملئکته و انبیائه و رسله و جمیع خلقه علی محمد و آل محمد حاال
صلوات جمیع خلق و صلوات ادانی بر پیغمبر یعنی چه و صلوات ملئکه بر
پیغمبر یعنی چه و صلوات خدا بر پیغمبر یعنی چه او صلوات خداوند جلشأنه
بر ادانی و صلوه عالی بر دانی متصل کردن دانی است به خود و موفق کردن
دانی است برای وصل و اتصال یا صله عالی است به دانی اینها همه میسر
است پس صلوات عالی به دانی را میتوانیم مشتق از صله بگیریم به معنی صله
دادن عالی به دانی و تعبیر از این به رحم و رحمت و ترحم آورده میشود
صلوات اهلل علی النبی معنیش این میشود که رحمتهای خدا بر نبی یعنی خدا
رحمت کند نبی را و همچنین خدا بر هرکس صلوات بفرستد رحمت
میفرستد یعنی باید بر او رحم کند و صله به او بدهد و انعامها به او بدهد و
رحمتها و فیضها برای او بفرستد این معنی صلوه عالی بر دانی است اگرچه
هر کلمه که به گوش شما میخورد فهم آن بسیار مشکل است و در همان
یک کلمه مدتهای مدید باید سخن گفت اگرچه آن کلمه از بدیهیات باشد
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لکن حاال همین که گفتیم صلوه خدا رحمت است نفوس به همین ساکن
شد اما فهم اینکه این رحمت چه چیز است و این رحمت چگونه از خدا به
خلق میرسد و چطور میرسد خیلی مشکل است مسألهای است که فهمیدن
آن از جمله مشکالت است و مسأله بسیار عمدهای است فهم معنی رحمت
به حدی که گمان نمیکنم که در مسائل صعبه مسألهای اعظم از مسأله
رحمت باشد آن رحمت عامه خداوند درکش خیلی مشکل است و شیخ
مرحوم آنجا میفرماید ان اهلل سبحانه قبض من رطوبه الرحمه اربعه اجزاء الی
آخر و این را در خلق مشیت میفرماید پس فهم این رحمت پیش از مشیت
باید باشد و اول باید آن را فهمید لکن نفوس به همین قانعند که گفتم صلوات
خدا بر بندگان رحمت او است بر ایشان این هم یک معنی و همچنین میتوان
این صلوه را از وصل گرفت یعنی عالی دانی را متصل به خود میکند اگرچه
این هم باز شأنی از شئون رحمت است لکن به حسب ظاهر نظر نوع دیگری
است وقتی عالی دانی را به خود متصل کرد گفته میشود برای این حالت که
صلی علیه یعنی او را به خود متصل کرد لکن باز فهم معنی اتصال که این چه
اتصال است و به چه متصل میشود مثل اتصالی است که اهل وحدت وجود
میگویند که اتصال به ذات مقصود است یا اتصال اتصال به تجلی است که
اگر اتصال به تجلی است چرا میگویند اتصال به خدا این دیگر مشکلتر و
مشایخ ما میگویند اتصال به تجلی است و صوفیه میگویند اتصال به ذات و
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مشایخ حق میگویند لکن چرا اسم این را اتصال به خدا میگویند از جمله
مسائل مشکله است.
باری علی ای حال وصل کردن دانی به عالی صلوه عالی است برای دانی و
میشود صلی را از تصلیه بگیریم که تصلیه به معنی گرم کردن چیزی است
پیش آتش و چیزی را به آتش تابیدن در عرب میگویند چوبی را که به آتش
گرم میکنند که اعوجاج او را راست کنند تصلیه کردند او را پس معنی صلی
این میشود که خداوند عالم بنده را برد تا به نزد نار مشیت و نار محبت و
این بنده را برد و در آن آتش تابید و گرم کرد دیگر تا اندازه آتش او چقدر
باشد این هم یک معنی صلوه عالی است بر دانی اما صلوتی که از ملئکه باشد
بر بندگان آنها مالئکهای هستند که الیسبقونه بالقول و هم بامره یعملون
مالئکه سبقت در قول بر خدا نمیگیرند فالیصلون علی من لمیصل اهلل علیه
پس صلوات مالئکه تابع صلوات خدا است و اگر ملتفت این معنی و این
اشاره شدید یا بشوید میفهمید این را که اگر خدا بر کسی ترحم کرد جمیع
خلق امکان و جمیع خلق که در ملک خدا هستند در الف الف عالم جمیعا
به لسان واحد طلب مغفرت خواهند کرد برای او به یک زبان میخوانند اللهم
اغفر لفالن و دعای آنها مستجاب است جمیع خلق که عاصی نیستند بلکه
میان آنها صلحا و نیکان هستند و این وقتی است که خداوند عالم جلشأنه
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اظهار رضا از کسی بکند نمیبینی میفرماید الیشفعون اال لمن ارتضی پس
هرکس که خدا رضامندی از او کرد جمیع کاینات برای او استغفار و طلب
رحمت میکنند پس مالئکه به لحاظی که جمیع اجزاء و حروف خلقیه
مالئکه هستند و مقصودم از حروف خلقیه این است که خلق ابجد هوز حطی
هستند یعنی کلماتند و حروفش الف و باء و جیم و دال است الی آخر و کلمه
انسان ابجد است و حروفی که برای این کلمه هست عروقش و اعصابش و
اوردهاش و شریاناتش و لحمش و عظمش و مخش و جلدش اینها حروف
کلمه انسانند مثل اینکه الف و باء و جیم و دال حروف کلمه ابجدند و آنچه
شمردم در حقیقت کلماتی است از آیه انسان مثل اینکه آیه قل هو اهلل احد از
کلمه قل و کلمه هو و کلمه اهلل و کلمه احد مرکب است و آیه شده و انسان
در حقیقت آیهای است و لحم او کلمه است نه اینکه لحمش حرف باشد و
من اول برای تمثیل گفتم حروف است لحم کلمهای است مرکب از چهار
حرف یک حرفش صفرا است یک حرفش سودا است یک حرفش دم است
و یک حرفش بلغم است و جلدش کلمهای است مرکبه از حروف و عظمش
کلمهای است مرکب از حروف پس در حقیقت این لحم کلمهای است از
آیه انسان بلکه تا اینجا که آمدید میگویم انسان کتاب است نه آیه است و
برای تقریب ذهن بود گفتم آیه است پس انسان کتاب است و انت الکتاب
المبین الذی باحرفه یظهر المضمر پس انسان کتابی است مشتمل بر سورهها
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و لحم او سورهای است و جلد او سورهای است و لحم او از کلمات چند
مرکب است که آن اجزاء لحم باشد و آن اجزاء هریک حروفی هستند به
همین ترکیب حروف پیدا میشود تا به جایی میرسد که یک طرف بیشتر
ندارد و آن طرف در تمثیل تقریبی این جزء الیتجزا است که حکماء میگویند
پس اگر جمیع کاینات را اجزائی بکنند که دیگر مجزی نشود اینها را حروف
گویند و این اجزاء مالئکه هستند مالئکه که هریک یک طرف هستند و
هریک یک خاصیت دارد به همان حالتی که هست همیشه هست پس ملک
اگر راکع است ابدا راکع است و اگر ساجد است ابدا ساجد است و اگر
غربی است ابدا غربی است و اگر شرقی است ابدا شرقی است و به این لحاظ
جمیع اکوانی که هستند حروفی دارند که اطراف وجودشان باشد پس این
حروف خلقیه که اطراف وجودات باشند آنها مالئکه هستند و هرکس را که
خداوند عالم برای او رحمت کند و از او راضی شود جمیع مالئکه برای او
استغفار میکنند و همه به یک زبان برای او طلب مغفرت میکنند همچنین
کلماتی که نسبت به این حروف و اطراف کلمهاند آنها حرفند نسبت به کلمه
بزرگتر و همان کلمات نسبت به کلمه بزرگتر از آنها حرفند و به همینطور
میرود حتی آنکه قرآن همهاش کلمه اهلل واحد است بکلمه منه اسمه المسیح
عیسی بن مریم و حال آنکه و انت الکتاب المبین الذی باحرفه یظهر المضمر
پس هر جامعی نسبت به اجزاء خود کلمیت دارد و هر اجزائی نسبت به جامع
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خود حرفیت دارد و به این لحاظ جمعی دیگر از مالئکه پیدا شدند که
صاحب دو صنعت شدند و همچنین یک صنفی دیگر پیدا میشوند از مالئکه
که صاحب سه صنعت میشوند و صنفی دیگر که صاحب چهار خصلتاند
و به همینطور میروند باال و اینها همه طبقه طبقه مالئکه هستند و جبرئیل
نزول میکند و صعود هم میکند و ملک به آن معنی اول که عرض کردم اگر
نازل میشد دیگر صعود نمیکرد ابدا مثل آن ملکی که همراه قطره باران
میآید و دیگر صعود نمیکند از زمین ابد االبد پس به آن لحاظ اول که به
معنی اطراف و نهایات باشند اگر ملک نازل است صاعد نمیشود ابدا و اگر
صاعد است نازل نمیشود ابدا و مهار شتر بر دوش او است و میرود در شب
معراج قطار شتری دید که مهار شتری را ملکی بر دوش گرفته و میرود
پرسیدند از یکی از آنها که از کجا میآیید و به کجا میروید عرض کرد
نمیدانم همینقدر میدانم که تا خود را در عرصه وجود و هستی دیدهام
همینطور میروم دیگر نمیدانم از کجا به کجا مثال یمین یمین است ابدا
یسار یسار است و رایحه یمین به مشام یسار ابدا نخواهد رسید و یسار تعقل
یمینیت نکرده و معصوم است این است که الیعصون اهلل ما امرهم و یفعلون
ما یومرون پس منهم رکوع الیسجدون و منهم سجود الینتصبون و مالئکه
هریک صاحب شأن خود هستند که غیر آن نیست صاحب آن شأن این یک
طبقه از مالئکهاند لکن از این طبقه که گذشتی مالئکه هستند که دو کار
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میتوانند بکنند یا سه کار یا چهار کار تا صد هزار کار تا اینکه میرسد به
جایی که انبیایی که داخل کلمات تامه هستند مالئکه کروبیین هستند و
همچنین انسان ملک است و ماجعلنا اصحاب النار اال ملئکه میفرماید اینها
سیصد و سیزده نفر اصحاب قائمند تنزل الملئکه و الروح فیها باذن ربهم و
همچو نظرم میآید و ظن غالبم این است که در تفسیری دیدهام از این آیه
که فرمودهاند که این شیعیان ملئکهاند که تحصیل علم میکنند و کسب علم
میکنند و علی ای حال یکی از طبقه مالئکه انسان است تا اینکه میرود به
آن طبقه عالیه که میرسد به جایی که مثل ائمه طاهرین سالم اهلل علیهم را
مالئکه عالین میگویند و آنهایند که خدا میفرماید به شیطان استکبرت ام
کنت من العالین استکبار کردی یا از آنها بودی که شأنشان نبود که سجده
کنند به حضرت آدم و یا آنکه تو داخل مأمورینی بودی و نکردی.
مقصود این است که ائمه را هم مالئکه عالین میگویند اللهم انی اسئلک
بکلمتک التامه التی الیجاوزهن بر و الفاجر و ایشان آن کلمه تامه هستند که
الیجاوزهن بر و الفاجر ملکی است که جمیع امور ملکی را او به فردانیت و
وحدانیتش متحمل میشود ببینید قوت این ملک چقدر است چه قوتی است
که جمیع عوالم الف الف را به یک شهپر نگاه داشته است قنبر نقل میکند
که روزی بر در خانه حضرت امیر رفته بودم پرسیدم که موالی من کجا است
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فضه آمد گفت موالی تو بروج است گفت کجا گفت فی البروج یقسم
االرزاق قنبر گفت من میپرسم تو چنین میگویی اگر موال آمد به او عرض
میکنم تو کافر شدهای حضرت امیر که از خانه آمدند بیرون قنبر شکوه فضه
را کرد که چنین و چنان گفت پس حضرت امیر التفاتی به او فرمودند و به
حسب ظاهر دستی به چشمش کشیدند و عنایتی به او فرمودند قنبر میگوید
دیدم جمیع این آسمان و زمین جمیعا مثل یک گویی است که در دست یک
طفلی باشد که با او بازی میکند و حضرت جمیع آنها را حرکت میدهد و
آنقدر خلق دید که گمان نکردم که خدا دیگر بیش از آنها خلق کرده باشد
و دیدم چه میکردند و چه میگفتند و بنده میترسم بگویم اگرچه حدیث
است ولکن جرأت نمیکنم که بگویم.
باری مقصود این است که جمیع دنیا و مافیها در دست ایشان مثل گویی
است که در دست یک طفل باشد و مالئکه عالین مستعلیند بر جمیع کاینات
و آنها هم ملکند ولکن مالئکه صاحب شئونند به لحاظی ملکند و به لحاظی
کلمه تامه هستند که کلمه اتم از آن نیست و اگر ملکشان گرفتیم پس کلمه
تامه این مالئکه حقیقت محمدیه میشود و علی ای حال صلوتی که مالئکه
میفرستند برای مومنین به معنی استغفار معنی میشود در این مقام طلب
مغفرت و رحمت برای مومنین میکنند الذین یحملون العرش و من حوله
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یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون للذین امنوا ربنا وسعت کل شیء رحمه و
علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک پس این مالئکه صلواتی که بر شخص
میفرستند رحمت و مغفرت است و این مالئکه تابعند از برای رضای خدا
هرکس که خدا از او راضی است همه این مالئکه عرض کردم آنچه عرض
کردم چون مثلهای جسمانی و اطراف حدود جسمانی بود شاید ظنونتان برود
که اصناف مالئکه همینها هستند لکن غافل از این مباشید شما که وسعت
عالم ارواح بیش از وسعت عالم اجسام است به چندین مرتبه و آنجا هم
مالئکه دارد به همینطور که در عالم اجسام است جمیع عالم امثله که هفتاد
مرتبه اوسع است از عالم اجسام و کثرات چقدر بیش از عالم اجسام است و
اگر تا روز قیامت هفتاد هزار بگویم تمام نمیشود پس وقتی که عالم مثال
به این کثرت باشد و آنها هم اطرافشان مالئکه هستند و کلمهاند بالنسبه به
مادونشان و کلمه و کلمه به همانطور که عرض کردم و همچنین به همین
تفصیل که اوسع است از عالم مثال به همان قسم و دیگر ببینید مالئکه عالم
نفوس چقدرند و وسعت عالم نفوس و به همین ترتیب مالئکه عالم عقول و
عالم افئده و این مردم از آنها خبر ندارند میشنوند قومی و جمعی حمل
کردهاند مالئکه را بر قوی یعنی قوه جاذبه و دافعه و ماسکه و این جماعت
قومی هستند که خدا در حق آنها فرموده ألکم الذکر و له االنثی و آنها
جماعتی هستند که خداوند خبر از آنها داده و جعلوا الملئکه الذین هم عباد
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الرحمن اناثا و جمیع قوی اناثند و قوی را مالئکه گرفتند اشهدوا خلقهم
ستکتب شهادتهم و یسئلون و این قومی را مالئکه گفتند و باز قومی از
حکماء انفه کردند و گفتند خدا را مالئکه نیست و نفهمیده گفتند که ارواح
مومنین که از دنیا رفتهاند اسمشان مالئکه است و ارواح بدانی که از دنیا
میروند اسمشان شیاطین است و قومی دیگر که اعتقاد ندارند به بقای ارواح
بعد از ابدان گفتند آنها قومی هستند و این اقوال باطل است و حق نیست به
جهت آنکه تابع انبیاء و اولیاء نشدند و انکار مالئکه کردند و مالئکه را
نشناختند و اصناف مالئکه بسیارند یک صنف از آنها هستند که ارواح خاصه
ملک هستند خودش خلقی است روحانی همینطور که جن خلقی است
روحانی و عالمی دارند و همینطور که خلقی هستند روحانی و اسمشان
انسان است مگر شما خیال کردید که انسان همین مرکب از عناصر است و
دیگر غیر از این چیزی نیست حاشا بلکه انسان خلقی است روحانی که در
این عالم ظاهر شده مگر خیال میکنید که انبیاء همین بدن ظاهری هستند
بلکه خلقی هستند روحانی و ارواحی هستند حاال ارواح کلیه الهیه ظاهر
شدهاند به بدن جمادی در این عالم جمادی مثل اینکه جبرئیل به صورت
دحیه ظاهر شد ارواح قدسیه هم هستند و ظاهر میشوند در این ابدان جمادی
مثل اینکه جبرئیل ظاهر میشد همچنین شیاطین مجسم شدند برای حضرت
سلمان@ سلیمانظ@ فرمودند غلظوا لسلیمان و بودند که یعملون له ما
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یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب سنگها میآوردند ده هزار من
آنها را وامیداشتند کارها میکردند و خدا خواسته بود و کرده بود آورده بود
این مالئکه هم همانطور ارواحی هستند که اگر خدا خواسته باشد مجسم
میشوند چنانکه جن را گاهی میخواهند مجسم میکنند مالئکه هم
همینطور.
شخصی عرض کرد من پیش از صبح در کربال سر قبر حسین 7نماز میکردم
خلق کثیری را یافتم که آنجا بودند و فجر که طالع شد کسی را ندیدم.
فرمودند اینها مالئکه هستند که مالزم قبر حضرت هستند و شخصی به
حضرت عرض کرد که میترسم میروی به عراق و کشته میشوی فرمود
نگاه کن در میان زمین و آسمان چون نگاه کرد قشونی دید که نهایت برای
آنها نبود مشاهده کرد پس هستند یک قوم مخصوصی و مروی است که
متوکل ملعون وقتی خواست جالل خود را اظهار کند به حضرت امام حسن
عسکری 7و سون دید قشون خود را در احسن صورتی بعد از آن که حضرت
گذشتند و دیدند قشون او را فرمودند به متوکل که میخواهی قشون ما را
هم ببینی حضرت اشاره فرمودند پس متوکل دید که مابین آسمان و زمین پر
از مالئکه مسلح و مکمل در نهایت آراستگی و فرمودند ما دنیا را به شما
واگذاشتیم پس مالئکه قومی هستند که مصادمه با یکدیگر نمیکنند چه الزم
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بود که تأویل کنیم آنها را به قوی و یا به روح مومنین روح مومنین اگر یک
چیزی است که میشود موجود باشد و خودش یک روحی باشد پس مالئکه
هستند مدبرات و مقدرات و آن مالئکه که اول عرض کردم آنها اطراف
وجودند و اینها کلمه هستند مثال جبرئیل نزول میکند و صعود میکند و
سوار میشود و حیزوم اسب او است که سوار او میشود و شهرهای لوط را
سرنگون کرد و صاحب صیحه است و طایر ابیض است و به هر صورتی که
دلش میخواهد و مأمور است درمیآید و کارهای بسیار از او میآید پس
معلوم شد که کلمه است که این همه شئون از برایش هست و روحانیتی دارد
و صاحب شئون است و صاحب کماالت عدیده است.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس پنجاه و پنجم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :و اما ما روی عن ابیعبداهلل 7انه سئل
کم عرج برسول اهلل 9فقال مرتین الی آخر.
و سخن در رموز این حدیث شریف بود و عرض میکردم سبب و کیفیت
صلوه را و اقسام صلوات را تا اینکه گفتم که از ملئکه استرحام و استغفار
است و هرکس را خدا بر او صلوات فرستاد جمیع مالئکه بر او صلوات
میفرستند به جهت آنکه مالئکه شئون حروف خلق هستند و تابعند برای
مشیت خداوند عالم پس هرگاه مشیت خدا به رحمت کسی تعلق گرفت
جمیع خلق متابعت میکنند مشیت خدا را به استغفار و استرحام و صلوه از
مومنین هم بر مومنین استرحام و استغفار است و در این کلمات مطالب
مشکله بود یکی از آنها این است که عمل هر کسی که اثر او است چرا باید
نفع به کسی دیگر بدهد و از حل این مسأله حل میشود این اشکال که نماز
قضا برای کسی چه ثمر دارد به آن کس و همچنین صدقه برای حیی یا میتی
چه ثمر دارد برای او یا حجی یا عبادتی و زیارتی یا دعایی چه فایده به او
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میبخشد و حال آنکه اعمال هرکس آثار خود او است و سبب ترقی و تکمل
خود موثر میشود اگرچه این کلمه باز هم مشکل بود که گفتم آثار شیء
سبب ترقی موثر میشود حاال دیگر عرض میکنم شاید انشاء اهلل آن هم حل
بشود و علی ای حال اعمال هر کسی آثار آن کس است و آثار آن کس مصلح
قابلیت آن کس است و اصالح قابلیت آن کس سبب اصالح مقبول او میشود
بر حسب افاضه و سبب ترقی خود او میشود دیگر به غیر چه ثمر میکند
مثال من حاال نماز برای پدرم میکنم این نماز سبب ترقی خود من میشود و
دخلی به پدرم ندارد و خدا میفرماید سیجزیهم وصفهم و ماتجزون اال ما
کنتم تعملون پس هر موصوفی به وصف خود جزا داده میشود و هر عاملی
به عمل نه دیگری به عمل دیگری و این بس مشکل است زیرا که اعمال
آثارند و انوارند برای عامل مثل چراغ و انوار چراغ و چنانکه چراغی الزم
چراغ خود او است و هیچ دخلی به چراغ دیگری ندارد و هرگاه صد چراغ
و هریک انوارند و هریک که ببری انوار خود او از عقب میرود و نور هر
صاحب نوری تابع منیر خود است و از منیر خود تجاوز نمیکند و تابع منیر
دیگری نمیشود و مثل دایره دور تا دور منیر خود را گرفتهاند پس چگونه
غیر از عمل غیر منتفع میشود بلکه عرض میکنم که آن شخص عامل
چگونه ترقی میکند به عمل خود و حال آنکه عمل او اثر او است و وجود
اثر تابع وجود خود او است پس چگونه منیر ترقی میکند به نور خود و موثر
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به اثر خود و ذات به صفت خود و متبوع به تابع خود و آقا به نوکر خود و
چگونه چراغ کامل میشود به زیادتی نور و چگونه ترقی میکند خود چراغ
به زیادتی بریق و لمعان و وسعت و انبساط نور او و حال آنکه کل وجود نور
و بقاء نور و دوام نور و کمال نور و ترقی نور و ضعف و شدت نور به دست
منیر است پس گفتن اینکه ترقی نور به ترقی صاحب نور است اقرب است از
اینکه بگوییم که ترقی صاحب نور و صاحب عمل به زیادتی نور و عمل او
است پس این هم مسأله مشکلی است و اول این را عرض میکنم که موثر
به سبب اعمال و آثار چگونه ترقی میکند پس میگوییم که هرگاه از ذاتی
اعمال حسنه سر زد و من گفتم موثر ترقی میکند به این اعمال بفهم که
چطور ترقی میکند پس چون که اثر از ذاتی سر زد از برای سر زدن و اثر
کردن دو قوس پیدا میشود یک قوس نزولی از پیش ذات و منیر تا صفت و
اثر و نور آمدن است و یک قوس صعود که از پیش نور و عمل و اثر تا پیش
آن ذات رفتن است پس هرگاه چراغ اندازه معینی داشته باشد از روغن و فتیله
و لطافت آن دهن و دخان و شعله او محدود به حد معینی باشد ممکن نیست
که نور او از آن اندازه که شعله اقتضاء میکند زیاده یا کمتر بشود بلکه به
همان اندازه که منیر او اقتضاء کرده به همان اندازه نور آن میرود این مقدار
صفای دخان و این مقدار صفای دهن و این مقدار بریق و لمعان که برای این
شعله است اقتضای این میکند که هزار قدم نور این برود و مادام که شعله بر
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این صفت است نور او همینقدر میرود نه یک جو زیادتر و نه یک جو کمتر
میرود حاال چه وقت منتشرتر میشود این نور و هزار و صد قدم میرود در
آن وقتی که دهن لطیفتر شود و دخان لطیفتر شود و بریق و لمعان بیشتر
شده در این وقت اقتضای آن میکند که آن زیاده برود از هزار قدم و هرگاه
برای آن دهن و آن دخان کثافت و غلظتی پیدا شده باشد و بریق و لمعانش
کمتر شده باشد اقتضای این میکند که نورش کمتر شود پس اگر نزوال از
پیش ذات میآیی به پیش آن اعمال مقدم است زیادتی آن ذات بر زیادتی آن
اعمال و مقدم است صفای ذات بر صفای آن اعمال و مقدم است خلوص
ذات بر خلوص این اعمال و آن اعمال باید موخر باشد و تا او مقدم نباشد
ممکن نیست که اعمال زیاده بشود پس چگونه اعمال سبب ترقی ذات
میشود و حال آنکه اینها آثار اویند و تابع اویند و تا موثر باال نرود اثر منتشر
نمیشود و همین که موثر باال رفت احدیت برای موثر پیدا میشود پس طی
او زیاده میشود برای اعداد و اعداد را بیشتر منطوی میکند در تحت خود
وقتی ده باشد ده فرد در تحت خود منطوی کرده اما وقتی به صد رسید صد
فرد در تحت خود منطوی میکند و از اینکه ترقی کرد به هزار رسید هزار
فرد در تحت خود منطوی میکند پس سیر میکند به سوی مبدء خود و هرچه
باال میرود سعه او و احاطه او و انتشار کمال او بیشتر میشود پس ذات هرچه
ترقی میکند انوار و آثار و اعمال و صفات اکثر و بیشتر و قویتر و منتشر
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میشود پس حاال اعمال چگونه سبب ترقی ذات میشود میگویم در این
دوره ترقی ذات سبب زیادتی اعمال است و مقدم است بر اعمال لکن در
دوره صعود اینها مقدمند بر بالفعل شدن ذات به جهت آنکه ذات وقتی از
پایین باال میرود که دوره و قوس صعود باشد ذات بالقوه بوده است در قوس
نزول و به طور ابهام و اجمال نزول کرده بود ولکن حاال که بنای صعود
است بالفعل شدن کماالت ذات پس از اعمال است صعودا و ظهورا پس
اعمال صالحه در قوس صعود سبب ترقی ذات میشوند چنانکه خدا
میفرماید اذکرونی اذکرکم و حال آنکه ما لمیذکر اهلل العبد بالتوفیق
لمیذکره العباد بالعباده چنانکه به تفصیل عرض کردم سابق که ما من اهلل
رتبتا مقدم است نزوال و صعودا موخر است و عرض کردم که تا شاخص نظر
نکند به آنچه در آیینه است صورت در آیینه هرگز نمیتواند نظر کند به
شاخص پس تا خدا اوال نظر عنایت نکند به بنده بنده نمیتواند به نظر ذکر و
عبادت به خدا نظر کند و توجه و عبادت کند با وجودی که اینجا میفرماید
شما اول مرا یاد کنید تا بعد من شما را یاد کنم و این در قوس صعود است
پس موثر این اعمال مادام که صادر نکند این اعمال را و احداث نکند این
اعمال را اعمال بروز نخواهد کرد وقتی که اعمال قائمند به او قیام صدور
سبب ترقی او نمیشوند لکن وجودا آن ذات مقدم است بر آثار و اعمال و اما
ظهورا پس اعمال مقدمند بر ذات و ظهور کماالت ذات و بالفعل شدن قوای
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ذات پس از ظهور اعمال و آثار است پس در ظهور و صعود اجابت مقدم
است بر دعا ولکن در وجود و نزول دعا مقدم است و توفیقی است از جانب
خدا و ارواح چهار هزار سال قبل از ابدان آفریده شده و توفیقات ارواحند
برای اعمال فان القدر فی اعمال العباد کالروح فی الجسد پس اگرچه ارواح
بر ابدان مقدمند چهار هزار سال ولکن بدن در اینجا به هیئت انسان که
درست شد روح انسانی توش میافتد و در اینجا بدن که به هیئت حیوان
درست شد روح حیوانی توش میافتد پس روح حیوانی که پس از بدن آفریده
میشود در قوس صعود و ظهور اجابت است پس بعد از آنی که بدنی ساخته
شد و همین دعای او بود و بدنی به هیئت مار مثال ساخته شد دعا میکند این
هیئت که خدایا روح حیه به من انعام کن و خدا هم به او انعام میکند و اگر
بدنی به صورت انسان باشد دعا میکند که خدایا روح انسانی به من انعام
کن پس در این مقامات مقامات اذکرونی اذکرکم و ادعونی استجب لکم
اول دعای بنده و بعد اجابت خدا ولکن در نزول و در تکوین این اجابت و
این روح پیشتر آفریده شده بر این دعا و بر این بدن به چهار هزار سال و این
بدن تنزل است برای او و این از پیش او آمده است پس معلوم شد که نزوال
ذوات نزوال ترقی میکنند تا اینکه به ترقی ذوات اعمال زیاد میشود و ذوات
توفیقی است برای اعمال پس آن ذات و آن روح و آن قدر مقدم نباشد ابدا
نخواهد شد که اعمال از او بروز کند یعنی در نزول ولکن صعودا و ظهورا
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این اعمال السنه قابلیت آن روح است و دعا میکنند که خدایا آن روح را به
ما عطا کن پس خدا عطا میکند بعد از آنی که این مطلب معلوم شد و این
مشکل حل شد و القوه اال باهلل عرض میکنم که آنچه تا حال عرض کردم
به طور فصل و به طور تأویل بود ولکن حاال که به زبان وصل و به طور اصل
عرض میکنم ملتفت میشوید که این مقام در آن مقام و آن مقام در این مقام
ابدا در محضر عالی حاضر است این قابل آن و آن مقبول این است این از خدا
آن را میخواهد ابدا و آن از خدا این را میخواهد ابدا و هن لباس لکم و انتم
لباس لهن و خداوند بر حسب دعای اعمال ذوات را آفریده ابدا و بر حسب
اقتضای ذوات اعمال را ابراز داده ابدا میفرماید در آن حدیثی که اگر جن و
انس جمع شوند به اینطور نمیتوانند بیان کنند میفرماید که خداوند چون
در علم ازلی خود میدانست اشخاص را پیش از آفرینش و کیست بگوید که
نمیدانست و میدانست کی سعید است و کی شقی است و میدانست کی
نیکوکار است و کی بدکار و کیست آن کسی که بگوید که خدا نمیدانست
پس میدانست و علم خداوند عالم اولی به حقیقت تصدیق است پس چون
دانست این سعید است اسباب سعادت را در ایجاد برای او مهیا کرد تا
متمکن بشود برای آنچه برای آن آفریده شده و آن را که دانست در علم ازلی
که شقی است اسباب شقاوت را برای او مهیا کرد تا متمکن شود برای آنچه
برای او آفریده شده و خدا میفرماید فاما من اعطی و اتقی و صدق بالحسنی
صفحه | 666

فسنیسره للیسری و اما من بخل و استغنی و کذب بالحسنی فسنیسره للعسری
پس اگر تیسیر خدا نباشد نه شقاوت از شقی بروز میکند و نه سعادت از
سعید و به حکم نیسره للیسری و نیسره للعسری و خداوند تیسیر یسری
نمیکند مگر برای من اعطی و اتقی و صدق بالحسنی و تیسیر به عسری
نمیکند مگر برای من بخل و استغنی و کذب بالحسنی و آن اعطی و اتقی و
صدق بالحسنی را به علم ازلی میدانست و آن بخل و استغنی و کذب
بالحسنی را میدانست پس آن را تیسیر به عسری کرد تا آن بخلی که
میدانست برای او اینجا ابراز بشود و آن استغنایی که میدانست برای او اینجا
بروز کند و آن تکذیب حسنایی که میدانست اینجا برای او بروز کند اگر
تیسیر عسری نشود اینها اینجا بروز نمیکند و همچنین تیسیر یسری میکند
تا عطا را در اینجا به عمل بیاورد و تقوی را در اینجا پیشه خود کند و تصدیق
حسنی را در اینجا بکند و اگر تیسیر یسری نمیشد هیچ یک از اینها بروز
نمیکرد ببینید چطور فرمایش کرده که اگر جن و انس جمع شوند و این
مطلب را بخواهند حل کنند به اینطور که هیچ جای او نتوان ناخن بند کرد
نمیتوانند و کسی نمیتواند مگر از ایشان اخذ کرده باشد و علی ای حال
آنچه در اینجا از اعمال صالحه سر میزند مطابق آن چیزی است که خدا آن
را در علم ازلی خود میدانست و جمیع قابل و مقبول در عرصه علم ازلی
خدا همه حاضرند در جای خود پس آن مقبول مقبول این قابل است و این
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قابل قابل آن مقبول حق هستند لکن در عالم فصل به طور تقدم و تأخر گفته
میشود و قوس نزولی و قوس صعودی پیدا میشود تقدمی و تأخری برای
آنها پیدا میشود پس به اینطور که عرض کردم معلوم شد که ذوات چگونه
ترقی به صفات میکنند و معلوم است این ترقی که برای صفات گفته میشود
ترقی در قوس ظهور است و اال در قوس نزول اعمال سبب ترقی ذوات
نمیشود و ذوات مقدمند و اعمال آثار آن ذاتند حاال عملی که زیاد بکند و
کامل بکند ذات را در صعود است که سبب ترقی ذات است که ذات به طور
ابهام و اجمال و قوه نازل شد و به طور تفصیل و فعلیت کماالت کامنه صعود
کرد بفهم این نکتههای نغز را پس این ذات انور میشود و اصفی میشود و
مفصل میشود و انبساط او بیشتر میشود و طی او اعداد کماالت زیاده
میشود و اوسع میشود و هکذا حاال چون این مشکل حل شد.
پس عرض میکنم که این ذات و اعمال او و آثار او چه دخل به غیر دارد و
ذات غیری چگونه به این عمل و این آثار نورانی میشود و حال آنکه نور این
چراغ اثر این چراغ است و جزو نور چراغ دیگر نمیشود و اثر آن اثر دیگری
نمیشود و همیشه دایر است بر گرد قطب و مرکز خود و اعمال این بر گرد
این است و باعث ترقی این اعمال بر گرد آن و باعث ترقی آن اعمال این چه
ثمر برای آن میکند میگویم به اعمال زید ذات زید اصفی میشود بعد از آنی
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که ذات زید اصفی شد نور و انبساطش زیاده میشود بعد از اینکه زید متوجه
عمرو شد و خواست چیزی به عمرو برساند و ازاله ظلمتی از عمرو بشود و
شفاعتی بر او بکند متوجه او که میشود و نور خود را بر ذات او میاندازد و
تکمیل میکند او را و ازاله میکند ظلمت او را به فضل نور خود که بر او
القاء کرده مثل آنکه شفاعت میکند عالم متعلم خود را به اینکه عالم به
فضل علم خود ازاله میکند جهل متعلم را و استخراج میکند علم کامن در
متعلم را پس به این واسطه که معلم نور منبسطی دارد که آن نور میافتد بر
متعلم و به این واسطه ازاله ظلمت جهل متعلم میشود و علم کامن در متعلم
بروز میکند و کذلک به معاشرت متقی فضل نور متقی میافتد بر آنکه تقوای
او کمتر است و تکمیل میکند او را و ظلمت فسق او میرود و نور تقوی
برای او میآید و همچنین در جمیع قوی و اعمال و افعال و صفات و خصال
و هرکس از دیگری استکمال میکند از فضل نور او است که بر او میافتد
اگر آنقدر دارد که از خود زیادتر است نور فضلش به دیگری هم میتابد و
اگر علم زاید ندارد نمیتواند به دیگری تعلیم کند و اگر تقوای زاید ندارد
سبب تشویق دیگری نمیتواند بشود همینطور که شخص شجاع با کسی
که صحبت داشت او را شجاع میکند و جبان همصحبت خود را جبان
میکند پس همینطور آن شخصی که عمل خیر میکند و متوجه آن شخص
میت میشود یا صدقه میدهد و متوجه دیگری میشود این عمل خیر است
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و از آن نوری زیاد میشود برای عامل و از فضل این نور بر آن شخص منظور
میافتد او هم روشن میشود این است که حدیث است که صدقه یا هدیه که
برای مومن میفرستی وارد میشود بر آن و میگوید من هدیه هستم که برادر
تو برای تو فرستاده و آن فضل نور برادر مومن است از آن عمل پس تکمیلی
در آن میکند از جنس همین عمل وقتی این نماز را کرد از جنس این نماز
ترقی میکند و نورش زیاد میشود پس او نمازگزار میشود و از کمون آن
منظور نماز بیرون میآید و همچنین سایر کماالت و عبادات و صدقات و
انوار و اعمال و خصال و آن میت صاحب آن عمل میشود مثل حج و نماز و
زکوه و همین است شفاعت و خدا کند که شفاعت کند خاتم انبیاء کسی
را که او فضل نوری که دارد بر خلق بیندازد و از کمون ایشان والیت و تشیع
و ایمان کامل بیرون آورد آن وقت که بالفعل کمونشان مومن میشوند و
کامل و مستجمع جمیع صفات دیگر آن وقت چرا به بهشت نرود این است
که پیغمبر فرموده کامن کرده برای عصاه امت و به شفاعت او نجات مییابند
و هیچ عملی نیست مثل شفاعت کسی اگر تمام دنیا را عمر کند و در این
مدت جمیع اعمال جن و انس را بکند مثل شفاعت پیغمبر نخواهد بود و
همان شفاعت او کاملتر و جامعتر است از این اعمال کثیفه خبیثه البته پس
به او باید امیدوار شد و سوال باید برای او کرد و تقبل شفاعته فی امته و ارفع
درجته که رأفت و رحمتش هزار هزار مقابل از پدر و مادر بیشتر است.
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و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس پنجاه و ششم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :فالرب المصلی هو الرب المضاف الی
آخر.
سخن در صلوه خداوند عالم بود جلشأنه که چگونه صلوه میکند و عرض
کردم که صلوه به حسب هر چیزی مختلف میشود و صلوتی که ربک یصلی
این صلوه را به اشتقاق کبیر مشتق از وصل میگیریم این یصل النبوه بالوالیه
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و مراد از قف که جبرئیل عرض کرد این است که توقف کن و متوجه این
باش که خدا چگونه وصل میکند نبوت را به والیت و اصل مبدء این حرف
را ببینیم کجا است و این قاعده کلیه است که انسان هر مطلبی را که
میخواهد به حقیقت بفهمد اول باید مبدئش را پیدا کند که آن نقطه آن علم
و آن مسأله است و نقطه آن علم را پیدا کنید و ببینید که آن نقطه در اطوارش
چگونه متطور میشود و در هر منزلی و مقامی چه اقتضاء میکند و اگر کسی
این را در همان مقام به حسب آن مقام منظور ندارد@ به زودی عالم میشود
حاال یکی از مسائل وصل نبوت به والیت است پس ببینیم که اصل این مسأله
از کجا برخواسته از آنجا برخواسته که هرچه جز ذات خداوند عالم جلشأنه
کائنا ماکان بالغا مابلغ مثنی است در هر مرتبه از مراتب که نگاه میکنیم اگر
چه در مراتب الهوت باشد اگرچه در مراتب سرمد باشد اگرچه در مراتب
جبروت یا ملکوت یا ملک باشد در هرجا که شیئی هست سوای ذات خداوند
عالم جلشأنه باید مثنی باشد کائنا ماکان بالغا مابلغ و سر این بسیار مشکل
است و حقیقت این را فهمیدن اشکال دارد و از برای این وجوه بیان است
لکن حاال هر قدریش را که خداوند جاری کند بر زبان عرض میکنم از آن
جمله هرچه جز ذات خدا است البد است از برای او از دو حیث حیث هو
هو و یک حیث کونه جلوه الرب و نوره و کماله چون به نظری و لحاظی
نیست چیزی اال اهلل و صفاته و اسمائه و کماالته پس چون این انوار و کماالت
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نظر کردیم و نسبت بعض به بعض دادیم دیدیم برای هر چیزی این دو نسبت
هست که هو هو و هو غیرها و اگر آیه این معنی را خواسته باشید رأی العین
ببینید نظر کنید به این عالم اجسام و آیه اهلل در این عالم جسم مطلق است نه
جسم مقید به مطلق پس به لحاظی نیست در جمیع سموات و ارض غیر از
جسم نگاه میکنید به عرش جسم است کرسی جسم است افالک جسم است
عناصر و جمیع متولدات جسم است و در این لحاظ به خصوصیت هر شیء
و انه دون غیره نمیکنید بلکه نظر میکنید در جمیع این عالم میبینید جوهر
قابل ابعاد ثلثه به اصطالح حکماء قدیم و نمیدانم از کجا منحصرش کرده
جسم را به این سه صفت که جسم بالفعل را صاحب ابعاد ثلثه میگویند و
جسم صالح را قابل این ابعاد و خصوصیت این سه صفت معلوم نیست که
هر سه از افراد کم است و بعض حد است و این حد نیست و باکی ندارد
لکن حد تمام نیست بلکه جسم مطلق را بگویند که قابل کیف مطلق است
و جسم جزئی قابل کیف جزئی به اینطور که مطلق جسم جوهری است
قابل حدود سته معروفه در این عالم اعراض و اما این اجسام جزئیه جوهری
است که صاحب حدود سته بالفعل باشد پس این کتاب جوهری است
صاحب کم بالفعل و کیف بالفعل و مکان بالفعل و زمان بالفعل ولکن جسم
مطلق قابل این حدود است پس هرگاه به لحاظ جسم نگاه به این عالم کنیم
نمیبینیم مگر جوهر قابل ابعاد ثلثه و دیگر چیزی دیگر نیست و به لحاظ
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دیگری عرش از کرسی میبینیم و عرشیت عرش را در کرسی نمیبینیم و
کرسیت کرسی را در عرش نمیبینیم لکن به لحاظ جسمیت که نگاه
میکنیم جوهر قابل حدود را در عرش میبینیم و به جز او چیزی دیگر
نمیبینیم و همین جوهر را در کرسی میبینیم با وجودی که عرش غیر از
کرسی است و کرسی غیر از عرش است و کذلک عرش و کرسی را در
افالک نمیبینیم و افالک را در عرش و کرسی نمیبینیم و همان جوهر قابل
حدود را در افالک میبینیم و به جز او چیز دیگری نمیبینیم با وجودی که
افالک غیر از عنصریات است و عنصریات غیر از افالک است و کذلک در
عنصریات و متولدات در جمیع کاینات این عالم آن جوهر را میبینیم پس
نگاه به هرچه میکنیم در او دو جهت میبینیم و نیست چیزی مگر آنکه
صاحب دو جهت است به عرش که نظر میکنیم به یک نظر صاحب مقام
جسمی است که صاحب حدود سته است و یک نظر عرشی است که غیر از
کرسی است و در آن نظر اول امتیازی نیست میان جمیع اجسام و میان عرش
و کرسی و افالک و عناصر نیست و واقعا حقیقتا هم میبینیم آن جسم را پس
به همینطور که برای هدایت ما خدا مجسم کرده که صاحبان حواس ظاهره
هم این مسأله را بفهمند که ماسوی اهلل مثنی است و مجزی است و مرکب
است و حادث است و محتاج است و در عالم باال هم به همینطور است پس
جمیع ملک در نظری به جز کمال اهلل و انوار اهلل چیزی دیگر نیست و در
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این نظر ماهیت هم ظهور اهلل است و همه وجود ظهور اهلل است چیزی اگر
پا به دایره هستی گذارده که هست شده پس هست و اگر نگذارده نیست و
بین الوجود و العدم منزلهای نیست و حضرت صادق میفرماید که مابین نفی
و اثبات منزلهای نیست پس اگر هست هست و اگر نیست نیست و اگر هست
شد همان هست ظهور خدا است و نور خدا است پس آن ماهیت چه میشود
نسبت به وجود اسم او را من ماهیت بگذارم لکن نسبت به مقام خودش
هست و ظهور خدا است فرض کنید ده شربت درست کنید یا صد شربت و
یکی را شکر داخل کنیم به سرکه و یکی را انار و یکی را غوره و هکذا از
سایر عقاقیر آن مابه االشتراک همه شکر است و مابه االمتیاز عقاقیر است که
آن حدود باشد حاال اگر اسم آن عقاقیر حدود شد و صورت شد ممیز است
از هستی که بیرون نمیرود و مثل حکما نفهمیده نمیگوییم که الماهیه
ماشمت رایحه الوجود و این نامربوط است چرا که شک نیست که شیء
مرکب است از وجود و از ماهیت و بنا به قول آنها هرگاه ماهیت معدوم باشد
الزم میآید که شیء مرکب شده باشد از هست و نیست و از موجود و از
معدوم و این غلط است پس قول آنها غلط است پس هردو هستند نهایت اسم
این هست نسبت به آن هست ماهیت شده پس این ماهیات واقعا حقیقتا
موجود هستند حتی آنکه وجود و ماهیت به عرصه زمان که میآید ماهیت
عناصر میشوند و موجودات سموات و جمیع آنچه از آسمان میآید مبهم
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است و در بطن عنصریات ممتاز و مصور میشوند و محدود به ارضیات
میشوند حاال زمینها نیست هستند خیر بلکه هستند و موجودند نهایت نسبت
به آسمانها چون غلیظتر و کثیفتر و پستترند این خادم او است و اال
الناس من جهت التمثال اکفاء
ابوهم آدم و االم حواء

حاال اسم یکی را سید بگذارند و اسم یکی را عبد و اسم یکی را آقا و یکی
را نوکر این باعث این نمیشود که عبد و نوکر از اوالد آدم نباشند همه اوالد
آدمند نهایت یکی سید است و یکی عبد است ولیکن از جهت اوالد آدم
بودن همه مساویند پس ماهیت و وجود هم بعینه چنینند نهایت خلقت ماهیت
به تبعیت وجود خلق شده و هست و تابع وجود است و خدا وجود را اوال و
بالذات خلق کرده و ماهیات را ثانیا و بالعرض خلق کرده پس ماهیت هست
نهایت غلیظتر است و کثیفتر است و تسفلش بیشتر است پس نیست به
لحاظی در جمیع عرصه هستی غیر همان هستی که ظهور خداوند عالم است
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و نباشید مثل آن جماعتی که همین هستی را خدا میدانند و قائل به وحدت
وجود شدهاند مزخرفش را بگویم که کجاش عیب میکند آنجا هست که
میگویند این هستی یمکن انیکون کذا و یمکن انیکون کذا نمیبینید که
جسم یمکن انیکون عرشا و یمکن انیکون کرسیا و فلکا و ارضا و در او
قوه جمیع اجسام جزئیه هست نمیبینید که حصهای از مداد یمکن انیکون
الفا و باء و جیما الی آخر و شکی نیست که آنچه بر روی این لوح نوشته به
لحاظی غیر مداد روی این لوح نیست ابدا و در این نظر هیچ منافاتی میان
الف و باء و جیم و دال نیست و همه مداد است ولکن اصحاب وحدت وجود
همین مداد را خدا دانستهاند که دیگر چیزی غیر از او پیدا نیست و گفتهاند:
پیداست سر وحدت از اعیان اماتری
النقش فی المرایا و النفس فی القوی

و این امواج به منزله حروفند و آن بحر ذات خداوند عالم است جلشأنه.
البحر بحر علی ماکان فی القدم
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ان الحوادث انهار و امواج

و این امواج تطورات قدم و شئونات قدم هستند وقتی که امواج فرو نشست
بحر ذات همان بحر است در اثنای موج و قبل الموج و بعد الموج بحر است
و این بحر را خدا میانگارند و برای این مثلها آوردهاند و حکمتها ذکر
میکنند و همه برای این مشرکند و ما میگوییم اینها ماده المواد را خدا
دانستهاند و از این مقام باالتر نرفتهاند و تعجب این است که با وجودی که
چنین میگویند چنان میپندارند که شیخیه در توحید ناقصند و معرفت به خدا
درست پیدا نکردهاند حتی اینکه یک کسی رفته بود پیش شیخ مرحوم و گفته
بود عرض خلوتی دارم پس یک جای خلوتی درست کرده بودند و گفته بود
مختصر عرض کنم دردسرت نمیدهم راستش را بگو ببینم خدا شدهای یا
نه؟ شیخ مرحوم وحشت کردند که این چه حرف است عرض کرد مطلب
همین بود فهمیدم شیخ بیشتر وحشت کرده بود چه میگویی الحادث کیف
یصیر قدیما؟ گفت خیر هیچ ،مسأله دستگیرم شد شما هنوز نرسیدهاید به
مقام توحید.
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باری غرض این است که شناختن مقام ماده المواد را فخری برای کسی
نیست مقام امکان است که جمیع تطورات و اعراض و صور و انقالبات بر
او وارد میآید و امکان اشد االشیاء انقالبا و تشکال میباشد و همچو چیزی
چطور خدا میشود و توحیدی که شیخ مرحوم کردهاند و ائمه فرمودهاند
اینها درک نکردهاند و نمیتوانند درک کنند و شیخ رجب برسی عبارتی در
توصیف خطبه طتنجیه میگوید که عجب عبارتی است میگوید :و فیه من
تنزیه الخالق ما الیحتمله الخالیق و حقیقت این است که مردم متحمل تنزیه
و تقدیس خدا نیستند و تا تشبیه نکنی خدا را قلوبشان آرام نمیگیرد و اال آن
طوری که هست نمیتوان تنزیه گفت مقصود این بود که جمیع ماسوی
صاحب این دو حیث هستند و معقول نیست که حادثی پا به عرصه حدوث
بگذارد مگر آنکه صاحب این دو جهت است به لحاظی کمال اهلل است و
اگر این لحاظ نباشد موجود نمیشود ابدا و به لحاظی شیء من حیث انه
شیء خاص پس مراتب فواد و عقل و روح و روحیت روح و نفسیت نفس و
هکذا تا جمیع مراتب اینها حیث ثانی است در عرض و به آن لحاظ اول
عرضهای کل ملک همه تمام میشود اثر و موثر و فعل و فاعل در علم ازلی
خدا بر روی یک لوح ثبت است و سید و مولی و تابع و متبوع و اصل و فرع
و اثر و موثر و عالی و دانی و لطیف و کثیف و نور و ظلمت و وجود و
ماهیت و سعید و شقی و مومن و کافر و عادل و فاسق جمیعا همدوشاند و
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از آن ارک که بیرون آمدند آقا و نوکر پیدا میشود و این مراتب مرتب میشود
و نور و ظلمت پیدا میشود و اال نسبت به سلطان و در حضور آن ،آن آقا و
آن نوکر و آن سیاه و آن سفید و آن مومن و آن کافر و آن نبی و آن شیطان
هردو به خاک میافتند و هر دو زمین ادب میبوسند و محو جمال اویند و
وقتی بیرون میآیند فرق پیدا میشود و همچنین است این آثار و این انوار با
موثرات و منیرات همه در علم ازلی حاضرند اگر کسی از باال پایین بیاید اول
میرسد به موثر و اثری نیست آنجا و بعد میرسد به اثر ولکن اگر کسی از
پایین باال رود و از باال به پایین و از یمین به یسار و از یسار به یمین پس او
موثر و محیط به کل است و او احد است و اثر محاط است و متکثر و در
آنجا نمیتوان گفت موثر اقرب است به او از اثر پس همان نسبتی که خدا به
ماهیات دارد همان نسبت را به وجودات دارد و در نزد خدا کثافت اقل اولویه
نیست از لطافت و وحدت اقربیت و اولویتی ندارد از کثرت و مرادم نسبت
احد است به واحد که مبدء اعداد است و سایر مراتب اعداد که جمیعا
نسبتشان به احد علی السواء و همان نسبتی که واحد دارد همان نسبت را
هزار هزار هم دارد و واحد اقرب نیست از غیر او و احد و واحد و الف الف
تمثیلی است که خدا زده است و نمیتوان گفت که احد به واحد نزدیکتر
است تا به الف الف بلکه هیچ تفاوت ندارد ولکن از عرصه حضور احد که
گذشتی دیگر واحد پیش میافتد و باقی اعداد از عقب او و در میان اعدا این
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نسبتها هست ولکن در حضور احد واحد به سجده میافتد چنانکه الف الف
به سجده میافتند و کذلک در نزد خدا اثر و موثر و عالی و دانی و علیین و
سجین و نبی و شیطان هیچ تفاوت ندارند همانطور که جنت عبد او است
و در نزد او مقهور است و آن عبادت و تقدیس میکند جهنم هم عبدی است
مقهور عابد ساجد خاضع خاشع از برای او چنانکه لسان خدا فرموده سجد
له سواد اللیل و ضیاء النهار و این در کون است و اما در شرع مومن و کافر
و قریب و بعید و جنت و نار و علیین و سجین و نبی و شیطان و رحیم و
رجیم و کور و بینا و ضال و هادی و نور و ظلمت و اقرب و ابعد.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس پنجاه و هفتم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

صفحه | 681

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :فالرب المصلی هو الرب المضاف الی
آخر.
دیروز میخواستیم که بدء نبوت و والیت را عرض کنم که از کجا برخواسته
و اسم این دو از کجا پیدا شده برای بیان این معانی گفتیم وجوه عدیده است
که یکی از آنها این است که در ماسوی اهلل دو حیث است یکی حیث رب
و یکی حیث نفس که هیچ مخلوقی از مخلوقات نمیشود مگر اینکه به این
دو حیث باید محقق شود خواه آن مخلوق در رتبه آن مخلوق دیگری هم
باشد که از بابت تعدد حکم به مابه االشتراک آنها کنیم و به مابه االفتراق
کنیم و خواه در رتبه آن مخلوق دیگر مخلوقی نباشد پس اگر در رتبه آن
دیگری هم باشد که فهمیدن دو حیث آسان است به جهت اینکه این هست
و آن هم هست و مابین این دو حد مشترکی هست و مابه االمتیازی برای آنها
هست و اما هرگاه مفرد باشد و در رتبه او غیر اویی با او نباشد آنجا از چه
استدالل میتوان کرد وحدت و کثرت این را و حدوث و قدم آن را و وحدت
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و ترکیب او را و حال اینکه هیچ کس در درجه او نیست این مسألهای است
بسیار غامض پس هرگاه شیئی منفرد باشد در رتبه خود ما از کجا بفهمیم
ترکیب و عدم ترکیب او را و قدم و حدوث او را اگر ادراک ما به او نمیرسد
مطلقا پس ما او را درک نمیکنیم تا اثبات ترکیبی و حدوثی در او کنیم و
هرگاه ادراک ما به او میرسد پس همین که ما او را ادراک کردیم دلیل
حدوث او است و همین که من غیر او شدم و او غیر من و من مدرک او
شدم و او مدرک من شد و تمیز داده شد برای من پس آن هم مخلوقی است
مثل من چنانکه حضرت امیر میفرماید و کلما میزتموه باوهامکم فی ادق
معانیه فهو مخلوق مثلکم پس اگر من او را میبینم و خود را میبینم و خود
را غیر او میبینم و او را غیر خود میبینم و او را درک کردم اگر اینطور
است این ادل دلیل است برای ترکیب و حدوث او به جهت آنکه من غیر او
و او غیر من است باز شیء محیط به هردو هست که آن حد مشترک مابین
هردو است و تجلی عام برای هردو است و حد امتیازی برای هریک هست
که آن محیط به هردو است و اگر من نیستم و من ادراک نمیکنم ابدا غیر او
را و منی نیست و او ادراک میکند خود را و آنجا غیر اویی نیست و آنجا
جایی است که احدی از آحاد خلقی نمیتواند اثبات حدوث کند و همین
منتهای توحید من است و با وجودی که میفرماید انتهی المخلوق الی مثله و
الجأه الطلب الی شکله و با وجودی که الطریق مسدود و الطلب مردود با
صفحه | 683

وجودی که چنین است از خلق ممضی شده توحید و گفتهاند الیکلف اهلل
نفسا اال ماآتیها ای ماعرفها و همین منتهای حد مخلوق است و زیاده از این
خبر ندارد چه میشود آنکه اعلی از او است نگاه که میکند بگوید تو حادثی
را درک کردهای و اینکه درک کردهای خدا نیست و کسی اعلی از او است
چنین میتواند بگوید لکن خودش نمیتواند بگوید که اینی که من درک
کردهام حادث است بلکه قدم را درک کرده است و منتهای جهد او از قدم
همین است و بس و احتمال حدوث نمیدهد در این و مافوق این برای این
قدیمی که اعتقاد به قدم و احدیت او کند نیست و این دیگر مأمور به چیزی
نیست و چیزی دیگر درک نمیکند که اعتقاد کند پس این است که هرکس
که خدا خود را برای او وصف کرده است باید بشناسد که من عرف نفسه
فقد عرف ربه و بر مردم به جز رسانیدن خود را به آن مقام حقیقتی که دیگر
از آنجا نمیتواند تجاوز کند چیز دیگر نیست یعنی آن مقامی که این شخص
نمیتواند از آنجا تجاوز کند و بیشتر از آن بر ذمهشان نیست پس آن قدیمی
که من اثبات میکنم برای خود آن احدی است که من تعقل میکنم و من
میفهمم این همان قدیمی است که من تعقل کردهام و درک کردهام و همان
تکلیف من است نه زیادتر پس دیگر من مافوق برای او دیگر اعتقاد نمیکنم
و نمیتوانم اعتقاد کنم و هیچ کس را باالتر از آن نمیفهمم و حاال که
نمیفهمم پس دیگر چه تکلیف برای من است دیگر حاال در واقع خارج
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چیزی باشد باالی اینکه من آن را خبر نداشته باشم چه مضایقه لکن من
نمیفهمم و اگر کسی بپرسد که آیا نه این است که تو معتقدی که پیغمبر
خدا را به از تو شناخته میگویم بلی اگر بگوید که آیا نه این است که آنچه
پیغمبر از خدا شناخته اعظم است از آنچه تو شناختهای از خدا میگویم بلی
لکن آن پیغمبری که من شناختهام و آن را عبد خدا و رسول خدا میدانم آن
رسولی که من شناختهام و به منتهای جهد خود آن پیغمبر را شناختهام و عبد
خدا دانستهام از خدا چیزی شناختم و از پیغمبر چیزی شناختم و آن پیغمبری
که من شناختم پستتر از آن خدا دانستهام و عبد او فهمیدهام و خدایی برای
آن رسول اثبات کردهام پس در مقام معرفت من به خدا کسی اعظم از خدای
من نیست و خدایی اعظم از آن برای من نیست و نه این است که خدای
رسول اعظم از خدای من است من اگر تا آنجا رفتم که معرفت احدیت اثبات
کردم پس پیغمبری که شناختم عبد او حساب میکنم پس باز هیچ مطلب
عیب نکرد تکلیف هر کسی به قدر معرفت خودش است.
باری سخن در این بود که ماسوی اهلل سبحانه مثنی باید باشد و این مطلب
مبدء و مأخذ میشود از برای آن تراکیب و تثنیههایی که در عالم ملک است
حاال این حکایت اثنینیت و جهت رب و جهت نفس در مراتب خلقیه مختلف
میشود بعضی افراد خلق هست که در آنها حیث رب غلبه میکند و حیث
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نفس در آن مضمحل میشود تا به جایی میرسد که کأنما خمر و القدح
میشود و در بعضی به عکس این پس جهت نفس غلبه میکند و جهت رب
مضمحل میشود تا به جایی میرسد که کأنما قدح والخمر میشود که کأنه
همان حیث ماهیت و انیت است و در مابین این مراتب بین بین خواهد بود
دیگر هرچه رو به مبدء میرویم به جهت آنکه مرکبات الطفند و این دو
جهت الطفند و هرچه الطف میشوند اکثر شبها به هم میشوند به جهت آنکه
رو به احد میرود و هرچه لطافت آمد مشابهت و مشاکلتشان بیشتر میشود
جهت رب و جهت نفس مشابهت و اختالط تمام پیدا میکند تا اینکه به
طوری میشوند که هر دو را جهت نفس بگویی شاید و اگر جهت رب
بگویی شاید و هرچه باال میرود و رو به مبدء میرود این دو جهت لطیف
میشوند تا به آن مبدء اولی میرسد که آن دو جهت شدت بساطت و لطافت
را دارد و در آنجا میان این دو جزء کأنه مابه االمتیاز برداشته شده و کأنه
احد شده و واحد شده و اگرچه ان اهلل لمیخلق شیئا فردا قائما بذاته لکن در
آنجا چنان اتحادی پیدا کرده که برودت او عین حرارت او است و رطوبت
او عین یبوست او است ان اهلل قبض من رطوبه الرحمه نفسها بها اربعه اجزاء
بها و من هبائها جزءا له به به جهت آنکه این رطوبت و این یبوست یکی
شدهاند و متحد شدهاند از شدت بساطت و لطافتی که برای آنها است و هرچه
بر بساطت شیء میافزاید احدیت بر او غلبه میکند و هر دو چیزی که
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احدیت بر آنها غلبه کرد عرض میکنم معقول نیست که هر دو چیزی که
مشاکل شده باشند و مشابه تا اینکه متحد شده باشند و احدیت بر آنها غلبه
کرده باشد معنیش این است که مابه االمتیاز آنها معدوم شود به جهت آنکه
اثنینیت برطرف شده و اتحاد مابین آنها آمده و هرچه از آنها فرود میآید و
میرود در منتهی غلیظتر و کثیف میشود و امتیاز آنها بیشتر میشود حتی
آنکه از متممات خارجه از یکدیگر جدا و ممتاز میشوند تا به جایی میرسد
که مثل آسمان و زمین میشوند آسمان آن باال ایستاده و زمین این پایین و این
دو نیستند مگر همان اقصی مراتب جهت رب و جهت نفس پس آسمانها چون
جهت رب بود فواعل شدند و مبادی و مقام آباء و محال تقدیر و رزق و
محال مواعید اهلل رزقکم فی السماء و ما توعدون و ارض مقام امهات سفلی
و قوابل و لوح قضاء شده .مقصود این است که این همان دو جزء جهت رب
و جهت نفسند وقتی تنزل میکند و تجسم پیدا میکند به این صورت میشوند
در عالم کلی حتی آنکه این مطلب در اشخاص بروز میکند رجلی است
جهت رب و رجلی است جهت نفس و بعینه سر این حکایت پدر و مادر
است و همین سر پدر و مادر است که آمده در اوالد بروز کرده که بعضی
اوالد پسر میشوند و شبیه به پدر و بعضی دختر میشوند و شبیه به مادر و
همچنین جمیع اشیاء از این والدین جهت رب و جهت نفس کرده و آن
موالیدی که از این پدر و مادر تولد کرده بعضی سر پدر بر آنها غلبه دارد و
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جهت رب شدهاند و بعضی در آنها سر مادر غلبه کرده پس یکی وجود است
و یکی ماهیت پس در اشخاص پیدا شد چنانکه در بسایط پیدا شد حتی آنکه
در معادن بروز کرده معادنی است ذکر و معادنی است انثی مثل حدید که
انثی دارد و آن نرم آهن است و ذکری دارد و آن فوالد است و این مطلب در
نباتات بروز کرده بعضی ذکرند بعضی انثی و در حیوانات و در اناسی و در
جمیع مراتب بعد از اینکه در خلق عالین این دو سر پیدا شد و در نبوت و
والیت جلوه کند همان نبوت مقام پدر است و ذکر است و همان امامت و
والیت :مقام انثی و مادر است پس سر وجود در پیغمبر و سر ماهیت و نفس
در حضرت امیر لکن نه هر ماهیتی شر است و ظلمت است و بد است زیرا
که در مبادی اولی کار به جایی رسید که این دو اخوان میشوند از شدت
مشابهت و مشاکلت به حدی که وجود و ماهیت هر دو صادقند بر آنکه هر
دو را وجود بگویی راست است و هر دو را ماهیت بگویی حق است لکن
وقتی آن دو را نسبت به رب بدهیم آن جهت رب میشود و این جهت نفس
ولکن این را به تزییالت فوادیه میتوان فهمید به واسطه استدالل که آثار دلیل
موثراتاند و به واسطه آنکه آنچه در ادنای خلق است در اعالی خلق است
و به واسطه آنکه عبودیت کنهش ربوبیت است و هکذا امثال اینها به این
استدالالت میفهمید که نبوت و والیت دوتا است و نبی صاحب وجود است
و ولی ماهیت میشود همینقدر به استدالل و اال ظلمانیتی تعقل بشود برای
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ولی با وجودی که فوق مشاعر است همچو چیزی نمیشود پس اصل نبوت
از غلبه جهت رب پیدا میشود و اصل والیت از غلبه جهت نفس پیدا میشود
پس انا عبد من عبید محمد و انفسنا و انفسکم همچنین میفرماید ماکان
الهل المدینه و من حولهم من االعراب انیتخلفوا عن رسول اهلل و الیرغبوا
بانفسهم عن نفسه و این آیه صریح است که بعد از پیغمبر 9مردم نباید اعراض
از حضرت امیر کنند به جهت آنکه رسول خدا هنوز پیش ما است رسول خدا
موجود است به جهت آنکه این نفس رسول و خود رسول است و چون نفس
رسول و خود رسول است فرمود ماکان الهل المدینه الی آخر و حال آنکه به
اجماع شیعه و سنی و عامه و خاصه نفس رسول حضرت امیر است سالم اهلل
علیه و آله)]30[(.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس پنجاه و هشتم»*
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :فالرب المصلی هو الرب المضاف و هو
صاحب الربوبیه اذ مربوب و مربوبه محمد 9الی آخر.
اصل اثنینیت جمیع ماسوی اهلل معلوم شد که چرا باید جمیع ماسوی به وجهی
از وجوه بیان پس بعد از آنی که جمیع ماسوی به این جهت بایستی مثنی باشند
این جهت در مراتب خلق در هر مرتبه به طور آن مرتبه ظاهر میشود پس در
عالم انوار به طور نورانیت ظاهر میشود و در عالم اجسام به طور جسمانیت
ظاهر میشود در عالم اشخاص به طور شخصیت ظاهر میشود و هکذا در
هر مرتبه به حسب آن مرتبه و اما گاهی به خاطر بعضی میرسد که مثال هرگاه
شیء مرکب است از وجود و ماهیت وجود تنها آیا آن هم باز مرکب است
از وجودی و ماهیتی یا مرکب نیست اگر مرکب است از وجودی و ماهیتی
آن وجودش باز مرکب است یا نه اگر هست باز وجودش مرکب است یا نه
و هکذا اگر هر چیزی مرکب است جزئش هم مرکب است و همینطور
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جزء او و جزء جزء او الی ماشاء اهلل همه مرکب است و اگر اینطور باشد
تسلسل الزم میآید و این نمیشود و هرگاه به جایی میرسد که آنجا مرکب
نیست و آن یک جزء است و دیگر برای آن جزئین نیست پس در آن هنگام
تجویز کردیم که ماسوی اهلل چیز مفردی باشد و اگر در یک جا ماسوی اهلل
چیز مفردی جایز شد همه جا بایست جایز باشد زیرا که عرصه امکان یک
عرصه است و همه امکانند و همه یک حکم دارند و جواب از این دقیقه
بسیار مشکل است یعنی بیان این در حقیقت اصلی است از اصول و سری
است از اسرار آل محمد :که در این منطوی است و فضل عظیم عظیمی در
این مندرج است و آن این است که اشیاء بر سه نحو ترکیب میکنند بعضی
از اشیاء مرکبند از جزئینی که آن جزءان قبل الترکیب مستقلند و کاین در
خارج موجودند این ترکیب را ترکیب زمانی میگوییم و هرچه به این نحو
ترکیب مرکب شده باشد عاقبت او به سوی فنا است و رد به آن اجزاء مستقله
که از آن اجزاء بهم آمده بودند و وحدت صوری پیدا کرده بودند که وحدت
وحدت تلی باشد که رمال بسیار و ریگهای بیشمار جمع شود و تلی میشود
ولیکن بعد متفرق میشود و هر کدام میرود از پی کار خود به جهت آنکه
هریک از آن اجزاء قبل از تکون این شیء در ازمنه سابقه شیء مستقلی بودند
سالهای دراز و خودشان شیء بودهاند و به طور واحدیت عرضیه جمع شدند
و مرکب شدند به ترکیب واحدی عرضی و این ترکیب عرضی متفکک
صفحه | 691

میشود و از هم میریزد و در حال استقالل خود آن اجزاء هریک عبدی
بودهاند و در عرصه خود شرعی و تکلیفی دارند و ثوابی و عذابی و جنتی و
ناری و ثواب و عقابی داشتهاند و بدء وجودی و حشری و نشری داشتهاند
غرض شیئی بودهاند حاال هرگاه دوتای از آن عبد مسلم که هرکدام مستقلند
بگیریم و مرکبی بسازیم این مرکب مرکب عرضی است این شیء شیء
عرضی است و از شیئین مستقلین فراهم آمده و المحاله مآلش باز به همان
شیئین مستقلین است که بود وقتی که هریک از آن اصول بودند آنچه داشتند
به سوی خود به کلی این شیء در زمان الحق فانی میشود و نیست مگر مثل
سمساری که صبح از مردم مالهای بسیار بر در دکان میآورند پسین که
میشود جمیع مالهای مردم را پس میدهد و مردم هریک مالهایشان را
میگیرند و هر مالی به صاحبش رد میشود و خودش هیچ ندارد پس همچنین
هر مرکبی که از دو شیء مستقلی فراهم آمده باشد وقتی عمرش سرآمد هر
جزئی را صاحبانش میآیند میبرند پس ترکیب آن باطل میشود و مثل این
حکایت این است که سرکه سالهای دراز در شیشه بود و آنجا گذاشته بود
و شیء مستقلی بود و انگبین هم سالهای دراز جدا گذاشته بود و سرکه در
سرکه بودن محتاج به چیزی نبود و مستقل بود و انگبین در انگبین خود
مستقل بود و محتاج به چیزی دیگر نبود و هر کدام صاحب اثر خود بودند
که حموضت و حالوت باشد و هریک مثاب به ثواب خود و معاقب به عقاب
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خود بودند و باید باشند حاال هرگاه آن سرکه را و آن انگبین را آوردند و
مخلوط و ممزوج بهم کردند سرکه انگبین شد و از کثرت استعمال
سکنگبین شد پس این را معربش کردند سکنجبین شد و بعد از این ترکیب
یک شیئی شد و مبدئش از آن سرکه و از آن انگبین و شیره است و مآلش هم
به همان سرکه و شیره است پس وحدانیت سکنجبین وحدت عرضیه است
که از اجتماع دو شیء مستقل پیدا شده مثل وحدانیت تل واحد که اجتماع
حصیات بسیار که شد تل واحد میشود و واحد بر او گفته میشود ولکن
این وحدت شخصی عرضی دنیاوی است و این چه وحدتی است که صد
هزار هزار دانه حصا باشد و بهم قرین شده باشد همچو مرکبی تفکیکش
ممکن بلکه واقع است و معذلک هریک از اجزای آن بعد التفکیک میروند
برای خود و شیئی هستند مستقل و سالهای دراز عمر میکنند و تل واحد
فانی شده و نیست هر سنگی از آن در گوشه بیابانی افتاد سنگها در مقام خود
هستند و شیئی هم هستند و تل گم شد و از میان رفت و اینجور ترکیب را
ما ترکیب عرضی میگوییم و این ترکیب عرضی هم اقسام دارد که ادنی
مراتبش ترکیب اقترانی است که دو جزء بهم مقترن شوند بدون رابطی میان
آنها و بعد از آن ترکیب مالطی است و آن این است که مثل گلی در میان
آنها رابط شود و ظاهرا بهم بچسبند و ظاهرا اسمش یک میشود ولیکن باز
ترکیب عرضی است و بعد از این ترکیب ترکیب امتزاجی است مثل ترکیب
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آب و شیره و آب و سرکه و هکذا که بهم ظاهر ممزوج شوند و یک چیز
شده و منظرا یک شیء شدهاند ولکن مخبرا دو شیء است ولیکن معذلک
میتوانیم او را در آلت تفصیل که قرع و انبیق باشد جدا کنیم میان آنها پس
سرکه اوال مقطر میشود به جهت روحانیت او و انگبین میماند و هر
حموضتی باال نمیآید مگر آنکه روحانیتی داشته باشد مثل سرکه که ماء او
حامض شده و روحانیت دارد لکن آب لیمو و آب نارنج را هرگاه تقطیر کنی
آب شیرین مقطر میشود و ثفل و ترشی او میماند ته قرع به جهت آنکه
حموضت آنها از ارضیه آنها است و مائش حلواست اما سرکه خود ماء او
حامض است پس مقطر میشود پس این ترکیب مزجی هم ترکیب حقیقی
نیست و ترکیب عرضی است و بعد از این ترکیب هم ترکیب تفاعلی است
که آن اجزاء در یکدیگر تفاعل بکنند بعد از امتزاج به خالف ترکیب امتزاجی
که محض امتزاج است و تفاعل نبود در میان آن اجزاء و از این جهت در آلت
تفصیل از یکدیگر جدا شدند و نار مفرقه تفریق کرد مابین آنها و اما تفاعلی
این است که بعد از تمازج تفاعل کنند اجزاء در یکدیگر پس اتحاد طبیعی
پیدا شود مابین آنها پس حکم بعض حکم آن بعض و حکم کل شود و حکم
کل حکم بعض شود و این ترکیب حدش حد اکسیر است اگر به موازین
عدلیه باشد و این ترکیب ترکیب تامی است که این االت و ادوات او را
متفرق نمیکند و گفتهاند که ترکیبش ترکیب خلود است یعنی بالنسبه و اال
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این هم تفکیک میشود و قابل تفکیک هست و ما این را مسلم نداریم که
میگویند ترکیبش ترکیب خلود است و اکاسیر فاسد نخواهد شدن اگرچه
میگویند که اگر اکسیر را بردارند بکنند توی پارچه و آن را توی آب جای
نمناکی بیندازند صد سال هم بماند باید عیب نکند و نپوسد و فاسد نشود و
اگر در خاک بماند همینطور صد سال دویست پانصد سال عیب نمیکند ما
میگوییم النسلم که عیب نکند چرا که بعضی جاها خودتان مینویسید و
میگویید که این را از هوا احتیاطش باید داد و از رطوبت و نم .باری آن
حرفی است بیاصل و هرچه غالب بر طبع آمد اثر میکند و آنکه چیزی بر او
غالب نمیآید و در او اثر نمیکند خداوند عالم است جلشأنه و ماسوی
کلش دیگر به غلبه طبع موثر و متقلب میشود و متغیر و باز اقوی دلیلی که
اکسیر اگر بماند عیب میکند اینکه این اکسیر اگر عیب نمیکرد چرا وقتی
طرح میخواهند بکنند ذوب پیدا میکند و چرا غوص میکند پس متحد
میشود با مس آن وقت ما مس را مزنجرش@ میکنیم و متفتت میشود پس
دیدی که اکسیر انقالب پیدا کرد و این هم انقالب به تیزاب پیدا کرد و فاسد
شد و رفت از پی کار خود واجب نیست که همه فساد یکطور باشد حکیم
به هر نحوی که بتواند فاسدش میکند میرود به اصلش پس باز فساد در
اینجور امتزاج تفاعلی و اتحادی هم دیدیم راهبر شد و لو به وسایط و باز
عناصرش تفکیک خواهد شد و از هم جدا خواهد شد.
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عرض شد طال هم فاسد میشود؟
فرمودند بلی فاسد میشود حلی میشود بعد از آنکه مکلس میشود و بعد از
حل تقطیر میشود و مصعد میشود و فانی شود و بعد از آنی که دانستید کل
من علیها فان دیگر چیزی نیست که فانی نشود و این جوره ترکیبها را ترکیب
زمانی میگویند و این مرکب تفکیکپذیر است به حسب خارج و در خارج
اجزای آن متفکک میشود و یک مرکب دیگر هست که آن مرکب در خارج
تفکیکپذیر نیست و نمیشود که اجزاش را در خارج از هم جدا کرد ولکن
به حسب ذهن و مشاعر تفکیک اجزاء آن میشود کرد و میتوان آن جزءان
درک کرد و حال آنکه ذکری از این جزو در او نباشد و این جزءان را درک
کرده بدون دیگری و اما در وجود خارجی ممکن نیست این دو را از هم
جدا کنند بگذارند کنار هم محال است و مثل این معنی مثل ماده و صورت
است نمیتوان تفکیک نمود میان ماده و صورت که تربیع مثال جدا بایستد و
ماده بالتربیع جدا بایستد و مثل اینکه تفریق کنی میانه طویل و طول که ماده
بدون طول جدا بایستد و طول بدون ماده جدا بایستد یا اینکه حمرت جدا
بایستد و ماده بالحمرت جدا بایستد ولکن با مشاعر برزخیه و دهریه میتوان
ملتفت تربیع شد در این کتاب به طوری که به هیچ وجه من الوجوه معنی
کتابی در این مالحظه نشود و همچنین میتوان فکر در این کرد و ملتفت
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سواد این بود و حال اینکه ذکری از جلد در او نباشد و همچنین بسا اینکه
به جلدیت و نماء آن بر پشت شاه بشوی و ملتفت حیوانیت و حیات که برای
او بوده نشوی و به هیچ وجه ملتفت سواد و تربیع این و وزن و مکان و رنگ
این نیستند و محض جلدیت جلد را مالحظه میکنند پس ذهن انسانی میتواند
تفکیک در میان اینها بکند پس تفکیک برزخی دهری برای این مرکب
ممکن است نه تفکیک خارجی و هریک ممتاز شدند و هریک باز ماده دارند
و صورتی دارند و آنها را هم باز با مشاعر میتوان تفکیک کرد و طول دارد
و ما در ارتسام طول مالحظه میکنیم که آن اطول است یا این و اما در زمان
تفکیک نمیشود پس این مرکب مرکب دهری است و این نظر هم نظر
دهری است و این جور مرکب فنای زمانی ندارد و دقیقهای اینجا است و آن
این است که نمیآید زمانی از ازمنه اگرچه عمر دنیا هزار هزار همسر این
بشود که این که مرکب شده و هست این ماده از صورت جدا بشود در
خارج و نمیتوانید صورت را از ماده بگیرید و کنار بگذارید و کاری که
میتوانید بکنید این است که آنچه در کمون این است از صور میتوانید بیرون
بیاورید و بالفعلش کنید و آنچه از صورت بالفعل است به امکان اورد کنید
مثال مومی به هیئت مربع است و در کمون او امکان تثلیث هست و هیئت
کریت و استداره هست از کمون او صورت استداره را بالفعل میکنید و آن
صورتی که بالفعل دارد رد به امکان میکنید نه این است که صورت را از
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ماده بگیرید که ماده بالصوره و عریان بشود همچو چیزی نمیشود و نشده
پس فنا برای این جوره مرکب نخواهد بود فنای زمانی ولکن فنای دهری
برای این ممکن است و نزع و لبس دهری([ )]31برای این ممکن است.
و اما مرکب سیم که مرکبی است که به این مشاعر مشکل است درک آن
کردن و آن حظ کسانی است که خدا انعام به آنها کرده باشد و آن را به آنها
فهمانیده باشد و اال با مشاعر عادیه آن را نخواهند درک کرد و گاه هست
یاد بگیرند لکن آن را بفهمند و به کنهش برسند خیلی اشکال دارد کار همه
کس نیست نه چیز زمانی از ملک خدا بیرون میرود و نه چیز دهری و مادخل
فی ملک اهلل الیخرج من ملک اهلل نهایت اینکه بعضی از چیزها در اجتماعند
و بعضی از اشیاء در افتراقند در زمان افتراق میگویم اجتماع فانی شد و حاال
اجتماع نیست و اال چیزی که داخل ملک خدا شد از ملک خدا بیرون نخواهد
رفت الیضل ربی و الینسی چگونه فراموش شود و حال آنکه این صورت
علم خدا است که ثبت شده و خدا جاهل نمیشود بعد از عالم شدن اگر عالم
شد به چیزی دیگر چطور میشود که جاهل به آن چیز شود و معنی فنای
صورت علمیه از خود عالم این است که هرچه عالم نگاه کند به اطراف به
هرجای ملکش و او را نبیند این جهل است و این نسیان است و خداوند عالم
الیضل ربی و الینسی و چیزی را فراموش نمیکند.
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و اما ترکیب سیم که مخصوص مشعر خاصی است که خدا هبه کرده باشد
به کسی آن مشعر را آن ترکیبی است که در خارج تفکیکپذیر نیست و
ممکن نیست که به تفکیکات زمانی متفکک گردد و در ذهن هم ممکن
نیست تفکیکپذیر باشد و تفکیکات دهری و برزخی هم او را از هم جدا
نمیکند و ذهن ایشان نمیتواند ملتفت ماده او شود بالصوره و ملتفت صورت
آن شود بالماده ممکن نیست به جهت آنکه ماده آن بسیط است و صورت
آن هم بسیط و در وجود خارج بسیطان تعقل نمیشود کرد زیرا که بسیطان
باید ممتازان باشند چه به امتیاز خارجی یا ذهنی پس بسیطان خارجی نیستند
و ذهنی هم نیستند پس یا ترکیب خارجی دارند و تفکیک خارجیشان میتوان
کرد و یا ترکیب ذهنی دارند و در ذهن تفکیک میشوند و فرض مسأله ما
این است که مرکب از بسیطین باشد پس بسیطان را نمیتوان در خارج و در
ذهن تفکیک کرد که این را ببیند و آن را نبیند پس اگر این مستقل در احتضار
در محضر است پس این میتواند جدا بایستد و مستقل است در عالم خود و
مرکب است و فرض مسأله ما این بود که بسیط باشد و چون بسیط شد
ممکن نیست بسیطی را تنها من نگاه کنم و بسیط دیگر را و لو بعد حین یا
باید یک بسیط صرفی را ببینم که بسیط ثانی@ نباشد و چیزی با او نایستد
و ترکیب ابدا در او راهبر نباشد اینکه احد میشود و مال خدای احد واحد
است و به این معنی که دو بسیط گفتی ممکن نمیشود و اگر بخواهی این
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را ببینی یا آن را ببینی این را نبینی بسیطین ندیدهای محض لفظی است مرکب
از بسیطین بیان نمیتوان گفت که آن یک بسیط و آن یک بسیط آن یک آن
دیگری را نبیند و آن یک این دیگری را نبیند و من لفظ ندارم بگویم حکایت
آن است که گفت من میگویم انف تو مگو انف بگو انف این دوتا معا یکند
و یک نیست دوتا است لکن دوتا معا یکند چه کنم لفظ غیر از این ندارم و
ندارد و مسأله مشکل است اهل اذهان و اهل مشاعر نفسانیه و عقالنیه آن را
ممکنشان نیست بفهمند و هرچه بیان کنند یاد گرفتهاند و نفهمیدهاند پس در
بیان همچو معنی را من به ضدین تعبیر میاورم مثل اینکه برای خدا و توحید
خدا تعبیر میآورم اگر به قریب تنها اکتفاء کنم و وصف کنم او را به قریب
مثل سایر االقارب میشود و اگر به بعید تنها اکتفاء کنم مثل سایر اباعد
میشود پس ناچارم از اینکه بگویم قریب فی بعده و بعید فی قربه عال فی
دنوه دان فی علوه ضدین میگویم و نه این مقصود است و نه آن و همچنین
در این مرکب از بسیطین هم میگویم آن دو اسمش را دوتا میگویم آن دو
بسیط معا یکند چه در ذهن و چه در خارج آنی که مرکب اول است برای
او ترکیبی غیر از این تعقل نمیتوان کرد به جهت آنکه آن موجود اول است
و در عرصه مرکبات نیست وقتی چنین شد نمیتوان آن بسیطش را مرکب از
چه چیز است بلکه بسیط است نهایت بسیطین است نمیتوان دیگر بحث
کرد که تو گفتی ان اهلل لمیخلق شیئا فردا قائما بذاته حاال این فرد میشود
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میگویم بسیطین گفتم فرد نگفتم آن شیء نیست و این شیء نیست و این و
آن باهم شیئند من اشاره نمیکنم به اینکه اشاره به آن بکنم اگر اشاره به این
کنم شیئان بودند اینکه من میگویم یکی آن نیست باز نشد و به جز این
الفاظ چارهای نیست و آنکه من میگویم یکی آن نیست باز نشده و در دو
مکان نیستند و در دو جهت نیستند که به دو توجه هریک آنها را بیابم به یک
توجه این را و به یک توجه آن را یا به یک اشاره به این و به یک اشاره به آن
بلکه اینها که میگویم نامربوط است کثرات وحدت واحدی است که خدا
آفریده است ان اهلل لمیخلق شیئا فردا قائما بذاته پس این مرکب نه تفکیک
دهری برای او تعقل میشود و نه تفکیک زمانی و هرچه تفکیک به او ملحق
میشود ترکیب زمانی هم برنمیدارد و چیزی که تفکیک دهری برای او
تعقل نمیشود ترکیب دهری برای او نیست که در یومی از ایام مثل شنبه
فالن ماه که شد این ماده را به این صورت ملحق کنند جمیع ماده و صورت
ماضیه و ماده و صورت آتیه پس در اینجا هر چیزی که تفکیک زمانی ملحق
به او نمیشود ترکیب زمانی هم بدء او نمیشود و هر چیزی تفکیک دهری
ملحق به او نمیشود ترکیب دهری هم در بدئش برای او نیست و از این
قراری که عرض کردم آن مولود مکرم نه بدء از برای او است نه ختم از برای
او است نه اول میالدی دارد نه آخر عمری دارد بلکه مستمر باید باشد میباید
قدیم خلقی باشد یعنی جعله ربه قدیما بلکه قدیم اسم همین است و از این
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عاریه کردیم اسم قدیم را برای باال مثل سمیع و بصیر و سایر اسماء چون او
بینام و نشان است به ذات خود اسمها را ما عاریه میکنیم از اینجا برای او
و از جمله اسمها اسم قدیم و اسم ازلی و اسم ابدی و اسم الاول له و الآخرله
است احد من حیث الترکیب شما بگویید ببینم به چه مشعر ترکیب در این
ادراک میکنید بلکه ترکیبی که در اینجا ادراک میشود به تزییالت فوادی
است که در ادانی من دیدهام او را و در ادانی استدالل کردم به آن در باال
باالتر از اثبات توحید که نیست و حال آنکه مشاعر من حادثند لکن به
تزییالت فوادی در تقسیمات خودمان گفتیم شیء یا حادث است یا قدیم
قدیم آن است که محتاج نباشد و حادث آن محتاج است به خلق این حادث
و این قدیمی که تقسیم کردم تقسیمات نسبی است در میان حوادث به
اصطالح حوادث و غنیی که در میان ما غنی است اکتفاء میکند به این مسأله
چون میبیند در اینجا پادشاه محتاج به گدا نیست و او غنی است در غیب به
غنی اکتفاء میکند بعد ذهن را ترقی میدهد در اکوان هم همچو حالتی
مالحظه میکند در کون آنکه وجودش مستقل است تا آنکه وجودش محتاج
به غیر است تفاوت میکند و همینطور باز مطلب را ترقی میدهد تا به آن
اغنی االغنیاء که ما را ممکن است بفهمیم و از آن باالتر غنییی نیست درک
میکند به تزییالت فوادی اندازهاش این ترکیب است و قدیمها واحدهایی که
ما میگوییم و درک میکنیم این است اندازه احد را ترکیب در او قرار
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نمیدهیم ترکیب از اعداد پس این احد احد اضافی است نه احد حقیقی و
همچنین سایر مراتبی که اثبات مشیت میکنیم اثبات ذات میکنیم کثرتهایی
که میبینیم در خلق و استدالل میکنیم به آن در آن باال حاال در اینجا هم من
جدا نکردهام یک شیء معینی را از شیء معینی که یا من حیث الرتبه اعلی
اسمش را بگذارم به طرف همین نگاه کنم بگویم که این ماده و به طرف
یسار نگاه کنم بگویم صورت مشخصا ممتازا هریک را جدا ببینم همچو
نیست بلکه من به برهان یافتم کائن اول و مرکب اول را که باید مرکب از
بسیطین باشد و احدهما باید ماده باشد و دیگری صورت نه احدهمایی که
هریک را جدا کنم از دیگری زمانا یا دهرا نمیتوانم جدا کنم اگر همچو
کاری کردم مرکب اول را نفهمیدهام و فرض آن نیست پس من هیچ نفهمیدم
بلکه برهان مرا میکشاند به اینجا که هر مرکبی اجزاش مرکبند مگر مرکب
اول که در او تعقل نمیشود که اجزاء او مرکب باشند بلکه بسیطند به جهت
آنکه اقل اجزاء دو است حاال این بسیطان یک ممتازی و یک ممتازی نیست
لکن به حسب حکمت میدانم که ماده دارد و صورتی دارد و ماده او اشد
اشیاء است تشاکال بالصوره و صورت او اشد اشیاء است بالماده و ماده عین
صورت است و صورت عین ماده .این است که شیخ مرحوم در خلق مشیت
میفرماید ان اهلل سبحانه قبض من رطوبه الرحمه الی آخر که ماده باشد نفسها
بها و من هبائها جزءا بها و قدرهما فی تعفینهما هاضمه اسم البدیع آن آخر
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آخر کاری احدی درست میکند که اوحد جمیع کاینات است یبوست
رحمت را من نمیتوانم از رطوبت رحمت جدا کنم و ماده و صورت را ممتاز
بفهمم بلکه نوع رطوبت و نوع یبوست را میفهمم پس از رطوبت چهار جزء
گرفت و از یبوست یک جزء به جهت آثاری که من در این پایین میبینم
فهمیدم که آنجا چنین کرده و اال آنجا تمیز نمیتوان داد و هرکه این تقسیم
را بداند از فضائل عظیمه آل محمد :به دستش میآید.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس پنجاه و نهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :فالرب المصلی هو الرب المضاف الی
آخر.
چون در این فقرات کلمه سبقت رحمتی غضبی بود و آن هم فهمش از فروع
همین مسأله است که در دست داشتیم و ترکیب این را هم بهم متصل کنیم
بد نیست پس چون گفتیم جمیع ماسوی اهلل مرکبند از جهت رب و از جهت
نفس و جهت رب هم باز پیش آمد این را هم باید فهمید که بسیار مسأله
مشکلهای است زیرا که چطور است که یکی جهت رب است و آن یکی
جهت رب نیست و حال آنکه آن هم جلوه رب است چنانکه این جلوه رب
است و رب نه اولی به این است و نه اولی به آن و نه انسب به این است و نه
انسب به آن و نه اقرب به این است و نه اقرب به آن و نه اشبه به این است و
نه اشبه به آن پس چطور شده که آن جهت رب شده و این نشده و درک
کردن معنی جهت الی ربه را بسیار مشکل است با وجودی که در السنه و
افواه این سلسله زیاده از همه کلمات ذکر میشود صغیر و کبیر در اول
تحصیل و در آخر و همه این کلمه را میگویند لکن درکش مشکل است به
جهت آنکه ربی که به آن رب تعبیر میآوریم از ذات آن ربی که ذات احدیه
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است جلشأنه آن در جهتی از جهات نیست که جهتی یلی او باشد و جهتی
یلی غیر او باشد و جهتی به سوی او باشد و جهتی به سوی غیر او باشد بلکه
به همانطور و همان نسبت و النسبه و الطور به همانطور و همان نسبت که
به آن جهت دارد به همانطور و به همان نسبت به این جهت دارد و النسبت
نه به آن و نه به این بلکه از هر دو منزه و مقدس است به یک نسق پس جهتی
که به سوی ذات تعقل نمیشود که حوادث جهتی به سوی ذات خدا داشته
باشند لکن در میان خلق خلق دایر بر نفس خودند مسلما و جمیع ماینبغی له
و فیه در خود خلق است و به هیچ وجه از خارج خلق چیزی برای خلق امداد
نمیشود و علتی برای این خلق از خارج این خلق آورده نمیشود اذ الخارج
و شیء و شرطی مانعی چیزی از خارج این خلق برای این خلق نیست بلکه
جمیع ماینبغی لهذا الخلق در خود خلق است حتی یقوم علی ساقه پس جمیع
علل این خلق و شروط این خلق در خود این خلق است پس علت فاعلی خلق
در خلق است و علت مادی و صوری و علت غائی همه در خلق است و از
خودش است و در خودش است و با خودش است و نه این است که ذات به
مباشرتی این جمله قائم علی ساقه را نگاه میدارد یا به ارتباطی این جمله را
نگاه میدارد یا به حرکتی بعد از سکون یا به نطقی بعد از سکوت این خلق
را خلق کرد پس بالربط و بالنسبه و بالکیف این خلق قائم بر ساق خود
هست در رتبه خلقی و آنهایی که بر ما این اشکال میکنند و میگویند که
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اگر چنین است پس از کجا تو میگویی که این خلق خلق آن ذات است و
مال آن ذات است میگویم تو خیال میکنی که من چنین میگویم من همچو
چیزی نمیگویم و من نمیگویم خلق ذات است و مال ذات است و خلق را
نسبت به ذات خدا نمیدهم و من خلق را نسبت به ذات خدا ممتنع میبینم و
ممتنع را نسبت به ذات خدا نمیدهم من خلق را دیدم در مقام حدوث است
حاال بیایم حدوث را نسبت به قدیم بدهم این خیالی است که شما خودتان
کردهاید چه مضایقه وقتی با مثل تویی تکلم کنم اینطور تکلم کنم زیرا که
از درک آنی که من میخواهم بگویم تو محرومی و ممکن نیست درک آن
برای تو پس این خلق را من نسبتی به او نمیدهم ابدا لکن منسوب و
منسوبالیه در خود خلق است و دخلی به او ندارد نهایت تو میگویی که
پس چرا لفظ او را میگویی و اشاره به او میکنی میگویم این لفظ او اینجا
است من هم اضافه به لفظ او میکنم و او اینجا است چه بکنم لفظ دیگری
ندارد از این جهت من این را اضافه به لفظ او میکنم و کار دیگری از من
برنمیآید میگویم او و دروغی نگفتهام و مدح و ثنایی هم به پای کسی
نبستهام پس میگوییم منسوب و منسوبالیه و علت و معلول و سبب و مسبب
و شرط و مشروط جمیع آنچه از این متضایفات شمرده شود جمیعا باید در
خود خلق از خود خلق به خود خلق باشد و به غیر از این نمیشود و تعالی
اهلل خالقی که این خلق را چنین آفریده که قائم بر ساق خود است و حاجتی
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به بیرون از خود ندارد و معذلک کله خلقه اهلل است و به غیر از این نمیشود
خلق اهلل و آنی که من او را با این خلق ببینم خدا نمیشود و آنی که من او را
با خلق ببینم و این را اضافه به او کنم همچو چیزی خلق است و آنی که با
خلق قائم میشود و همدوش میایستد و یکی را نسبت به دیگری میدهی
خلق است لکن احد همدوش با حوادث نمیشود ابدا وقتی که چنین شد این
خلق باید قائم باشد به نفس خود و مستقل باشد بدون حاجت به غیر پس باید
در او علل فاعلیه باشد و علل فاعلیه دو قسم است علت فاعلی و علت غائی
و باید در او علل مفعولیه باشد و علل مفعولیه دو قسم است علت مادی و
علت صوری و باید در او علل غائیه باشد و المحاله دارد و کذلک این خلق
بایستی لطایفی داشته باشد که از آن الطف نشود و کثائف و غالیظی داشته
باشد که از آن اغلظ و اکثف نباشد پس آنکه الطف مایمکن فیه است فلیکن
اسم المبدء دیگر بحثی بر اسم نیست و آنی که اغلظ و اکثف است فلیکن
اسمه المنتهی و بحث بر اسمها نیست پس آنی که باال است و الطف از جمیع
ماسوی اهلل است او بایست علت فاعلی و علت غائی در خلق باشد و قبل
الخلق و اعلی الخلق باید باشد و همانجا جاش است که الطف و اعلی است
و اسمه المبدء و چون علل مفعولی بایست در رتبه مفعول باشد بمادته و
صورته پس میبایست این دو علت در عرض این خلق باشد در آنجایی که
اغلظ و اکثف است ولیکن اسمه المنتهی پس در همه مراتب خلق باید علت
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مادی و علت صوری باشد وقتی که امر اینطور شد پس این خلقی که من
در او اعتبار جهت من ربهی و جهت من نفسهی کردم پس یک جهتی من در
میانه این کثرات میبینم الطف جهات کثرات میشود این جهت به سوی رب
و رب در همین کارخانه کار میکند و در همین کارخانه است آن ربی که
جهت به سوی او باید باشد در همین کارخانه است پس این خلق دو جهت
دارد برای آن جهت ربی است و جهت نفسی جهت رب هم که گفتم باز
اینجا دو سه کلمه بود که شرح بشود بد نیست پس میگویم این ربی که
جهت به سوی او است برای او چند مرتبه است یک ربی داریم که رب اذ
المربوب است و تعبیر از او به رب میآوریم و این رب اذ المربوب است
العینا و الکونا و الامکانا و الذکرا علی معنی االمتناع این یک رب است و
یک رب داریم رب اذ مربوب است و دیگر مابین نفی و اثبات منزله نیست
ولکن رب اذ مربوب است ذکرا نه امکانا و نه کونا و نه عینا و این در مقام
مشیت و وجود راجح است که در آنجا رب مقارن با مربوب است و رب
مقارن با مربوب رب اذ المربوب نمیتواند باشد و مربوب با رب اذ المربوب
در مقام امتناع است فاذا هو هو و المربوب و اما رب اذ مربوب ذکرا در مقام
مشیت و وجود راجح است و جمیع وجودات جایزه در وجود راجح
مذکورند به معنی صلوح ایجاد و صلوح فعل و خلق نه به معنی صلوح انوجاد
و انخالق مثل ذکر حروف در حرکت ید شما که همه حروف مذکورند در
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حرکت ید به طور امکان و ذکر صلوح ولیکن امکان و صلوح احداث و
ایجاد و خلق که حرکت ید شما صالح است برای اینکه احداث کند به او
الف یا باء یا جیم یا دال الی آخر و به این صلوح قوام این حرکت است و
اگر این صلوح نباشد حرکت حرکت نیست پس در حرکت ید شما که
مشیت شما است و امکان راجح شما است ذکر حروف هست ولکن العینا
و الکونا بل ذکرا و گاهی از این بل ذکرا تعبیر میآوریم به نفی و این هم به
لحاظی و نظری رب اذ المربوب میشود لکن البمربوب امکانا علی معنی
النفی العلی معنی االمتناع زیرا که المربوب علی معنی االمتناع در ازل گفته
میشود لکن اینجا علی معنی النفی است به جهت آنکه در وجود راجح جمیع
وجودات جایزه منتفیاند و اثباتش اثبات ذکری است که در اینجا است و
نفیش نفی عینی است پس او را رب اذ مربوبش بگویی شاید علی معنی اذ
مربوب ذکرا و امکانا و رب اذ المربوبش بگویی شاید علی معنی النفی یعنی
رب اذ المربوب است الکونا و العینا پس این مقام وجود راجح مقام برزخیت
کبری است به لحاظی و نظری رب اذ المربوبش میگوییم و به لحاظی و
نظری رب اذ مربوبش میگوییم و اما سیم رب اذ مربوب است ولکن امکانا
یعنی به امکان جایز و فرق مابین امکان جایز و امکان راجح این است که
امکان جایز صالح االنفعال است مثل مداد که برای حروف صالح االنفعال
است و ینفعل و ینوجد و ینخلق و امکان راجح صالح الفعل است مثل حرکت
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ید شما الینخلق الفا و باء بل یخلق الفا و باء الی آخر پس در مقام امکان
جایز رب اذ مربوب است امکانا باز چون یک شباهت فی الجمله به آن امکان
راجح دارد من حیث الصلوح در اینجا رب اذ المربوبی هم میتوان گفت
لکن الکونا و العینا به جهت قربی که برای او است و هرچه رو به باال میرود
نفیها اشد میشوند تا به امتناع میرسیم و هرچه پایین میآییم رو به اثبات
میآییم و اثبات اخس است زیرا که نفی قدسی است و اثبات تشبیه است پس
در امکان رب اذ مربوب است امکانا ولکن رب اذ المربوب است کونا و
عینا و یک مقام رب اذ مربوب داریم کونا باز چون کون جهت رب است
قالب نفی توش هست اذ المربوب است عینا و اذ مربوب است کونا اینقدر
قدسی دارد المربوب عینا اما رب اذ مربوب عینا در مقام فعلیات و ماهیات
و متممات و صور حدود است که دیگر اینجا نفی ندارد وقتی به منتهای
اثبات میرسد منتهای نقص است برای حادث و حادث هرچه منتفی باشد
بهتر است حتی آنکه حادث اگر ممتنع باشد بهتر است بعد از اینکه این هم
معلوم شد پس آن جهت اعالی خلق که لطیفتر از همه جهات است جهت
الی رب هذا الخلق است و جهت من ربه زید رب زید است ولکن در جمله
عالم جهت الی الرب است آن برای زید ربوبیت زید است پس جهت رب
اینجا اگر برای زید مالحظه میشود رب زید است از این جهت مشایخ ما
تعبیر آوردهاند در آیه فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا که
صفحه | 711

این رب یعنی حقیقت و فواد موسی بعد از آنی که ظاهر شد و انوار فواد
موسی بر بدن موسی تابید و در آنجا برای موسی ترقی حاصل شد و در آنجا
هتک استاری شد تا ظهور اسراری شد و در آنجا برای موسی جذب صفات
توحیدی شد تا سر احدیت از برای او ظاهر شد و محو موهومی شد تا صحو
معلومی شد و علی هذه فقس ماسواها پس موسی در جبل طور از برای او
حالتی دست داد که صحو شد از برای او حقیقت او پس بدن او و جبله او
طاقت نیاورد و مندک شد و موسی غش کرد و ممکن نیست که بدن طاقت
صحو فواد بیاورد شما ببینید که ماها یک حرف فی الجمله موحش میشنویم
حرفی از قیامتی و حرفی از سخط خدا میشنود بدن میلرزد و قشعریره
حاصل میشود و رقت برای او دست میدهد و اشکش میریزد بدن از شنیدن
یک چیز جزئی طاقت نمیآورد و گاه هست طپش در قلب حاصل میشود و
اضطراب به شخص دست میدهد و بسا آنکه اگر مداومت بر این کند بدنش
میکاهد و الغر میشود این است که در حدیث همام میفرماید تحسبهم
مرضی و ما بالقوم من مرض مثل علیل میشود و کاهیده میشود چنانکه
یحیی شد دیدید چه بر سر او آمد که از شنیدن کالمش و صفاتش این حالت
برای او بود حاال بعد از آنی که برای موسی آنطور محو موهوم شد و صحو
معلوم شد بدنش طاقت نیاورد خالصه مراد از تجلی رب تجلی جهت ربی
است که در موسی بود برای موسی و آن است رب اذ موسی که رب موسی
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و هارون ربی که اضافه به موسی میخواهی بکنی رب موسی آن رب است و
اال رب مطلق رب همه خلق است و رب موسی تنها و رب هارون تنها نیست
پس ببین چه قسم بزرگی است فال و ربک الیومنون حتی یحکموک فیما
شجر بینهم این ربک قسم بسیار بسیار عظیم عظیمی است این است که
الاقسم بمواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم پس میفرماید سبحان ربک
رب العزه عمایصفون ببینید این ربک چقدر عظیم میشود پس رب موسی
همان جهت فواد او است که برای او تجلی کرد زیرا که کل شیء الیتجاوز
ماوراء مبدئه و موسی غیر از آن را نمیتواند ببیند و به غیر از آنجا نمیتواند
برسد پس آن برای او که ظاهر شد تجلی ربه بود اما این للجبل جبل که همین
جبل است لکن اگر تعبیری بخواهیم بیاوریم باطن آن را یا تأویل آن را
بخواهیم بگوییم جبل را میتوان از جبلت بگیریم به نحوی از اشتقاق که
تجلی کردیم برای جبلت موسی و جبلت موسی را مندک کردیم یعنی جبلت
موسی و موهومات موسی را محو کردیم و استار موسی را هتک کردیم و
غالیظ موسی را که سبب حجب بود از برای انوار کندیم و آنها را هباء
کردیم تا اینکه حاجب ماوراء نباشد حاال مقصود این است که آن جهتی که
شخص به سوی رب دارد آن لطایف مراتب شیء است و سر اینکه او را
جهت رب میگوییم این است نه اینکه جهتی است به سوی خدا و اال ماهیت
هم تجلی رب است و ظهور او است لکن رب ما جلشأنه خالی نگذارده
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مرتبهای از مراتب تجلیات را که در آن مرتبه تجلی نکرده باشد رب احد خالی
نمیگذارد جایی از جاها را اگر مرتبه هزارم را خالی بگذارد صد است و
صد در رتبه هزار تجلی ندارد و اگر رتبه صد را خالی بگذارد نود است و نود
در رتبه صد تجلی ندارد هشتاد است هفتاد است ده است لکن احد جلشأنه
در ده و در صد و در هزار و صد هزار و صد هزار هزار تا روز قیامت و تا
ملک خدا هست باید در همه آنها تجلی داشته باشد چون رب احد ما باید در
جمیع قوابل امکانیه تجلی داشته باشد مظاهر و انوار خود را ظاهر کرده باشد
پس تجلی کرده هم در مقامات غلظت و کثافت و اگر ظاهر نباشد الزم آید
که آنها فارغ از مظهر حق باشد و اگر ماهیت خالی از مظهریت حق باشد و
تجلی حق نباشد خدا ماده المواد میشود اگر خدا به صورت جلوه نکرده
باشد و به همان ماده و وجود جلوه کرده است و بس آنی که صورت نیست
آن ماده است و اگر خدا به صورت جلوه کرده باشد نه به ماده پس خدا در
صورت تجلی کرده و صورت دخلی به ماده ندارد و آنی که هر دو اینها از
مظاهر و مجالی و تجلیات او است رب احد جلشأنه است که خالی نگذارده
است رتبهای از مراتب را پس چون چنین است ماهیت هم جهت رب است
و ظهور رب و ظهور رب در کثرت به همین ترکیب است لکن حاال وقتی
مقابله میکنیم این کثرت را به آن وحدتی که آن جهت دیگر باشد آن وقت
اسم جهت وحدت را جهت رب میگذاریم و اسم جهت کثرت را جهت
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نفس میگذاریم و هیچ یک مضاف الی اهلل سبحانه نیستند و خدا مضافالیه
خلق نمیشود آنچه گفتیم و بیان کردیم همه تعبیرات لفظی از ما فی الضمیر
بود که آوردیم و اال خدا تعبیر ندارد وقتی که چنین شد جهت وحدت که آن
جهت رب است آن باال است یعنی یک جایی هست آنجا اسمش اعلی باشد
و آن جهت کثرت بر خالف جای او است و جهت نفس جاش ضد جای آن
جهت رب است هرجا دارد لیکن اسمه اسفل پس جهت رب در اعلی است
و جهت نفس در اسفل اگر نمیخواهی تغییر لغت بده اعلی و اسفل را لفظش
را تغییر بده و بر عکس بگو مسأله هیچ طور نمیشود.
باری هر جایی لطیف و وحدانی است او اعلی است و هر جایی غلیظ و
متکثر است اسمش اسفل است حاال آن وحدانی هرجا میخواهد باشد چون
وحدت مبدء کل خیر است این کثرت مبدء کل شر است خیر و شر یعنی
چه هر چیزی که سبب ارتباط و دوام و ثبات و بقاء است این اسمش لیکن
خیر است و هر چیزی که سبب آالم و سبب مفارقت و تکثر و انقطاع و
اخترام است لیکن اسمه شر پس جهت رب جهت خیر است و جهت نور
است و جهت کمال و جهت نفس جهت شر است و ظلمت و نقص چنین
که شد جهت رب اعلی است و سابق و به جهت آنکه اعلی است لیکن اسمه
سابق و جهت نفس اسفل است و چون اسفل است لیکن اسمه الحق حاال
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محض اسم خالی هم نگذاردیم میبینیم با این الحق هم آالم و امراض و
مرضها و محنتها و عذابها هست میبینیم دردم میگیرد دردم میآید حاال
دیگر نگویند که درد گرفتن بد است میبینیم چنگل میگیری درد میآید و
بدم میآید این بد نیست به خود بگیر تا بفهمی که بد است اینطور که شد
آن جهت اعلی جهت رحمت است و جهت اسفل جهت غضب است و سبقت
رحمتی غضبی پس ما من اهلل سابق است و ما من العبد الحق است و معنی
سابق و الحق همین است و اال اوقاتی در آنجا نیست و سالهایی آنجا نیست
که در آن سالها سبقت رحمتی غضبی باشد و چون او از جانب رب است و
سابق است پس رحمت را مقدم بر غضب قرار داده و مبدء کل شیء رحمت
است حتی آنکه شیخ مرحوم در خلق مشیت میفرماید :ان اهلل قبض من رطوبه
الرحمه نفسها بها اربعه اجزاء جهت رب مشیت را چهار جزء مشیت قرار
داده و آن رطوبت جهت رحمت در وجود راجح است تمت.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس شصتم»*
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :فالرب المصلی هو الرب المضاف الی
آخر.
چون در این عبارت بود تنزل الملئکه و الروح فی الجمله شرح احوال مالئکه
و روح را عرض کنم .از برای مالئکه دو اطالق است یک دفعه مالئکه
میگویند و جمع ملک میگیرند که ملک مخفف مألک باشد و از الوکه
میگیرند که به معنی رسالت است و مالئکه را به این جهت مالئکه میگویند
که رسلند از جانب خداوند عالم به سوی خلق جاعل الملئکه رسال اولی
اجنجه مثنی و ثالث و رباع.
و یک دفعه ملک را به ظاهر از ملک و مملوکیه میگیرند از بابت مملوکیت
از برای خداوند عالم یعنی مملوکند و به این معنی جمیع ماسوی اهلل ملکند
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از ذرات کونیه و اطراف کونیه و حدود کونیه جمیعا مالئکه هستند یعنی
مملوک خداوند عالمند و همه را خدا خلق کرده پس به این اعتبار به همه
ملک میتوان گفت و مقصودمان از اطراف کونیه آن ذرات کونیه است که
هر موجودی را حل کنید بکوبید و ببیزید و صورت او را از او بگیرید و
ردش کنید به آن ماده هبائیه و اهبیه وجودیه و شیء همین که مرکب از
هبائین شد در او اختیاری پیدا میشود تا وقتی مرکب از یک هباء باشد که
اختیار ندارد و هرچه اجزاء و اهبیه او زیاد میشود اختیار او و اصل ملک آن
کسی را میگوییم در این مالحظه که عدیم االختیار باشد و مالئکه اضعف
اختیارا هستند و همینقدر اختیاری است برای او که امکان است که خدا او
را آفریده و منخلق و منوجد شده و دیگر اختیار از حالی به حالی برای او
ملحوظ نباشد پس به این لحاظ جمیع اهبیه خلقیه ملکند اما مرکبات از اهبیه
به جهت آن یک خورده اختیاری که برای ایشان هست از این نوع و از این
لحاظ بیرون میرود اگرچه به لحاظی دیگر آنها را هم باز ملک میگویم و
آنها هم مملوک خدا هستند اگرچه اختیاری برای ایشان نیست و هرچه
ترکیب شیء زیاده میشود اختیار آن زیاده میشود و همینطور میرود تا
وجود جامع که آن دارای جمیع مراتب خلقیه است و مرکب از جمیع مراتب
است و او اشد ناس است اختیارا نهایت اختیار نمیکند مگر خیر را و گفتم
در این مالحظه مالئکه عالین را مالئکه میگویند و جمیع چیزها به این
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لحاظ ملک هستند لکن اینها حاال مقصود نیست و مقصود این صنف از
مالئکهاند که بر حکما مبهم شده و سخت شده معرفتشان و قومی انکار
کردهاند وجود مالئکه را و قومی تأویل کردهاند به قوی و به ارواح مومنین.
پس عرض میکنم که از انبیاء و رسل اسم مالئکه زیاد شنیده شده و در کتب
و اخبار هم اسم مالئکه بسیار مذکور شده ولکن قومی تأویل کردند به قوای
خلقیه مثال گفتند که قوه باصره ملکی است و قوه سامعه ملکی است و
کذلک قوه دافعه و هاضمه و ماسکه و جاذبه و کذلک قوه حافظه و متوهمه
و متخیله و مراد از مالئکه همین قوایند و اینکه گفتهاند انبیاء و رسول که هر
شیء ملکی است به جهت این است که هر شیء قوه دارد و بر هر شیء
مالئکه عدیده موکلند به جهت آنکه هر شیء قوی بسیار دارد مثل قوه مسخنه
و مبرده و مرطبه و یابسه و کذلک به لون ملکی موکل است و به کم او کم
متصل و کم منفصل و به کم خطوط مقداریه او و هکذا به جمیع اینها مالئکه
موکلند که مراد قوای اشیاء است و قومی دیگر گفتند که این مالئکه
جماعت مخصوصی نیستند بلکه همین اشخاص که میمیرند ارواح سعدا
مالئکه است و روح هر مومنی در عالم غیب است و همان ملک است و
ارواحشان هم کار میکنند سهل است که به اینطور اعتقاد کردهاند که هر
روحی در دنیا کمال پیدا کرده و در فنی از فنون کامل شده وقتی از دنیا
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انتقال میکند آن روح مربی این کار خواهد بود و مربی کسانی که این کار
را طالبند میشود مثال میرعماد کمال او است در دنیا در خط و کامل شده
بود در خوشنویسی حاال هم که مرده روح او مربی صاحبان خط است پس
ما اگر ملتجی به روح او بشویم و از او استمداد کنیم و طلب همت کنیم و
روح او بخواهد تصرف کند میکند و روح ما را ترقی میدهد و صاحب خط
میکند از این بابت بود که فرق صوفیه هر کدام برای خود پیری و مرشدی
گرفتند حتی پرپوره گفتند پیر قماربازها بوده و قمارباز خیلی بزرگی بوده و
کمال داشته حاال که مرده روحش تصرف میکند و قماربازهای دنیا را او
ترقی میدهد اگر حاال کسی@ به عشق او انداخت و همت از او خواست به
طوری که میخواهد میآید و اینها مربیند از برای این عالم تا اینکه شخص
مومنی که از دنیا میرود اگر کامل بوده مربی میشود برای کسانی که
متمسک به آنها شوند پس به ارواح مشایخ باید متمسک شد و استمداد از آنها
باید کنیم بخواهم از آنها و آنها مربیند و قول به تناسخ الزمش افتاده انکار
معاد بکنند و میگویند ایشان عودی دیگر در آخرت نباید بکند و اگر سعید
است میآید در این دنیا و منعم میشود و اگر شقی است میآید در این دنیا
به صورت سگی میشود و دمش را و گوشش را میبرند و اذیت میکشد و
معذب میشود و الزم مذهب تناسخ این افتاده و ایشان را به این قول واداشته
آن اصلی که برای خود ثابت کردهاند که مفری گمان نمیکنم که از آن اصل
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داشته باشد اگر بترسند از اسالم و تناسخ را انکار کنند آن اصل را که
نمیتوانند انکار کنند و آن اصل الزمهاش تناسخ است و گاهی تصریح هم
میکنند و آن اصل این است که آخرت دار فعلیت محضه است و دنیا دار قوه
و استعداد است و چون آخرت دار فعلیت محضه است شیء تا فعلیت محضه
پیدا نکند اخرویت پیدا نمیکند و تا در قوه او هست که یمکن انیکون کذا
و کذا از اهل دنیا است و همین که جمیع قوای او به عرصه فعلیت آمد که
دیگر انتظار ندارد هیچ قوه را آن وقت اخرویت پیدا میکند مثل عمر نامی
که در دنیا به صورت انسان است و در قوه او هست سگ شود پس این باید
بیاید در دنیا و این قوه بالفعل شود و در قوه او است که ذهب بشود باید
بیاید و ذهب شود و این هرگز نخواهد شد به جهت آنکه هرچه پا به دایره
امکان گذاشت قوای او متناهی نیست پس از این قرار این زید یک وقتی باید
به صورت سگ شود تا اینکه جمیع بالقوه او فعلیت پیدا کند و آن وقت
اخرویت پیدا کند و این قول در نهایت بطالن است زیرا که امکان قوه اواخر
ندارد و به هر صورتی که درآید صورتی دیگر در امکان او هست پس بنابراین
هرگز اخرویت پیدا نمیکند زیرا که هرگز تمامی قوای او فعلیت پیدا نمیکند
چرا که قوای امکان الینتهی است پس اینکه تناسخ قائل شده به جهت این
است که آنچه در قوه او است به عرصه فعلیت باید بیاید و این را اصل قرار
دادهاند و برای این فروع تفریع کردهاند.
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باری مقصود این است که آن ارواح نیکان را آن طایفه مالئکه میدانند و
ارواح بدان را طایفهای از شیاطین میدانند و اقوای آنها شیطنت هم میکنند
و اغوا و القاء شبهات و شکوک میکنند اینطور گفتهاند لکن آنچه از کتاب
و سنت برمیآید به طور وضوح که دیگر جای خفا و تأمل نیست و داخل
بدیهیات است و مذهب انبیاء و رسل است که مالئکه قومی هستند و یک
طایفه و خلقی هستند که میآیند و میروند و خبر میآورند و وحی میآورند
و عذاب نازل کردند بر قومهایی و رحمت نازل میکنند و در شریعت ما
داخل بدیهیات است وجود مالئکه آنقدر ذکر مالئکه است که ذکر هیچ
خلقی آنقدر نشده و در شریعت بدیهی شده که هرکس انکار مالئکه کند
داخل کفار و مرتدین است به جهت آنکه وجود مالئکه داخل ضروریات
کتاب و سنت است و انکار مالئکه تکذیب رسول خدا است عالنیه به جهت
آنکه مبنای نبوتش همین است که جبرئیل آمد و برای من خبر آورد پس انکار
مالئکه تکذیب نبوت پیغمبر است و همچو کسی البته کافر است و مرتد
است یقینا پس مالئکه موافق کتاب و سنت قومی هستند مسلما و آنها اصناف
عدیده و قبایل عدیده هستند و مایعلم جنود ربک اال هو و اینها رتبه و حدشان
را خواستیم فی الجمله به طور اختصار عرض کنم که رتبه اینها کجا است و
اینها در چه درجه از درجات خلقیه هستند و آنچه معلوم میشود از ضم بعض
اخبار به بعضی این است که حدشان به این معنی که شدت اختیارشان و
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ضعف اختیارشان چقدر است و از قوه اختیار و ضعف اختیار رتبه هر شیء
معلوم میشود چنین معلوم میشود که رتبه مالئکه در قوه و ضعف اختیار
بعد از رتبه جن است و در اختیار جن اقوی و اشدند از سایر مخلوقات که
دون رتبه ایشانند از این جهت خطابها به ایشان شده یا معشر الجن و االنس
ان استطعتم انتنفذوا من اقطار السموات و االرض و ماخلقت الجن و االنس
اال لیعبدون رسل و پیغمبران برای جن و انس فرستاده شده و برای جن نبیی
فرستاده شده نام او یوسف بود آنچه خداوند عالم توصیف کرده از جن و از
معارفشان و ایمانشان به خدا و رسول آمدنشان خدمت پیغمبر و امثال اینها
معلوم میشود که جن صاحبان اختیارات قویه هستند و مکلفند به جهت قوت
اختیارشان و ظل انسانند و آنچه از احادیث برمیآید که جن از آتش آفریده
شده و من الشجر االخضر نارا و جن از آتشی آفریده شده که آن آتش از شجر
اخضر است و آن شجر اخضر از زمین روییده و انسان را از خالصه تراب آن
عالم آفریدهاند از این جهت است که جنیان شعاعند از برای انسان و ظلند
برای انسان و جنت جنیان در حظایر جنت مومنان است و داخل جنت مومنان
نمیشوند و در حدیث است که فساق و فجار را خداوند با جنیان در بهشتی
میبرند که دون رتبه جنت اناسی است نه این است که فساق و فجار که از
جهنم بیرونشان میآورند بروند در جنت مومنانی که هفتاد سال در دنیا مومن
بودهاند و به بهشت رفتهاند هرگز همچو چیزی نخواهد شد مردکه هفتاد سال
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عصیان کرده و وقتی هم مرده بیتوبه از دنیا رفته و حاال به جهنم رفته نهایت
طبقه اول جهنم و بعد او را بیرون میآورند حاال آیا مساوی میشود با آن
مومنی که هفتاد سال در ایمان بوده أفمن کان مومنا کمن کان فاسقا الیستون
ام نجعل المتقین کالفجار این نخواهد شد از این جهت خدا آنها را با جنیان
در رتبه جنیان محشور میکند به جهت آنکه ضعیف االیمان بودند و ضعیف
االختیار مثل جنیان.
خالصه مقصود این بود که رتبه جنیان در جنت دون رتبه مومنان است و در
خلقت هم جن از ناری آفریده شده که از شجره اخضر آفریده شده که از
تراب روییده و از آن تراب انسان را آفریده و مقصود از شجر اخضر مقام نفس
ناطقه قدسیه است و آن را شجرش گفتند به جهت کثرت فروعش و اختالف
علوم و شئونش و او را اخضرش میگویند به جهت صفرت روح و زرقت و
اختالط اینها خضرت میشود و اینکه سدره المنتهی در مقام نفس است و
شجره طوبی و جزیره خضراء در مقام نفس است مقصود این است که مقام
نفس مقام شجر خضراء است و ناری که جن از آن به عمل میآید نار طبیعت
است که مقام یاقوته حمراست و حار و یابس است و خدا جنیان را از این
ناری که بالدخان است آفریده و از مارج من نار آفریده و این نار را از شجر
اخضر آفریده که مقام نفس است و ظل ایشان است و به این جهت مکلف
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شده اما مالئکه رتبه ایشان دون رتبه جن است در هر رتبه از مراتب و قوه و
ضعف اختیار مالئکه در مقام ماده است و آن دون طبیعت است و ظل و تنزل
طبیعت است و در اینجا دقیقه دیگری است که منطبق میشود تا این مقام و
آن این است که مالئکه این طبقه نوعا این است که وسایط مابین فعل و
مفعولند و منزله مالئکه مثل منزله باء مررت بزید است که از برای ارتباط
مرور به زید باء را اینجا میآورند به جهت ربط آن به این مثل اخذت بید زید
که میگویی این باء را برای ربط اخذ به ید میآورند فعلت به و ماادری
مایفعل بی و البکم این بی برای ربط فعل است به یاء و کذلک مقام مالئکه
مقام باء تعدیه است و ربط فعل میدهد به مفعول یا به منزله نون وقایه است
که در عقب افعال درمیآید که میگویند ضربنی این نون را میآورند به جهت
حفظ آن ضرب از انکسار که ضربی نشود یا حفظ یضرب از انکسار که این
جعلنی اهلل لک الوقاء به آن فعل میگویند و نون خود را وقاء آن میکند و
کسر را به خود میگیرد تا فعل محفوظ باشد از کسر و نون یضربنی میگوید
به فعل من فدای و وقای تو میشوم و مکسور میشوم و آن فعل اقتران بی
میکند و خود را خاضع و خاشع میکند چنین است حالت مالئکه که در
مابین فعل و مفعول افتادهاند و فعل اگر بدون آن تعلق به مفعول بگیرد
انخفاض و انکسار برای او حاصل میشود و به جهت آنکه فعل محفوظ
بماند از کسر خداوند عالم ملکی در مابین فعل و مفعول آفریده که این ملک
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از آن فعل میگیرد و به آن مفعول میرساند از جهت اسفل ارتباط به مفعول
پیدا میکند و آن جهت فعل ترفع و استعالئی دارد پس مقام مالئکه مقام برزخ
است چنانکه باء تعدیه مابین فعل و مفعول مقام برزخ بود و نه خیال کنید
که حرف اخس کلمات است ببینید این حرف به جهت تضمنش معنی فعل
را در اندرون و باطن خود فعل دارد و عامل شده در ماسوی و نیست این
مگر به جهت روحانیتی که حرف بیمتعلق نمیشود و آن جانی است در توش
که عامل شده به واسطه قوت آن جان و همچنین مالئکه عاملند و در این
عالم عمل میکنند رفع میکنند و خفض میکنند به قوت آن جانی که در تن
ایشان است این است که بر جبهه هریک از مالئکه نامی از نامهای خداست
که به قوت و عظمت آن نام این کار را میکنند و اگر بر چیزی مستولی
میشوند به واسطه همان نام است پس مالئکه عمال شدند و فعال شدند در
ملک خدا و به جهت آن فعلی و حرارت فعلی که در تن ایشان است و احترام
و عظمت ایشان از این بابت است به جهت آنکه فرستاده سلطان آنچه سلطان
همراه دارد فرمان سلطان را میآورند اگر این فرمایشات ایشان نباشد بلی
اخس کلمات است لکن حاال به جهت آنکه این فرستاده مروی است عامل
است در اسماء همه با وجودی که اسماء متشخصترند لکن به جهت تضمن
معنی فعل عامل شده در اسماء و هرگاه مالئکه را از مملوک بگیریم دیگر
جمعش مالئکه نیست.
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و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس شصت و یکم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :فالرب المصلی هو الرب المضاف و هو
صاحب الربوبیه اذ مربوب الی آخر.
سخن در مالئکه بود و عرض کردم مالئکه روابط میان فعل و مفعولند و
چون فعل به جهت احدیتی و قدسی که دارد و غیبوبتی که از برای آن است
نسبت به مفعول مصاقع با مفعول نمیشوند و مفعول از او اطالع بهم
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نمیرساند ابدا زیرا که مفعول در رتبه فعل نیست و فعل در رتبه مفعول نیست
و فعل فوق شهادات و مشاعر مفعول است پس مفعول ممکنش نیست که
درک کند ذات فعل را پس چون درک فعل نمیکند منفعل به او نمیتواند
بشود به امر او نمیشود پس البد شدیم که در میانه فعل و مفعول رابطه داشته
باشیم که از جهت اعلی از فعل بگیرد و از جهت اسفل به مفعول برساند و
این رابطه متمکن از اخذ عالی باشد بعد از آنی که مأخوذ آمد به دست این
ملک و در رتبه این ملک غلظتی پیدا میکند به مجاورت این مأخوذ و شدت
نورانیت او و به مجاورت این انکساری پیدا میکند از این جهت مفعول
متمکن از درک میشود و چون این مطلب جاری شد بر زبانم مسألهای را
متذکر شدم که به اینجا ربط دارد و مسأله مشکلهای است آن را عرض کنم
و آن این است که مابین موثر و اثر آیا رابطه و برزخی هست یا آنکه معقول
نیست که واسطه باشد مابین موثر و اثر اما حکمای قدیم که رابطه مابین
حدوث و قدم هم اثبات کردهاند به همین جهت که ممکن نیست که از
حادث قدیم متأثر شود و نسبتی به او ندارد مگر به واسطه این رابطه میان
قدم و حدوث پس از این جهت واسطه اثبات کردهاند و مشایخ ما اشد انکار
از این کردهاند که رابطه و واسطه میان حدوث و قدم معقول نیست و ممتنع
است و آنها گفتند اگر رابطه نباشد پس چرا میگویی که خلق خلق او است
و فعل فعل او است و صفت صفت او است نور نور او است و چگونه این
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اضافه واقع میشود و شک در صحت این اضافه نیست پس شک در وجود
رابط نیست و مشایخ ما انکار شدید از این کردهاند و گفتند که یک موجود
نمیشود که اعالی او قائم به نفس باشد و اسفل او قائم به غیر باشد و یک
موجود معقول نیست که اعالی او احد باشد و اسفل او مثنی و این دو یکی
باشند اگر دو شیء باشند دو نوع باشند یکی قدیم و یکی حادث پس این
رابطه که اعالش را تو قدیم حساب میکنی اعالش را احد باید حساب کنی
و حال آنکه قدیمی نیست مگر احد باید اعالش را غنی و قائم به نفس بگیری
و اسفل او را مثنی و فقیر قائم به غیری بگیری و معذلک این دو جزء شیء
و دو رکن یک شیء باشند احد و واحد با هم ترکیب بشوند و همدوش هم
بایستند و رکن او بشوند و همچو چیزی غیر معقول است و احد چگونه
ترکیب با واحد میشود و انقالب و استحاله به حدوث پیدا میکند و بعد یک
شیء بشود این مزخرف و نامعقول است اینها چیزهایی است که با احدیت
درست نمیآید پس اثبات کردن رابطه میان قدیم و حادث معقول نیست
مشرک میشوند اگر بفهمند چه میگویند لکن نمیفهمند و اگر نه این است
که اعالش قدیم است و ملحق به عرصه قدم و اسفلش حادث است و مرتبط
به عالم حدوث پس این رابطه نیست اگر اعالش قدیم نیست و اسفلش مرتبط
به حدوث نیست و انتهی المخلوق الی مثله و الجأه الطلب الی شکله این
رابطه نشد و مشایخ ما رابط در این مابین اثبات نکردند و گفتند کنهه تفریق
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بینه و بین خلقه و غیوره تحدید لماسواه گفتند خداوند عالم وجودش مباین
است با حادث و به هیچ وجه من الوجوه اتصالی و ارتباطی به حادث ندارد
خداوند عالم جلشأنه مباین است کینونت او با کینونت حوادث بلکه
حوادث با او امتناع محض دارند فهو اذ ذاک هو و الشیء سواه پس چه چیز
با او ارتباط پیدا میکند و در رتبه حوادث قدم معقول نیست و در رتبه قدم
حوادث معقول نیست و امتناع محض است فاذا الشیء اال الحادث فی مقام
الحدوث و الشیء اال القدیم فی عرصه القدم فکلما یجب فی القدیم یمتنع
فی الحادث و کلما یجب فی الحادث یمتنع فی القدیم پس دیگر معقول
نیست رابطه میان قدیم و حادث و بعضی اشخاص از این تالمذه که بودند
این حرف را که شنیدند که رابطه میان ذات و مابین حوادث معقول نیست
این حرف را تعمیم دادند و رابطه مابین موثر و اثر را انکار کردند و ندانستند
که مطلب مشایخ چه چیز است و مشایخ مطلقا انکار نکردهاند رابطه مابین
موثر و اثر را بلکه مشایخ تصریح به خالف این کردهاند و رابطه مابین موثر
و اثر چیزی است که معقول است و واقع و موجود است االن و مینمایانم
که هست و به طوری عرض میکنم که انسان ببیند آن را رأی العین پس
میگویم که بگویید ببینم آیا جمادی در عالم هست یا نیست شک نیست
که جماد صرف هست و عالنیه میبینیم و آیا معدن صرفی در عالم هست یا
نیست شک نیست که هست و جمادات از اثر معادن آفریده شدهاند چنانکه
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مشایختان گفتهاند و معادن موثرند و جمادات آثارند و در این شبهه نیست
حاال این معدنی که اسمش معدن است این معدن مقام موثر است و مثل ذهب
و فضه و امثال آن آثارند آیا نه این است که این ذهب و فضه و امثال اینها از
این چهار عنصر این دنیا آفریده شدهاند و آیا نه این است که این جمادی هم
که هست از عناصر این دنیا است و آیا نه این است که این معدن و این جماد
در عناصر اشتراک دارند و حصصی از عناصر است که برای معدن گرفته شده
نهایت الطف حصص عنصریه است و چون الطف شده و به موازین عدلیه
اتخاذ شده روح معدنی در آن جلوه کرده و شک نیست که برای معدن دو
مقام است یکی مقام عنصری است و یکی مقام روح معدنی است اگر روح
معدنی را از آن سلب کنند این همان حصه از عناصر که بود هست و اگر آن
روح معدنی است در مرآت عنصری این جلوه کرده است اگر شاخص را
برداری و مثالش را بردارد مرآت میماند و همین مرآت اتربه این دنیا است
مثل اینکه ما طال را هرگاه حل کردیم و بعد دفن کردیم در جایی و این طال
استحاله و انقالب پیدا کرد و فساد در این پیدا شد و معدنی دیگر در برابر او
معدنی خلق نکردند و روح معدنی دیگر در او جلوه نکرد و پیدا نشد به
واسطه خلل و فسادی که در اجزای آن پیدا شد روح معدنی توجهش را از
این مرآت برداشت باز اتربه این میماند به شکل اتربه و به طبع اتربه حاال
دیگر اثر است آن حالت اتربه و حالت مرکب وقتی طال خاک شد و مثل
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عناصر شد روح معدنی توجهش را از این برداشته پس این طال دو جزء دارد
یک جزء آن جزء ظاهری و جزء عنصری او است و جزء آن حالت معدنی و
ذهبی است حاال اما این طال عنصرش که قابل روح طالیی شده آیا نه این
است که به موازین عدلیه اتخاذ شده آیا نه این است که عناصرش صفا دارد
و آیا نه این است که به واسطه صفای او ترکیب او شده و به این جهت
تمازجشان میسر شده اتحادشان بیشتر شده و از این جهت ذهب شده این
اینطور شده و این حالت را دارد و آن اتربه در حالت ترابی است حاال
میپرسم که آیا ممکن هست آبی را که در نهایت برودت است یک دفعه این
آب را در نهایت حرارت بکنی و در این مابین به تدریج این برد زایل نشده
باشد و حر به تدریج بر آن وارد نیامده باشد و در مابین حر شدید و برد شدید
حالت برزخی نباشد معقول نیست المحاله آب شدید البرد را که بخواهی
شدید الحر بکنی نار را بر آن مستولی میکنی در اول مرتبه کسر برودت آن
میشود بعد از آن فی الجمله برودت کمتر میشود تا میرسد به وسط به
حالتی که بین الحرد و البرد است وقتی به آن وسط رسید این حالت برزخیش
میشود از آن حالت که گذشت دیگر از آنجا حرارت بر آن غلبه میکند تا
به نهایت حرارت میرسد پس حالت برزخی در مابین دو کیفیت هست و در
مابین جمیع اضداد این حالت هست از بیاض محض به سواد محض نمیرود
مگر آنکه مابین آن حالت برزخی هست و از کدورت محض به صفای محض
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نمیرود مگر آنکه در مابین حالت برزخی هست و طفره نیست به تدریج
است و طفره در وجود باطل است پس این برزخ که هست پس اینکه معلوم
شد میگوییم آن جماداتی که صرف جماد بودند و در غایت کدورت بودند
و حاجب ارواح غیبیه بودند و این عناصری که برای طال ماند نهایت لطافت
را داشت آیا این عناصر یک دفعه آمد به آن حالت طالیی و حالت معدنی یا
در این مابین ممکن است که حالتی دیگر باشد و هنوز نرسیده باشد به اعتدال
طال و در این مابین باشد المحاله حالت برزخی دارد به جهت آنکه یک عنصر
است و آن عنصر را تو تصفیه میکنی شیئا فشیئا تا به مقام طالیی میرسد
پس در این مابین عبور میکنی تا به حالت برزخی میرسی پس در این مابین
برای عناصر یک حالت برزخی است پس سه حالت است برای عناصر یک
حالت غایت کثافت و یک حالت غایت لطافت و یک حالت بین بین حاال
میپرسم که بگویید ببینم آیا این حالت بین بین ما از مبدء خود روح جمادی
را طلب میکند یا از مبدء خود روح معدنی را طلب میکند چه حالت برای
این است در حکمت از عدالت و چه حالت دارد در اجابت که برای او
اجابت میشود الیعبو بکم ربی لوال دعاوکم چه میشود و ماربک بظالم
للعبید کجا میرود این برزخ چه چیز به این افاده میشود آیا الیق روح ذهبی
است و لمیبلغ حد الذهبیه اما الیق روح جمادی به این افاده میشود و قد
تجاوز حد الجمادیه و چه روح به این میدهند یا نمیدهند این دعوتی که
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کرده مستجاب میشود برای او یا نه و حال آنکه برای آنکه ادون از او است
مستجاب شده پس این یک روحی میخواهد حاال که روح میخواهد این
روحی که به این انعام میشود چنانکه جسد برزخ مابین الجسدین شد و
دعوت دعوت مابین الدعوتین شد روح در این مابین افاده میشود یا نمیشود
اگر نمیشود جمیع قواعد اسالمیه و حکمیه را باید انکار کرد و اگر روح
افاده میشود که پس همان روح برزخ مابین الجماد و المعدن است و کذلک
معدن مابین معدن و نبات هست به جهت آنکه از برای نبات هم باز همینطور
عناصری است چوب میپوسد معلوم است بدن جمادی این بدن جمادی نبات
لسان دعوت برای روح نباتی است حاال که لسان دعوت است برای طلب
روح نباتی میپرسیم از پیش معدن تا پیش نبات این و میتوانیم این عناصر
معدنی را تصفیه بکنیم تا به جایی برسانیم که نرسیده باشد به حد نبات و در
این میانها باشد البته میشود این را نمیتوان انکار کرد خدا در میان معادن و
نباتات برازخ آفریده مثل یسر که برزخ است مابین نبات و معدن مثل مرجان
که خدا او را برزخ آفریده میان نبات و معدن حاال که آفریده آیا آن روحی
که به این برزخ افاضه میشود حالتش برزخی هست یا نیست اگر میگویید
نیست جمیع قواعد اسالمیه را باید انکار کرد و اگر حالت برزخی هست که
ثبت المطلب و همچنین مابین نبات و حیوان آیا برازخ هست یا نیست اگر
نیست که انکار میکند این را خلق خدا بواریخ برزخ است میان نبات و
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حیوان در جزیره واق واق حیوانی است که مثل آهو است و سیر میشود از
زمین نافش به زمین بند است و از زمین آب میخورد و حیوان است و در
حوالی خود چرا میکند و او را ذبح میکنند و پوستش را کلیچه کلیجه@ظ
میکنند و نافش مثل ریشه درخت به زمین بند است و از آنجا آب میخورد
و دور خودش چرا میکند و برزخ است مابین نبات و حیوان نباتیت دارد که
از ریشه آب میخورد و حیوانیت دارد که چرا میکند حاال آیا به این چه
روح افاضه میشود آیا روح حیوانی صرف به این افاضه میشود یا روح نبات
صرف یا برزخ بینهما افاضه میشود بلکه برزخ افاضه میشود و از این
میگذریم آیا برزخ مابین حیوان و انسان هست یا نیست اگر میگوید نیست
شک نیست که تدرجات هست در این میانه و یک دفعه از حیوانیت به
انسانیت نمیآید چنانکه دیدی و برای تو ساختم و به تو نمودم و خدا هم
ساخته است مثل اینکه میمون برزخ است میان حیوان و انسان اعضاء و
جوارح آن شباهت به انسان دارد و افعالش شباهت به انسان دارد و همچنین
خرس در افعال و اعمال و حس و شعورش شبیه به انسان است عمامه میبندد
و راست راست راه میرود و کشتی میگیرد و هکذا نهایت حیوانیت هم
دارد و برزخ است و جمیع این مسوخاتی که هستند و شبیه است اعضاشان
و اعتدال مزاجشان به انسان نسناسی که هست در هند جانوری است دوپا راه
میرود مثل انسان کارهای انسان هم میکند همه چیزش مثل انسان است
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راست راست هم راه میرود برزخ است مابین انسان و حیوان آیا چه روح به
اینها افاضه میشود روح انسان محض یا روح حیوان محض به این افاضه
میشود اگر روح حیوان محض افاضه شود ظلم است و اگر روح انسان
محض افاضه شود که قابل نبوده به این دادهاند اگر آنچه قابل است و ندادهاند
ظلمش کردهاند بخل کردهاند و اگر روح انسانی به این بدهند که اسراف
کردهاند و به اقتضای ذات خود دادهاند و دعوتی از این نبوده با وجودی که
اقتضایی در ذات نیست داللتش نبوده و دادهاند پس روحی به این میدهند که
برزخ است مابین روح انسانی و روح حیوانی بعد از آنی که آنچه عرض کردم
یافتید و رأی العین دیدید عرض میکنم مابین انسان و انبیاء هم برزخ است
و این قول شیخ مرحوم است اعلی اهلل مقامه در رساله مخصوصه در این باب
نوشتهاند در صفت سلمان و امر سلمان فرمایش کردهاند و در آنجا فرمودهاند
سلمان برزخ مابین اناسی و انبیاء است سلمان صار من العلماء النه رجل منا
اهل البیت میفرماید نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون مقام عالم در میان اناسی
مقام حجه اهلل است و مقام نبی اهلل و خلیفه اهلل است که آمده برای تعلیم عباد
و جمیع عباد متعلمند از ایشان این است که فرمودند نحن العلماء و شیعتنا
المتعلمون و نه این استبعد از آنی که یاد گرفتند آنها علماء شدند چیزی که
یاد گرفتند آن وقت متعلم میشوند و صار سلمان من العلماء پس سلمان را
تصریح فرمودهاند و در زمره علماء حساب کردهاند در زمره علماء که حساب
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شد پس در زمره انبیاء باید حساب شود از وجهی از وجوه باید من حیث
االعلی ملحق به انبیاء و حجج باشد این است فرمودند سلمان باب اهلل فی
االرض و همچنین فرمودند سلمان علم علم محمد و علی و هکذا سلمان بحر
الینزف و هکذا در شأن سلمان چیزهای عجیب و غریب فرمودهاند سلمان
کان محدثا و هم محدثون پس وقتی چنین شد سلمان جزو محدثین و جزو
علماء خواهد بود یعنی جزو حجج اهلل است یعنی من حیث االعلی سلمان
حجه اهلل است و داخل علماء است و من حیث االسفل داخل شیعیان است و
متعلمین کسی نگوید از این قرار که تو میگویی پس پیغمبر خاتم انبیاء نیست
حاشا که من چنین چیزی بگویم و حال آنکه پیغمبر میفرماید النبی بعدی و
حاشا که سلمان نبی باشد مگر من گفتم مرجان نبات است حاشا مرجان
نبات نیست بلکه عرصه جداگانهای است که برزخ مابین نبات و جماد است
نه این است که من گفتم که سلمان نبی است و نمیگویم سلمان امام است
و امام سیزدهم است حاشا سلمان رعیت است و عبد من عبید ائمه :است
نمیگویم نبی است وانگهی که اگر او را نبی بگیریم مثل پیغمبر خودمان از
ائمه بهترش گرفتهایم حاشا و کال که چنین بگوییم و سلمان را اگر مثل ائمه
بگیریم حصر ائمه نکردهایم به دوازده تا و به سیزده امام قائل شدهایم و این
کفر است در مذهب ما و خالف ضرورت مذهب اسالم است چه جای
ضرورت مذهب شیعه پس سلمان جزو انبیاء و اولیاء نیست بلکه برزخ مابین
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انبیاء و اناسی است یعنی فیضها و مددهایی که از انبیاء باید به رعیت برسد
اول به مثل سلمان میرسد بعد از آن نفوذ میکند و به رعیت میرسد و
نمیگویم که این مقام مخصوص سلمان است بلکه میفرماید یونس بن
عبدالرحمن فی عصره کسلمان فی عصره یونس در عصر خود مثل سلمان
است در عصر خود پس در مقام تشیع یعنی قابلیت شیعه را میتوان تصفیه
کرد شیئا فشیئا تا اینکه برسد به مقامی که اعدل و اصفی باشد از سایر شیعه
وقتی که چنین شد و به همچو مقامی رسید آیا از خدا روحی مثل روح سایر
شیعه طلب میکند یا مثل روح انبیاء طلب میکند یا آنکه حالت برزخی باید
برای او باشد پس برای او استیالئی شد و رأی العین دیدید و به طور فلسفه
یافتید و به طور حکمت طبیعی و الهی یافتید و دیدید که مابین اثر و موثر
برزخ است المحاله یعنی آن روح که باید مابین برسد برزخ مابین آن روح و
این روح است و در این برزخ روحی است که آن برزخ مابین اثر و موثر است
و شیخ مرحوم آن فسادی که اثبات کردهاند در برزخ مابین قدم و حدوث آن
فساد در اینجا افاده نمیکند به جهت آنکه اینجا موثر حادث است و اثر
حادث است و هردو در عرض حوادث هستند امکان عام و امکان راجح
شامل هردو است و هر دو منحلند در بحر امکان پس من از امکان اگر حصه
را گرفتم و موثر کردم و حصه گرفتم و اثر کردم و به همینطور حصه را
میتوانم بگیرم و چیز دیگری بکنم و آن حصه میان این دو حصه باشد و
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همینطور خدا گرفته و کرده و اال امکان امکان نیست من اگر از این مدادی
که توی دوات است بردارم و الف مستقیمی بنویسم و از همین مداد بردارم
الف کج و واجی بنویسم و همچنین از این مداد میتوانم بردارم و الف مابین
آن الف مستقیم و الف معوج بنویسم پس من حصه از مداد میگیرم و یک
چیزی برزخ مابین این دو مینویسم و کذلک مابین انبیاء و محمد و آل
محمد :برزخ بوده و آنها انبیاء اولوالعزمند که به لحاظی ملحقند به اعلی و به
لحاظی ملحقند به اسفل و آنها برزخند مابین انبیاء و محمد و آل محمد :و
آنها که یک درجه پسترند از اولوالعزم رسلند که از رتبه نبوت باالترند و به
رتبه اولوالعزم نرسیدهاند آنها هم برزخند مابین اولوالعزم و مابین سایر انبیاء
پس این خلق به طور تدریج است از اعلی تا اسفل نهایت رتبه انبیاء اناسی
هست مابین این دو تدرج هست به مشاهده و عیان و استلزام اینها ناچاریم
از تصدیق.
عرض شد این مراتب که به طور تشکیک است میفرمایید اثر و موثر؟
فرمودند این موثری دخلی به قدم و حدوث ندارد ذکر این موثر در آن اثر و
ذکر آن اثر در این موثر نیست و هردو از امکانند اگر هردو را حل کنیم رد
به امکان میشوند و هردو به یک امکان حل میشوند و هردو یک نوعند،
وقتی شرح آن مالئکه که برزخ مابین فعل و مفعولند گفتم آن وقت خوب
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حل میشود و شیخ مرحوم رسالهای بخصوصه برای این نوشتهاند در مجمع
الرسائل است.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس شصت و دوم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :فالرب المصلی هو الرب المضاف الی
آخر.
سخن در رابط بین موثر و اثر و مابین قدیم و حادث بود و به طور مشاهده و
عالنیه واضح شد که مابین موثر و اثر برزخ هست.
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عرض شد که مابین جسم مطلق و اجسام جزئیه برزخ چه چیز است؟
فرمودند ببینیم که جسم مطلق موثر این اجسام هست یا نیست و به طور
مشاهده و عالنیه بیان کردیم که مابین جماد و معدن و بین نبات و حیوان و
بین حیوان و انسان تا اینکه بین انسان و انبیاء و بین انبیاء و خاتم صلوات اهلل
و سالمه علیه و اله حالت برزخی است بلکه در میان اول ماخلق اهلل و مشیت
هم چنانکه نص و تصریح فرموده شیخ مرحوم در فوائد میفرماید حقیقت
محمدیه برزخ است بین مشیت و بین امکان جایز از این جهت به اعتباری
جزو سرمد حساب میشود و اول ماخلق اهلل العقل و به اعتباری جزو وجود
جایز حساب میشود و اول ماخلق اهلل میشود کذلک برای طبیعت کلیه دو
اعتبار قرار دادهاند گاهی طبیعت کلیه را ملحق به عالم اعلی میکنند به آن
ترتیب است که میکائیل حامل عقل است و اسرافیل حامل روح است و
عزرائیل حامل نفس کلیه است و جبرئیل حامل طبیعت کلیه است و ارکان
عرش باید مصاقع باشند و اما سر اینکه طبیعت را رکن چهارم ارکان عرش
قرار دادهاند و حال آنکه رکن اول ارکان و مبدء عالم شهاده است به لحاظی
دیگر و آیت فواد است در عالم شهاده و ماده آیت عقل است و مثال آیت
روح است و جسم آیت نفس است و اعلی مقامات شهاده که طبیعت است
به لحاظی جزو غیب میشود و رکنی از ارکان آن عالم حساب میشود زیرا
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که طبیعت از جهت اعلی شباهت به عالم غیب دارد و از جهت اسفل شباهت
به عالم شهاده پس به لحاظ اعلی از اعلی محسوب است و به لحاظ اسفل از
اسفل محسوب میشود خالصه به طور مشاهده و عالنیه در این اشیاء و
مخلوقاتی که ترقیات انسان به طور تدرج است دیدیم ارواحی است که آن
ارواح هم به طور تدرج است و این تدرج میرود تا مشیه اهلل بلکه به لحاظی
از لحاظها و به نظر دقیقی از نظرها سرمد را برزخیت کبری و برزخ البرازخ
میگویند این مقام هم برزخ میشود برزخ است میان مخلوق و قدیم و مراد
از این قدیم نه قدیم بالذات است بلکه مراد از این قدیم اعلی درجات مشیت
است و کینونت مشیت است نه کینونت ذات قدیمه جلشأنه در آن کینونت
ماسوی امتناع دارند برزخ معقول نیست و برای مشیت سه مقام است یک
مقام ارتباط و تعلق به ماسوی است و یک مقام کینونت و کنه مشیت است
و آنجا که ذکر ماسوی آنجا نیست و یک مقام فعل بودن و مشیت بودن او
این مقامش برزخ است مابین کینونتی که اعلی درجاتش و مابین مخلوقات
و اال به خاطر حکیم نباید بگذرد که برزخ مابین قدیم و حادث ممکن است
این نخواهد شد و نمیشود اما مشیت را برزخیت کبری میگویند آن مقام
برزخ بودن او است مابین سایر حوادث و مابین کینونتی که برای او است که
اعظم آیات اهلل است و به آن خداوند عالم برای ماسوی تعریف و تعرف خود
را کرده و این مقام برزخ و این حالت را به طور حقیقت نمیتوانیم بفهمیم
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مگر آنکه بفهمیم آن مسأله دقیقه را که مشتبه شده بر اغلب شیخیه و آخذین
از شیخ و سید مرحوم و آن را از هم جدا نکردهاند و آن را حل نکردهاند و
حل این مسأله که شد حالت برزخ هم خوب معلوم میشود و آن این است
که ماده دو ماده است و صورت دو صورت است یک ماده و صورت ذاتی
است از برای شیء و یک ماده و صورت عرضی است از برای شیء و چون
مشایخ ما در این عالم عرضی دسترسی به ماده و صورت ذاتی نداشتند به
جهت آنکه جمله این عالم عالم اعراض بود به این جهت هر وقت خواستهاند
برای ماده و صورت مثل بیاورند مثل آوردهاند به ماده و صورت عرضی و
این ماده و صورت عرضی را بیان کردهاند به مصالحی که خود دانستهاند و
در کتب خود هم میان این دو ماده و این دو صورت به تفصیل فرق
نگذاشتهاند بلکه از اشارات کالمشان مطلب معلوم میشود تصریح نکردهاند
و تحقیق این مسأله که فرق بگذاریم از اینجا است مثال شیخ مرحوم
میفرماید هر چیزی ماده و صورتی دارد یک فرمایش بیشتر نمیکند اگرچه
در بعضی کتب وجود به معنی اول و وجود به معنی ثانی و همچنین ماهیت
لکن آن به غیر این معنی است آن راه دیگری است غیر این راهی که من
میخواهم عرض کنم یکی وجود و ماهیت به معنی ثانی که میفرماید به
معنی جهت رب و جهت نفس است و یکی وجود را به معنی ماده شیء
گرفتهاند و صورت را به معنی ماهیت و از این باب ماده به معنی وجود به
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معنی اول گرفتهاند و ماهیت را صورت به معنی اول و در کتبشان هم به
همینطور جاری شدهاند لکن او غیر از این است که من عرض میکنم و
همه جا اینطور میگوید که شیء مرکب است از ماده و صورتی مثل اینکه
سریر مرکب است از ماده که آن خشب باشد و از صورتی که صورت سریری
باشد ماده حصه مداد است برای آن صورت الفی و صورت آن صورت الفی
است و همه جا همینطور میگوید و از بس همینطور مثل آورده جمیع
تالمذه ایشان هم اال قلیل تمام آن را ندانستهاند و این مثل من جمیع الجهات
مطابق با واقع نیست به جهت آنکه این ماده سریر بالعرض است و این صورت
سریر بالعرض است مثل اینکه هر شیء مکانی دارد حاال آنجایی که زید
نشسته مکان زید نیست این مکان عرضی زید است حکماء که دیدند برای
هر شیء مکانی باید باشد و فرق نگذاردند میان مکان ذاتی و عرضی گفتند
آن فراغی که زید آن فراغ را پر کرده آن مکان زید است سطح مقعر هوا که
مماس برای زید یا شئ همان مکان او است همین را فهمیدند از مکان و
گفتند که مکان همین است که شیء شاغل آن است و این مکان مکان
عرضی است و همچنین هر چیزی کمی دارد این کمی که برای این است
کم عرضی است و همچنین کیفش جهتش رتبهاش جمیع اینها حدود عرضیه
است و ماده هم که در اینجا است عرضیه است همچنین در همین سریری
که مثل آوردهاند ببینیم ماده سریر چه چیز است و صورت سریر چه چیز است
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سریر را بماهو سریر اول باید بفهمید چه چیز است بعد از آنی که سریر را
بماهو سریر شناختید آن وقت ماده او را بفهمید و صورت او را بفهمید آن
وقت ماده سریر من حیث هو هو و آن صورت این خشب و این صورت
هست خشب باشد بخصوصها و غیر این صورت دیگر نباید باشد و حال
آنکه صد هزار صورت میشود ماده را میتوان همچنین خشب همه ماده سریر
نمیتواند باشد چرا که سریر از حدید هم میتوان ساخت مثل عاج و استخوان
پس ماده سریر دخلی به خشبی که در اینجا است ندارد و این ماده عرضیه
برای سریر است و این ماده عرضیه و این صورت عرضیه مرآتی هستند برای
نمایش سریر و آن ماده و صورت سریری که ذاتی است در این مرآت جلوه
میکند و اگر این مرآت نباشد و مرآت دیگری بگذارند پس ماده و صورت
در آن جلوه میکند اگر این معنی دانسته شد توفیق میان قول فالسفه و حکماء
داده میشود به اکمل وجهی که به خاطر فالسفه و نه به خاطر حکماء چیزی
برسد بوعلی سینا میگوید اکسیری که احاله کند حدید را به صورت ذهبی
یا نحاس را به صورت فضی این از جمله محاالت است به جهت آنکه انقالب
شیء از نوع به نوع دیگر معقول نیست الحدید ماده نوعیه دارد و صورت
نوعیه دارد و این قطعه حدید فردی از افراد الحدید نوعی است و حصهای از
الحدید نوعی است و صورت شخصی برای آن الحدید است و تو به اکسیر
صورت نوعیه شیء را نمیتوانی ازاله کنی بلی در امکنه عرضیه میشود تغییر
صفحه | 745

بکند و هیئت عرضی را میتوانی تغییر بدهی و هکذا این صور عرضیه این را
میتوان گرفت و صورت نوعی صورت ذاتی است به ادویه و عقاقیر نمیتوان
تغییر داد و در این صقع نیست و بوعلی سینا اکسیر را انکار میکند و
میگوید محال است که قطعه حدید را از تحت نوع الحدید بیرون بتوان برد
و داخل تحت نوع دیگر کرد و فرس را محال است که از تحت الفرس بتوانی
بیرون ببری و در تحت نوع انسان داخل کنی و نمیتوان درخت جوز داخل
درخت هلو بکنی این محال است و میتوان آن را ببری و تکه تکه کنی
میشود ولکن اینها چیزهای عرضی است تغییر میتوان داد لکن از نوع
نمیتوان بیرون برد و در تحت نوع دیگر داخل کرد میگوید میتوان نحاس
را به رنگ فضه کرد و حمرت او را زایل کرد آن وقت نحاسی است سفید
شده اینها صباغی است نمونه است و به جهت رفع این شبهه حکیم آیدمر
که از جمله فحول علماء است در فلسفه که من ندیدهام هیچ کس را مثل او
در این فن حتی جابر اال اینکه او مبدء بوده و اگر نه این بود آن مرد تسلطش
و بسطش هیچ دخلی به جابر ندارد .باری آیدمر میگوید و خواسته نقصی
به قول بوعلی سینا بگیرد میگوید که ذهب نوع نیست و حدید و این معادنی
که هستند انواع نیستند اینها اشخاصند و اشخاصی هستند مریض یعنی نحاس
صاحب محرقه است و زیبق صاحب فلج است و قلعی مبروص است و حدید
بهق دارد و هریک ناخوشی دارند و آنچه ما میکنیم در معالجه در فلسفه
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ازاله مرض او را میکنیم و او را به حال صحت میآوریم و حال صحت حال
ذهبی است او این ترکیب گفته است و نتوانسته انکار کند قول بوعلی را
میگوید که این ادویه این عالم تغییر در انواع نمیدهد و شیء از تحت نوع
خود بیرون نمیرود و داخل نوع دیگر نمیشود و ما در جواب گفتیم این از
ضعف تو بود که تشر بوعلی را خوردی و گفتی اینها اشخاص هستند و این
خالف بداهت عقول است و الذهب نوعی است و از روزی که خدا ملک را
آفریده و تا حال و تا قیامت در جمیع ذهبهای دنیا ساری و جاری است و
همه افراد افراد اویند و ذهب شخص است یعنی چه و شخص این گرده اشرفی
است و من به گرده اشرفی کاری ندارم و همچنین النحاس داخل اشخاص
نیست و اگر بگویی که شخص باالضافه است به معدن میگویم االنسان هم
شخص است و اگر مقصود از الذهب شخصی است که افراد ندارد که
نامربوط است ذهبهایی که از اول دنیا تا آخر دنیا بوده همه در تحت نوع
الذهب است دیگر نوعی اعظم از این چه پیدا کنیم مراتب ذهبهای دنیا و
انواع ذهبها بسیار است بلکه جنس بگو و انواع دارد ولیکن تشر خورده از
بوعلی و عظمت بوعلی سینا در نزد مردم خیلی است ما هم گفتیم که حرف
بوعلی خالف محسوسات و بداهت عقول است چگونه نوع انقالب پیدا
نمیکند و حال آنکه کرم ابریشم کرم است و داخل دواب است وقتی تخم
آن در آن پیله میماند و بزرگ میشود و بیرون میآید طایر میشود و نوع
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طایر غیر نوع کرم است مسلمی است که از تحت این نوع بیرون رفت و
تحت نوع دیگر افتاد و گوشت را میگذاری کرم میشود با وجودی که
گوشت بعد از کشتن حیوان داخل جماد است و علف کرم میشود و نوع
نباتی به نوع حیوانی میرود و از اجزای ترابی موش تولد میکند و دیده شده
که نصفش موش است و نصفش تراب و دو آجر را بهم میگذاری عقرب در
میان آن دو متکون میشود و اینکه تو میگویی که فرس را نمیتوان انسان
کرد به این جهت است که فرسیت فرس را نمیتوان باطل کرد و خیالت
میرسد که فرس به این گندگی است چطور میآید انسان میشود این
نمیشود میگویم یکپاره چیزها است که اگر آنها را بخواهند احاله کنند از
آنچه هست او را باید بیندازند و ثانیا از نو بسازند و یکپاره چیزها هست که
اگر آنها را بخواهند احاله کنند از آن حالت نمیافتد و حفظ صورت نوعی
خود را میکند و این ممکن است گوشت فرس را انسانی خورد و خون شد
و منی شد نطفه شد در رحم میرود و انسان میشود و در تحت نوع انسان
میافتد به هرحال چون شخص فرس آمد و جزء انسان شد اال اینکه فرس
حفظ صورت نوعی خود را نمیکند به خالف کرم ابریشم که حفظ صورت
نوعی خود را میکند وقتی که طایر شد و از حیات خود نیفتاد و از شخصیتش
نیفتاد و معذلک طایر شد پس انقالب از نوع به نوع جایز شد و قطرات اب
میآید جمع میشود و پشه میشود با اینکه حوض آب است و رطوبت آن
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آب حیوان متولد میشود و اینها همه انقالب از نوع به نوع است و اینکه تو
گفتی که انقالب جایز نیست خالف بداهت کل عقول است خودت نطفه
بودهای و انسان شدهای پس این حرف اصلش بیمعنی است و حل این مشکل
و راه بیان که این دوتا را جمع کنیم زیرا که بوعلی سینا هم جهتی از جهات
را دیده و فالسفه هم جهتی از جهات را و هریک جهت خود را درست
دیدهاند و راه بیان این است که این نحاسی که شما میبینید دو ماده دارد و
دو صورت دارد و این قطعه که اینجا هست این نحاس ماده دارد و صورتی
دارد مادهاش ماده عرضی است و صورتش صورت عرضی است و این ماده
و این صورت مرآتند و این مرآت تا به این کثافت است مواجهه با نحاس ذاتی
دارد و عکس نحاس ذاتی در او افتاده و نحاس ذاتی اسم خود را به او انعام
کرده است اما وقتی که من همین شخص تراب را گرفتم و تصفیه و تعدیل
کردم مواجه الذهب میشود عکس الذهب در او میافتد و اسم و رسم خود
را به او انعام میکند و آینه اگر مواجه با مشتری شد عکس مشتری در او
میافتد و کذلک مواجه زحل و آفتاب و این آینه که اینجا گذاشته ماده الذهب
نیست و این صورتی که در اینجا است صورت ذاتی الذهب نیست پس آنکه
گفته ادویه و عقاقیر تأثیر در نوع نمیکند بلی ادویه اثر نمیکند در نوع لکن
اینکه نحاس است و ملموس ما است از او سیاهی را من میتوانم زایل کنم و
خفتش را میتوانم بدل کنم به تلزز اجزا و صالبتش را به لین بدل کنم و رایحه
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کریهه او را میتوانم به رایحه طیبه بدل کنم و همه این کارها و معالجات را
که کردم مواجهه او با نحاس تمام میشود و مواجهه با الفضه پیدا میکند آن
وقت عکس الفضه توش میافتد و اگر این معنی محقق بکنید یک پرده و یک
طبقه از اوضاع این عالم را خواهید فهمید یک مرتبه برای شما حل میشود.
پس بنابراین انسان هم حصص ترابیهای که دارد عرضیه عنصریه است مادامی
که این حصص بر هیئتی است که مواجهه با زید دارد عکس زید توش میافتد
و هرگاه همین حصص را بگیرند به موازینی که آن وقت مواجهه با عمرو
پیدا کند عکس عمرو توش میافتد و زید عمرو نمیشود و عمرو زید نمیشود
ولکن مرآت مواجه با هر کدام که شد عکس آن توش میافتد و هرگاه درست
این بیان را فهمیدید حل مشکل عظیمی برای شما میشود اگر ملتفت بودید
و آن این است که مسأله رجعت امر عظیمی است و رجعت نبی 9چه معنی
دارد؟ با اینکه دنیا در سیر صعودی است و صاعد است ،برگشتن یعنی چه؟
و معنی رجعت چه چیز است؟
اگر آنچه را عرض کردم یافتید و فهمیدید به اسهل وجهی مسأله رجعت را
خواهید فهمید که اشخاص که در رجعت برمیگردند به طور تناسخ است یا
به طور دیگر است؟ چه چیز است مسأله عظیمی است و اگر دانستید که این
مرآتی است اینجا میسازند مواجه با زید و عکس زید توش میافتد و زید زید
صفحه | 750

است ابدا در حد خود و اگر آینه شکست باز زید زید است و اگر هزار دفعه
آینه مواجهه با زید بکند عکس زید توش میافتد و تا شکست عکس بیرون
میرود و اگر همین آینه را مواجهه با غیر بداری عکس غیر توش میافتد و
باز آینه بشکند و گوشت این آینه را فرضا عمرو بخورد باز زید است و به
زید بودن او ضرری نمیرسد دیگر گوشت عمرو را هم خالد بخورد باز زید
زید است اینها از مواجهه است اینها ماده و صورت عرضی است نه ذاتی زید
عمرو نمیشود ابدا و سرجاش هست پس ابدانی که در رجعت میآیند آن
اتربه که در آن زمان است به اراده اهلل ترکیب میشود و ثانیا مواجهه میشود
با آن عکس و هرکس توش میافتد میآیند سر قبر هابیل او را زنده میکنند
و آن اتربه را ترکیبی که مناسب با هابیل است میسازند و مواجه با هابیل
میکنند و به محضی که آینه را ساخت میبینی روح هابیل عکس انداخت و
اگر به شکل موساش بسازند عکس موسی توش میافتد و اگر به شکل عیسی
بسازند شکل عیسی در او میافتد و به هر شکل بسازند همان توش میافتد.
عرض شد به اعجاز است رجعت؟
فرمودند رجعت عادت ملکی است و اگر این اعراض زید بود امروز زید چاق
است سی من یا چهل من است و الغر میشود آن سی من کجا رفت و حال
آنکه زید زید است و خون میگیرد و خونها را در مزبله میریزد آن خونها
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تمام شد و رفت و از او کم شد و زید زید است و زید هرگز عمرو نمیشود
ولکن اجزاء ماده و صورت عرضیه مواجهه با هرکس پیدا میکند با آن منطبع
میشود عکس آن در او پس هرگاه مرآت مواجه حیوان شد روح حیوانی در
آن میافتد یا مواجه انسان شد روح انسانی و هرگاه مرآتی ساختم الطف از
مرآت حیوانی و اکثف و اغلظ از مرآت انسانی چه روحی توش میافتد معلوم
است که روح برزخی باید بیفتد پس انکار برزخ انکار بداهت عقول است
زیرا که مابین حیوان و انسان اگر روحی نیست انکار بداهت عقول است و
اگر در این مابین روحی هست اثبات مسأله شد و میتوان ادعای اجماع امت
بلکه ضرورت اسالم کرد بر اینکه شخص مومن با این کثافات داخل بهشت
نمیشود یقینا قطعا جزما و اال بهشت کثیفترین جاها است و حال جمیع
مومنین در این دنیا مبتال به اقسام امراض و اعراض و مشوه میمیرند پس البد
باید تصفیه بشوند و این کثافات و چرکها و مرضها از آنها زایل شود.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس شصت و سوم»*
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :فالرب المصلی هو الرب المضاف الی
آخر.
اصل مقصود از بیان در این چند روز این بود که بفهمیم مالئکه چگونه رابطه
مابین فعل و مفعولند و از این بیانها که عرض کردم معلوم شد که مابین اثر
و موثر به طور بداهت واسطه هست و محسوس دیدید حاال بعد از محسوس
بودن وجهش را نفهمید سهل است حاال ببینیم که این برزخ و رابطه به چه
کیفیت است و مقام این ارتباط را بفهمیم پس فی الجمله معنی موثر و اثر و
مقام موثریت موثر را به طور اشاره عرض میکنم اگرچه دور از مطلب
میافتیم پس میگوییم که از برای موثر یک ذاتی است که در آن مقام ذکر
اثر نیست و چون ذکر اثر آنجا نیست پس اسم موثر هم در آن مقام نیست و
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ذکر تأثیر هم در آن مقام نیست به جهت آنکه تأثیر فعل آن ذات است و فعل
دون رتبه ذات است پس چون فعل او است و احداث او است و دون رتبه او
است در آنجا یافت نمیشود ذکری از تأثیر پس چون ذکر تأثیر نیست اثری
که مفعول مطلق این تأثیر است آنهم آنجا یافت نمیشود پس چون اثر آنجا
یافت نشد موثر هم که مشتق از اثر است آنجا یافت نمیشود پس در مقام
ذات عالی نه موثری است و نه تأثیری است و نه اثری حاال بعد از آنی که از
رتبه ذات موثر پایین آمدیم هیچ نیست مگر رتبه تأثیر و فعل موثر و دیگر
اینجا ثالثی نیست الثالث بینهما و الثالث غیرهما از رتبه ذات که فرود آمدیم
آنچه هست دیگر همه اثر ذات است و در حکمت در محل خود ثابت شده
که مابین ذات و بین فعل چیز دیگری نیست و این فعل را آن ذات بنفسه
احداث میکند به مقتضای خلق اهلل االشیاء بالمشیه و خلق المشیه بنفسها و
دیگر ثالثی نیست حق و خلق الثالث بینهما و الثالث غیرهما پس آنچه هست
خلق است پس آنچه هست اثر است پس عرصه عرصه تأثیر است کائنا ماکان
بالغا مابلغ پس عرصه تأثیر که شد به جز همین اثری که ما تعقل کردهایم و
میخواهیم آن را اثباتش کنیم چیز دیگری در این رتبه نیست به جهت آنکه
اثر در این مقام مخلوق بنفسه برای آن ذات است پس مابین حقیقت محمدیه
و بین حقایق انبیاء ثالثی نیست اگر از رتبه حقیقت محمدیه فرود آمدید
حقایق انبیاء است چه در جای خود اثبات کردهایم که هر شیئی در نزد موثر
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قریب خود مخلوق بنفسه است پس همین اثر تأثیر عالی است در احداث
خودش من حیث انه اثر به جهت آنکه مخلوق بنفسه است پس خودش تأثیر
است و خودش اثر است بعد از آنی که خودش تأثیر و اثر شد از خود این
اشتقاق شده اسم الموثر و این اسم الموثر در رتبهای است که الف و ثاء و
راء پیدا شود و آن رتبه و عرصه که این حروف نیست البته موثر مطلقا در
آنجا یافت نمیشود پس اسم الموثر برای ذات اینجا احداث میشود پس یافتیم
که موثریت موثر برای ذات نشد و رابطه میان اثر و میان ذات نخواستهایم پس
چون موثریت موثر در این رتبه است و خود اثر در این رتبه است مابین این
موثری که در این رتبه است و مابین اثری که در این رتبه است برزخی
میخواهد که واقع شود در این میانه و رابطه باشد پس مابین موثر و اثر که
رابطه ضرور است این اثری که حاال میگوییم و رابطه میان او و موثر
میخواهیم این اثر به معنی اعم است یعنی اثر بنفسه و اثر بالغیر مثل رابطه
میان مشیت و مخلوقات که خلق بنفسه و خلق بعده باشد به معنی اعم است
اینجا هم مقام تأثیر و مقام اثر تأثیر هردو اثرند به معنی اعم نور ذات مقصود
آن است حاال بفهمیم که در شیء مخلوق بنفسه مقام موثریتش کجاش است
میفرماید حق و خلق الثالث بینهما و الثالث غیرهما از رتبه ذات که گذشتیم
تمام این رتبه رتبه اثر است و ماسوای ذات است و ماسوای ذات انوار ذات و
آثار ذات است حاال میخواهیم در این رتبه تمیز بدهیم که اینها هر یکی در
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کجا واقع شدهاند حاال این مطلب اینجا باشد شیئی که مخلوق بنفسه باید
باشد المحاله در این شیء یک حیث مخلوقیت باید باشد و یک حیث اعالئی
و حیث ربی باید باشد و آن حیث اعالئی که حیث ربش است او میبایست
صاحب دو رتبه باشد یکی صاحب فعلیت و یکی رتبه آیت ذات آخر این
شیء باید دایر بر نفس خود باشد و باید مخلوق بنفسه باشد پس المحاله
میباید حیث فعلیتی و حیث مفعولیتی داشته باشد و نیمه اسفل آن حیث
مفعولیت او است و نیمه اعالی او حیث فعلیت او است و برای حیث فعلیتش
دو مقام است یک مقام حیث فعل من حیث االرتباط و التعلق بالمفعول و
عالمت حیث تعلق به مفعول این است که فعل متهیأ به هیئت مفعول شده
باشد و این دلیل ارتباط است پس برای فعل دو مقام است یکی مقام تعلقی
است که به مفعول دارد و یکی مقام نفس فعل به طور اطالق که نشان
میدهیم انشاء اهلل و برای فعل هم به طور اطالق دو مقام است یک مقام
اجمال محض است در آن مقام و یک مقام تفصیل فعلی پس آیت این این
عالم اجسام است که این عالم اجسام در رتبه خود و در رتبه جسمانیت خود
مخلوق بنفسه است پس دو مقام دارد یکی مقام مفعولیتش که مقام عناصر
باشد که آن حیثی باشد که اثر فعل است که آن نیمه باال باشد که حرارت و
یبوست است که مقام نارش باشد و حیث نفسی دارد که آنجایی است که
ذکر عالی منقطع شود و بارد و یابس است که مقام ترابش باشد و میان این
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دو مقام حکما من اهله و حکما من اهلها هستند رطوبت من حیث االعلی
حار و رطب است پس هوا است و من حیث االسفل بارد و رطب است پس
ماء است و این چهار کیفیت در حیث من نفسه شیء و مخلوقیت من نفسه
شیء پیدا میشود و به جهت آنکه هیچ چیز مخلوق نمیشود مگر آنکه مربع
الکیفیه باشد و بعد از این آن نیمه باال که حیث فعلیت است چون مخلوق
بنفسه است که این عالم روی هم رفته از خارج این عالم چیزی تصرف در
این عالم نکرده و به ایدی بیرون از این عالم عرش و مافیه نساختهاند و اسبابی
و عللی برای ساختن این عالم خارج از عرش نیست بلکه این عالم را بنفسه
ساختهاند پس حیث مفعولیتش حیث عناصرش است و حیث فعلیتش افالکش
است و حیث فعلیتش دو حیث دارد یک حیث ارتباط به مفاعیل است که آن
رووس و شئون فعل باشد که به هیئت مفاعیل درمیآید.
مثلی دیگر عرض کنم تا خوب واضح شود .اول کلیه برای شما عرض کنم
که خداوند عالم این عالم را کتاب قرار داده و اوضاع این عالم و هر
موجودی را آیه از آن قرار داده پس چون همه آیهاند منه آیات محکمات هن
ام الکتاب و اخر متشابهات پس چه بسیار مسألهای که در این آیه گوشهای
از او محکم است و باقی گوشههاش خفاء دارد لکن در آیه دیگر آن
گوشهاش محکم است و گوشه دیگرش وضوح دارد حکیم که نظر میکند
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هرجا محکمی برای گوشهای گیرش میآید آن را میگیرد و یک شیء
محکمی میسازد تا خوب واضح شود حاال افالک چطور جهت ربط فعل به
مفعوالت میشود این مطلب در اینجا خفاء دارد حکیم مثلی دیگر میآورد
و میگوید الفی که یقینا مفعول شما است و فعل شما جهت ربطی به او دارد
در آنجا میگوید و عناصر را من نمیتوانم نشان شما بدهم و در الف میتوانم
پس آن الفی که مخلوق شما است همه آن الف به جای این عناصر است از
حیث مفعولیت این الف گذشتیم و رسیدیم به حرکت ید شما حاال حرکت
ید شما دو مقام دارد و اینجا مسأله خوب وضوح پیدا میکند یک مقام ارتباط
حرکت به حروف که حرکتی که از امام به وری رفته برای احداث الف است
و حرکتی که از یمین به یسار رفته برای باء است و حرکتی که مستدیر است
برای جیم است و حرکتی که به طور تثلیث آمده برای دال است پس آن
حرکت ید شما تا از امام به وری نیاید الف نمیشود و برای باء از یمین به
یسار نیاید باء نمیشود پس آن حرکت حیث ارتباطی دارد به حروف و حیث
ارتباطش به حروف مقامی است که بر هیئت حروف میشود رووس حرکت
از هم امتیاز پیدا میکند حرکت طولی حرکت عرضی اینها امتیاز پیدا میکند
حاال این حرکت من حیث التعلق رووسش از هم ممتاز میشود ولکن من
حیث نفس الفعل انتقال من مکان ما الی مکان ما به طور کلی این اول مقام
فعل است پس از برای فعل دو مقام است یک مقام ارتباط به مفعولی یک
صفحه | 758

مقام خود فعل است حاال آن مقام خود فعلی دو مقام پیدا میکند یک مقام
اجمالی کلیتی که در آن مقام هیچ ملحوظ نیست مکان و مکان و این
تفاصیلی که این حرکت چقدر باشد طویل باشد یا عریض ،سریع باشد یا
بطیء ،حرکت قسری باشد حاال مرکب هم در همان حالت کلیتش باز
یکپاره تفاصیل در آنجا هست پس حرکت دو حیث دارد یک حیث اجمال
و یک حیث تفصیل در مقام حرکت حاال باز میرویم بر سر همان مثل اول
حیث تفصیلی برای فعل من حیث نفسه است و حیثی که ممتاز میشود نفس
حرکت عرش و کرسی روی هم رفته است آن مقام نفس حرکت است و
مقام نفس حرکت دو مقام دارد یک مقام اجمالی و اطلسیتی از جمیع حدود
و شئون و یک مقام نفس حرکت با آن حدود و شئون که اول تفصیل و آخر
اجمال باشد و برزخ مابین اجمال محض و تفصیل محض باشد و این مقام
کرسی است اما مقام آئیت این جمله برای ذات عالی که به هیچ وجه در او
فعلیت و مفعولیت ملحوظ نباشد مقام ذات است و آیت ذات و ذکر ذات و
آن جسم مطلق است حاال مقصود ما این است که شیء مخلوق بنفسه دو
جهت دارد نیمه فعلیتی دارد که مقام اعالی او باشد و یک جهت مفعولیتی
دارد که مقام اسفل او باشد و تا در انسان مثلش را نیاوری مسأله خوب معلوم
نمیشود انسان هم در رتبه خودش مخلوق بنفسه است و برای انسان هم دو
رتبه است رتبه غیبی دارد که آن رتبه افالک اوست و رتبه فعلیت اوست و
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جمیع تحریکات و حرکاتی که برای او است از آن نیمه اعلی است و نیمه
اسفل انسان مقام مخلوقیت انسانست و مربوبیتش است و آن نیمه اعالی
انسان که مقام فعلیتش است آن مقام عقلش است و روحش و نفسش و نیمه
اسفل انسان که مقام مفعولیت او است آن مقام طبیعت و ماده و مثال و جسم
او است بعد از آنی که معلوم شد که آن نیمه باال فعلیت او است که تعلق به
عالی دارد آن فواد او است و آیه العالی است و آن به منزله جسم مطلق است
و عقل او به منزله عرش است و آن حیث فعلیت او است من حیث االجمال
و مقام روحش مقام کرسی است و یا اینکه مقام روحش نمیشمریم به جهت
برزخیت لکن میگوییم مقام نفسش مقام کرسی است و برای هریک وجهی
است و میتوان هردو را گفت مقام نفس را کرسی بگیریم و افالک را شوون
نفس بگیریم این هم وجهی است یا مقام نفس را افالک میگیریم و کرسی
را مقام روحش میگیریم آن هم وجهی است و علی ای حال تا مقام نفس
عالم غیبش تمام میشود میآید به عالم شهاده که عرصه مفاعیل است به این
رتبه که آمدیم به مالحظه مقام طبیعت ملحق به عالم عالی است و طبیعت
را اول مقامات این عالم شهاده حساب نمیکنند بلکه او را ملحق به غیب
میکنند چنانکه فواد را هم ملحق به عالم عالی میکنند سلمان منا اهل البیت
و فواد را ملحق به عالم موثر میکنند و از آن عالم حسابش میکنند و آیت
رتبه اول ماخلق اهلل فی رتبه االثر العقل است مثل اینکه اول اجسام به طور
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حس عرش است و ماوراء عرش را امام میفرماید لیس وراء العرش سعه و
الضیق پس اول مراتب جسم عرش است و چیز دیگری باالی عرش نیست و
جسم مطلق از عالم دهر حساب میشود نه از عالم اجسام پس چنانکه فواد
از آن رتبه رفت به باال طبیعت هم از رتبه شهاده میرود و ملحق به باال میشود
این یک مقدمه و طبیعت و ماده در نزد ما یک شیء است فرق میان آنها همین
است که ماده وقتی است که متلبس به صورت باشد و طبیعت وقتی است که
به او نظر کنیم من حیث هی هی که تلبس به صورت در او ملحوظ نباشد و
اگر فی المثل صورت را از شیء بگیرند بقیه ماده نمیماند بلکه بقیه همان
طبیعت میماند زیرا که ماده وقتی ماده است که صورت روش باشد بعینه
مثل این است و اب که اگر فی المثل صورت ابوت را بگیرند از اب دیگر
ابن ابن نیست و اگر صورت بنوت را از این بگیرند دیگر اب اب نیست به
جهت آنکه ارتباطی در مابین آنها نیست اگر صورت بنوت را از آن بگیرند
انسانی است که ارتباطی به آن ندارد و همچنین اگر صورت را از شیء بگیرند
بقیه ماده آن شیء نیست بقیه آن طبیعت عامه مطلقه است که تخصیص ندارد
و ارتباط ندارد و ارتباطش به این به همین صورت بود و مثلش این موج و
این قطره ماده دارد و صورتی دارد اگر صورت موج را از موج بگیرند البحر
میماند و بس نه این است که تکه میماند که آن تکه صورت موج ندارد اگر
تکه میماند که همان تکه موج است نه چیز دیگر و همچنین طبیعت و ماده
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پیش ما یکی است تفاوتی ندارد و تفاوتشان در اقتران به صورت و عدم اقتران
به صورت است و بعد از آنی که این محقق شد پس این ماده هم در حقیقت
با آن طبیعت یکی هستند و به لحاظی ماده هم جزء عالم باال حساب میشود
این است که شیخ مرحوم شما ببینید چه نظر دقیقی داشته که میگوید شمس
مقام ماده ثانیه را دارد ماده مال پایین بود بردش به افالک و ملحق به افالکش
کرد و حال آنکه مشتری عالمه را دارد زحل عاقله را دارد و مریخ واهمه را
دارد و زهره متفکره و متخیله را دارد و عطارد متفکره را دارد میفرماید که
شمس مقام ماده ثانیه را دارد و ماده ثانیه یعنی نه فواد بلکه ماده در مقام
طبیعت یعنی ماده که بعد از طبیعت است و اال فواد ماده المواد است و ماده
اولی است و این ماده ماده ثانیه است پس سبب این است که ماده به لحاظی
ملحق به عالم فعل میشود و حال آنکه اول مائی است که از سحاب فعل
نازل میشود و میریزد این ماء ماده که این به منزله مطر است به ارض عالم
مثال و از زمین این امثله متکثره که هست حاصل میشود و مقام ماده طبعا
مقام ماء را دارد که از سحاب مشیت افعال نازل شده پس اول در آنجا است
یزجی سحابا ثم یولف بینه ثم یجعله رکاما فتری الودق یخرج من خالله پس
این ماده به لحاظی از افالک است و به لحاظی مقترن و مربوط به صور
میشود پس این برزخ و رابطه میان فعل شد که تأثیر باشد و اثر که مفعول
باشد و مراد ما از الموثر که میگوییم اسم الموثر است نه آن ذات عالی و
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آنجا جایی است که الف و ثاء و راء آنجا نیست و میگوییم رابطه میان اثر
و موثر همین مقام ماده است و رابطه مابین فعلیت شیء و مفعولیت شیء
است و همین مقام ملک است و مقام مالئکه است و مقامی است که حیات
دارد از فعل میگیرد و به مفعول میرساند روحانیت دارد میفرماید انظر الی
اثار رحمه اهلل کیف یحیی االرض بعد موتها و آثار رحمه اهلل این ماء است که
از سحاب میآید و یحیی االرض بعد موتها این ماده هم از باال میآید و بر
زمین واقع میشود و مختلط به زمین میشود و نباتها از آن میروید پس برزخ
مابین فعل و مفعول مقام ماده است از این جهت مشایخ میفرمایند که مالئکه
اعلی مقامشان مقام ماده است و دون رتبه طبایع است و طبایع مقام جن است
و جن صاحب نفس قدسی است ببینید چگونه حل اخبار آل محمد :به این
قواعدی که عرض کردم میشود میفرماید آن ذکری که در قلب مومن و در
نفس مومن میشود ملک از آن اطالع پیدا نمیکند و آنچه در عقل مومن و
در قلب مومن است مقام سموات است به این جهت ملکی که در مقام ماده
است نمیتواند اطالع بر آن پیدا کند باز لحن را ببینید میفرماید دو مومن که
در جایی باشند مالئکه به یکدیگر میگویند بیایید برویم بیرون شاید اینها
سری داشته باشند به جهت این است که آن سری که ملک نباید اطالع پیدا
کند آن سر عقالنی و نفسانی است و ماده نباید بر آن مطلع شود پس هرچه
در نفس مومن است ملک بر آن مطلع نمیشود این است که ثواب ذکر نفسی
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را خدا خودش میدهد پس اذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه و دون الجهر
من القول این ذکر اعظم اذکار است و ثوابش بر خداست.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس شصت و چهارم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :فالرب المصلی هو الرب المضاف الی
آخر.
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افراد کلمات این عبارت معلوم شد اگرچه به طور اقتصار بود و ترکیب این
کلمات و حاصل این کلمات اینکه بعد از آنی که حضرت پیغمبر 9در شب
معراج رسیدند به سدره المنتهی که عبارت از نفس کلیه الهیه است و به آن
سدره میگویند به جهت آنکه شجری است اخضر و در زمستان و تابستان
همیشه سبز و خرم است و آن را منتهی گفتند به جهت آنکه منتهای اعمال
خالیق آنجا است و منتهای صور و کثرات آنجا است از آنجا اگر گذشت
همه منقطع میشود و به عالم ارواح و عقول داخل میشود و از عالم صورت
میگذرد و به عالم معنی میرسد و چون نفس کلیه الهیه است از این جهت
جبرئیل عرض کرد تو در موقفی ایستادهای که هیچ ملک مقربی و هیچ نبی
مرسلی آنجا نایستاده اما مالئکه مقرب به جهت آنکه ایشان از مقام ماده باالتر
نمیتوانند بروند به نفس نمیرسند و مالئکه محجوب از ما فی النفسند و
ذکری که در قلب مومن است ملک مطلع بر آن نمیشود و آن را نمینویسد
و خود آن را ثواب میدهد و دو مومن نجوایی که میکنند مالئکه به یکدیگر
میگویند بیایید برویم بیرون بلکه اینها سری داشته باشند به جهت اینکه مقام
مالئکه دون رتبه نفس است و به مقام نفس نمیرسد پس مالئکه مقرب و
غیر مقرب در آن موقف نایستاده بودند ابدا اما انبیاء به جهت آنکه نفوسشان
جزئیه است و به رتبه نفس کلیه نمیرسند و آنجا نایستادهاند از این گذشته
حقایق انبیاء شعاع جسم محمد و آل محمد است صلوات اهلل علیهم و ایشان
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را ممکن نیست که به مقام نفس کلیه برسند و هر نبی تا مقامی میتواند برود
که بدء او از آن مقام بوده پس از این جهت انبیای مرسل هم در آن مقام
نایستادهاند پس عرض کرد تو در موقفی ایستادهای که هیچ نبی مرسلی و
هیچ ملک مقربی آنجا نایستاده بعد عرض کرد ان ربک یصلی پیغمبر فرمود
کیف یصلی خدای ما چگونه نماز میکند حاال نماز لفظ فارسی است و
معانی متعدده که برای صلوه است در فارسی برای نماز گفته نمیشود لکن
صلوه چون اشتقاقی و مبدئی دارد در عربی برای او معانی متعدده میتوان
گفت پس ربک یصلی را معنی کنیم که پروردگار تو صلوه به عمل میآورد
بهتر است فرمودند این صلوه را چگونه به عمل میآورد عرض کرد میگوید
سبوح قدوس انا رب الملئکه و الروح سبقت رحمتی غضبی اینطور صلوه به
عمل میآورد اگر صلوه مقصود وصل نبوت و والیت باشد که صلوه را از
وصل بگیریم به اشتقاق کبیر یعنی رب تو که عبارت از جلوه رب است نه
ذات رب و ذات رب یصلی برنمیدارد جلوه ربی که عبارت از مشیه اهلل باشد
یصلی یعنی وصل میکند نبوت را به والیت یعنی مقام نبوتی که مقام ماده
است به مقام صورتی که مقام والیت است وصل میکند و ترکیب میکند
مابین ماده و صورت و به لغتی دیگر جهت من ربه را به جهت من نفسه
وصل میکند و به لغت دیگر و معنی دیگر اظهار التفات میکند جهت رب
به جهت نفس و اظهار اخالص میکند جهت نفس به جهت رب به این جهت
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گفت میگوید خدا به قول کونی نه به قول لفظی سبوح قدوس انا رب
الملئکه و الروح سبقت رحمتی غضبی پس سبوح قدوس به لحاظی یعنی به
قول سبوح قدوس احداث فواد او را کرده به جهت آنکه سبوح مبالغه در تنزه
است و کذلک قدوس و مقام فواد محمد 9مقامی است بریء از شباهت
اضداد و انداد و به هیچ وجه من الوجوه کثرات در او راهبر نیست و آن مقام
من عرف نفسه فقد عرف ربه است و مقام تعریف و تعرف خداست و آیت و
صفت خداست پس به این قول کونی احداث فواد شده یا آنکه فواد قول
سبوح قدوس کونی خداست که همین که فواد محمد 9را احداث کرد قال
سبوح قدوس و اگر این را احداث نکرده بود احدی را بر سبوحیت و
قدوسیت خدا اطالع نبود و به محض ایجاد این فواد خدا تعریف و تعرف
نمود خود را پس به فواد گفت انا سبوح قدوس و بعد از آن به مقام عقل
گفت انا رب الملئکه و الروح و مراد از روح خلقی است اعظم از مالئکه و
اعظم از جبرئیل و میکائیل چنانکه حدیث است و این روح بزرگتر جمیع
مالئکه مقرب و غیر مقرب است و جمیعا اشعه و انوار این روحند و چون
حالت این حالت برزخی است و ارتباطی به فواد دارد من حیث االعلی روحی
است قدس به جهت آنکه مقام عقل مقام برزخیت است و مقام توحید عقالنی
مقام توحید برزخی است که برزخی است میان توحید حق و توحید باطل
زیرا که اگر شخص به اعالی عقل خدا را توحید کند مقبول است فی الجمله
صفحه | 767

و اگر بخواهد به ادنای عقل خدا را توحید کند مقبول نیست به جهت آنکه
ادنای عقل مقام معنویت دارد و کلیت دارد و خدا معنی و کلی نیست و
اعالی او فی الجمله قدسیت دارد پس توحید اعالی عقل مقام تنزیه است و
توحید ادنای عقل مقام تشبیه است حاال مقام عقل مقام روح القدس است و
چون اول ماخلق اهلل العقل است فرمودند ان روح القدس فی جنان الصاقوره
ذاق من حدائقنا الباکوره و باکوره به معنی نوباوه است یعنی اول ثمار و مراد
از حدایق ایشان عرصات امکانیه است و آن عرصه اعالی جبروت عرصه
صاقوره است و صاقوره قحف سر را میگویند و جای کاکل را صاقوره
میگویند پس جنان صاقوره آن جای کاکل کل ملک است و آن اعلی درجات
ملک است که دیگر برتر از آن باالتری نیست و آنجا مقام عقل است که اول
ماخلق اهلل العقل پس ان روح القدس فی جنان الصاقوره یعنی فی عالم
الجبروت ذاق من حدائقنا یعنی من عرصات االمکان الباکوره و خود آن عقل
اول ثمری است در عرصات امکان اول ماخلق اهلل العقل و آن عقل مقام روح
القدس است اما روح است به جهت آنکه روحانیتی دارد و حیات کل به او
است و قدس است به جهت آنکه من حیث االعلی قدوسیت دارد و فرمودند
العقل وسط الکل و برای عقل فرمود جوهر دراک عالم بالشیء قبل کونه
پس مقام روح القدس مقام جوهریت مجرد از جمیع صور و فوق عقل و اعلی
درجات عقل است پس جوهری است مجرد از جمیع صور و وسط الکل
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است اگر وسط به معنی شریف باشد پس این شرافت دارد بر جمیع اشیاء یا
آنکه به معنی قطب است پس این قطب کل است و عالم بالشیء قبل کونه
به جهت آنکه از اعلی نظر میکند و امام و وری را میبیند پیش از این دهر
را و بعد از این دهر را و پیش از این زمان را و بعد از این زمان را میبیند و
همه در پیش او یکی است و او کلی است پس عالم است بشیء قبل از کون
شیء علی ای حال روح القدس وسط الکل است و قطب جمیع کاینات و
مرکز جمیع دایرات است و مطلع بر جمیع موجودات است و پیش مالئکه
او را خدا خلق کرده چرا رئیس مالئکه شد به جهت آنکه مقام عقل در عالم
غیب است و عرض کردم مقام فعل است و عالم غیب عالم فعل است و
عالم شهاده عالم مفعول و مقام عقل در عالم غیب مقام ماده است و مقام
نفس مقام صورت است و فواد آیتش طبیعت است در عالم شهاده و عقل
آیتش ماده است در عالم شهاده و روح آیتش مثال است در عالم شهاده و
نفس مقام جسم را دارد در عالم شهاده پس در غیب مقام عقل مقام مالئکه
را دارد پس مقام مالئکه غیبی مقام عقل است و برزخ است و این عقل من
حیث االعلی مرتبط است به عرصه مشیت و به عرصه فواد و فواد که جزو
مشیت است و از مشیت حساب میشود مثل طبیعت و ماده بعینه که طبیعت
ملحق به عالم غیب میشود و ماده ملحق به طبیعت است اینجا هم عقل
مرتفع و فواد یکی است اال اینکه قبل از تعین فوادش میگویند و بعد التعین
صفحه | 769

عقلش میگویند پس این عقل با فواد ملحق به عرصه غیب میشوند به لحاظی
پس از این جهت به عقل مرتفع اگر توحید بکنند ممضی است و مقبول است
اول ماخلق اهلل العقل ماخلقت خلقا احب الی منک بک اعاقب و بک اثیب
ایاک آمر و ایاک انهی و علی ای حال مقام عقل به لحاظی و اعتباری ملحق
به عالم سرمد میشود و این اعتبار اقوی است و به اعتباری ملحق به عالم
شهاده میشود و اول ماخلق اهلل میشود و ارتباط به امثله پیدا میکند و مرتبط
به نفوس میشود پس به این لحاظ مقام عقل مقام برزخیت میشود پس مبدء
اذکار مالئکه غیبیه بایست در مقام عقل باشد چه میشود بیایند تا عالم
ارواح و تا عالم نفوس و با اوامر الهیه تا عالم شهاده نزول میکنند مضایقه
نیست لکن میخواهم عرض کنم که مبدء وجودشان اینجاست مثل اینکه
مبدء انسان عالم فواد است و از فواد نازل شده تا به این عالم آمده و منافاتی
ندارد به اینکه از آن عالم باشد و همچنین جن را میگوییم از عالم طبیعت
است و منافاتی ندارد که تا عالم مثال آمده باشند همچنین انسان هم مبدئش
نفس است یا فواد است تفاوتی نمیکند میآید تا به این دنیا پس مالئکه
روحانیه و غیبیه مبدء ایشان مقام عقل است حاال مقام عقل دو اعتبار دارد
یک اعتبار آنکه عقل کلیه مالحظه میکنیم آن روح القدس است و یک مقام
شئون جهات ارتباط و تعلق عقل را به سایر اشیاء مالحظه کنیم مقام مالئکه
است پس مقام رب الملئکه و الروح در مقام عقل میشود یا اگر میخواهید
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مالئکه را از مقام روح ملکوتی بگیرید شاید به جهت آنکه روح ملکوتی هم
عقل است از این جهت اختالف روایات است که میفرماید اول ماخلق اهلل
روحی و میفرماید اول ماخلق اهلل عقلی به این لحاظ روح برزخ است من
حیث االعلی مرتبط به عقل است به این لحاظ مقام مالئکه را اگر در مقام
روح بگیریم هم شاید و صحیح است منافاتی با آنچه گفتم ندارد مقصود
این است که جهات توجهات عقل به مادون مقام مالئکه است و مقام کلیه
عقل مقام روح القدس است پس مقام رب الملئکه و الروح مقام عقل است
بعد از آن فرمود سبقت رحمتی غضبی به لحاظی سبقت رحمتی مقام روح
ملکوتی است یا اعالی او را اگر مقام مالئکه بگیریم به التحاق به عالم عقول
اسفل او مقام سبقت رحمتی میشود به جهت آنکه مقام رحمتی مقام روح و
حروفشان قریب به هم است و در او حروف هردو هست و این مأخذ استدالل
من نیست بلکه از آنجاست راه استدالل اینکه رحمت در انسان از خلط دم
پیدا میشود و دم مقام حرارت و رطوبت است و دم مقام هوا را دارد پس
رحمت از هوا پیدا میشود و هوای متحرک ریح است و روح از ریح اشتقاق
میشود و روح و ریح و رحمت در مقام حرارت و رطوبت است پس آن رکن
حار و رطب هم روح است و هم ریح است و هم رحمت پس مقام سبقت
رحمتی در مقام روح است و مقام غضبی در مقام نفس میشود زیرا که نفس
ابعد مراتب از مبدء است و مقام غضب است و مقام سبقت رحمتی یعنی روح
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بر نفس سبقت میگیرد و روح مرتبط به اعلی است و خدا اول رحمت را
آفریده و بعد غضب را و این سبقت را از سبق یسبق میتوانید بگیرید که از
پیش گرفتن باشد و از سبق یسبق هم میشود چون عرب یک فعلی دارند که
هر فعلی بخواهند بر وزن نصر ینصر صوغ کنند میکنند و این را باب مغالبه
میگویند مثال میگوید از کرم کارمته فکرمته از کرم یکرم یعنی مکارمه
کردیم و من در کرم غالب بر او شدم و همچنین ضاربته فضربته از باب
ضرب یضرب حاال اگر از باب سبق یسبق بگیریم یعنی غلب الغضب فی
السبق یعنی بعد از آنی که رحمت و غضب من مغالبه کردند رحمت من سابق
شد بر غضب به جهت آنکه هفتاد مرتبه عرصه رحمت اوسع از عرصه غضب
است زیرا که عرصه رحمت عرصه باال است و عرصه موثر است و عرصه
غضب پایین و در عرصه اثر است و نسبت اثر به موثر نسبت واحد است به
سبعین پس غلبه با رحمت خدا است و شاهد بر این غلبه اینکه میفرماید و
علی االعراف رجال یعرفون کال بسیماهم تا آنجا که میفرماید نادوا اصحاب
االعراف تا آنجا که هوالء الذین اقسمتم الینالهم اهلل برحمه ادخلوا الجنه اینها
قومی هستند که استوت حسناتهم و سیئاتهم نه حسناتشان غالب است که
داخل جنت شوند و نه سیئاتشان غالب است که اهل نار شوند پس در روز
قیامت در میان جنت و نار ،کثیبی است([ )]32و اهل اعراف آنجا حیران و
سرگردانند اینها اصحاب اعرافند یعنی یعرفون اهل الجنه و یعرفون اهل النار
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یا آنکه یعرفهم اهل الجنه و اهل النار و اما علی االعراف رجال آنها که رجالند
مستولیند بر اعراف و آنهایند واقف بر طتنجین که واقفند بر طتنج جنت و نار
و آنهایند ناظرین فی المشرقین و المغربین مشرق جنت و مغرب نار و آنهایند
متوسمون که به نور اهلل و نور توسم نظر میکنند اتقوا فراسه المومن فانه ینظر
بنور اهلل و آنهایند که ندا میکنند و به اهل نار خطاب میکنند و اشاره را به
اصحاب اعراف میکنند که هوالء الذین اقسمتم الینالهم اهلل برحمه بعد رو
میکنند به اصحاب اعراف ادخلوا الجنه پس داخل جنت میشوند و سبقت
رحمتی غضبی و مقام غضب مقام نفس است به جهت آنکه مقام بعد از مبدء
است و مقام انیت و ماهیت است و مقام رحمت مقام جهت من ربه و مقام
ماده است و مقام علیین و رحمت است بعد فرمودند انشاء اهلل سبقت رحمتی
غضبی.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس شصت و پنجم»*
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :فصـل :اعلم انه 9لماکان فی کل مرتبه
موثر جمیع مادونه و جمیع الکاینات من شعاع نوره الی آخر.
اصل مطلب به طور اختصار این است که چون حضرت پیغمبر صلوات اهلل و
سالمه علیه به اجماع مسلمین اول ماخلق اهلل است و اشرف کاینات و اول
موجودات است به اجماع شیعه و سنی و در این حرفی نیست و به تواتر
معنوی ایشان موثر جمیع موجوداتند یعنی جمیع موجودات از انوار ایشان
آفریده شدهاند و قیام جمیع اشیاء به ایشان قیام نور است به منیر و قیام کالم
است به متکلم و قیام قیام است به قائم و امثال اینها بعد از آنی که جمیع
اشیاء اثر ایشان شدند و اشیاء همه قائم به ایشانند و ایشان در شب معراج
عروج فرمود و جمیع مراتب بعد را طی کرد تا رسیدند به جایی که نبود میان
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ایشان و میان نور عظمت حجابی مگر همان حجاب زبرجده خضراء و آن
حجاب حجاب انا عبدک و انت ربی است و این حجاب زبرجده خضراء را
نمیتوان از میان برداشت و این محال است که حادث منتهی به قدیم شود و
مخلوق خالق نمیشود ابدا اگرچه مذهب حکمای پیش و اهل تصوف و
آنهایی که خود را عارف نامیدهاند این است که بنده در صعود میتواند به
خدا برسد میگوید از ریاضت میتوان اهلل شد ولکن در طریقه محمد و آل
محمد  :اینطور است که بنده اگر عمر کند مدت عمر ملک خدا و در همه
این مدت ریاضت بکشد و به همه کماالت فایز شود از مقام بندگی باالتر
نمیرود و خدا نمیشود و محال است که بنده فقیر حادث برود و خدای غنی
قدیم بشود پس حضرت پیغمبر چون در شب معراج عروج کرد به سوی مبدء
خود و اول اذکار خود و ایشان موثر کل کاینات بودند بعد از آنی که رسید
به آن مقام در بازگشت خود از اعلی به اسفل نگاه کرد هر چیزی را در اول
تکون خودش یافت و این از جمله عجایب است و مسأله بسیار مشکلی است
پس پیغمبر 9گذشت در شب معراج تا رسید به آن مقامی که آسمانها در اول
تکون بودند و رسید به جایی که جمیع ماسوای عرش یک دریا بود و جمیع
آسمانها و زمینها و عرش و کرسی جمیعا یک جوهره یاقوته حمراء بود و
همچنین رسید به جایی که جمیع ماسوی را در اول تکوین و اول بدء ایجاد
دید و حضرت آدم را دید که هنوز در میان آب و گل است و همچنین به هر
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نبیی در هنگام تولدش و اول تکونش عبور فرمود به این عالم و به عالمهای
دیگر و به جمیع هزار هزار عالم و همه را در هنگام تکون مشاهده فرمود و
این حکایت غریبی است و تعقلش با این فهمهای زمانی بسیار مشکل است
این حرف را که میشنوند چون ندارند آن مشعری را خیال میکند که پیغمبر
به اینجاها که عبور کرد مثل تصوری بود که ما تصور میکنیم مثل خوابی
که ببینیم خواب بینیم آدم را که حاال دارند او را میسازند و هنوز توی آب
و گل است یا خیال همچو وقتی را بکند پس شاید مراد این باشد که پیغمبر
آن شب به فکر و در عالم مثال بر اینها عبور کرد و ملتفت اینها شد و این
اشتباه است مطلب را نفهمیده و همچنین آن بزرگوار عبور فرمود به وقتی
که نفخه صور دمیده میشود و به وقتی که نفخه دفع دمیده میشود و عبور
کرد به مابین نفختین که چهارصد سال است و آن را طی کرد و بعد از آن
محشر را دید و نشور را دید و حشر را دید و صراط را و جنت و نار را دید
و اهل جنت را در جنت دید و اهل نار را در نار دید و هکذا گذشت به مقام
رضوان و از آنجا هم گذشت تا به مقام ذکر و از آنجا هم گذشت تا به مقام
اسماء اهلل و صفات اهلل رسید و جمیع این مراتب را در آن شب طی کرد و
سفر او پنجاه هزار سال راه بود و این مسافت را در اقل از ثلث شب طی
فرمود و دید و برگشت و آمد و اگر بر نفس این مطلب فی الجمله حرف
صعوبتی داشته باشد به جهت این است که قیاس به خود میکند که او هم
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مردی است مثل من آدمی بیعرضه نهایت از من مالتر است و از من معرفتش
و حکمتش بیشتر است آخر هم آن هم از جنس ما است چون از جنس ما
است چطور میشود این همه احوال را و این همه اوضاع را در این مدت
قلیل ملتفت بشود و بفهمد و برسد و این سببش قیاس کردن آن بزرگوار
است به سایر جزئیات لکن اگر مقام او و اصل حقیقت او را بشناسند این
تعجب برطرف میشود به جهت آنکه آن بزرگوار تصرف او در همه کاینات
نیست مگر مثل تصرف روح در بدن و مثل اطالع روح تو بر بدن تو از پای
تو تا سر تو عبور میکند به یک طرفه العین و به یک طرفه العین همه را طی
میکند و میبیند همچنین کسی که جان کل این عالم و روح این عالم شد
بلکه موثر کل شد بلکه او در این عالم آیتش جسم مطلق است و جسم مطلق
نباید از مشرق تا به مغرب به مسافت زمانی تا زمانی طی کند بلکه در همان
آنیکه در مشرق است همان آن در مغرب است و همان آنی که در آسمان
است در همان آن در زمین است و او اوجد است در هر چیزی از مکان وجود
او و اولی است از هر چیزی به خود آن چیز حاال اگر کسی رسید به مقام
حدید آیا نه این است که این حدید مشرف است بر جمیع اوقات گذشته و
بر جمیع اوقات آینده و آن حدیدی که در حضرت آدم بود آیا نه این است
فردی از افراد حدید بود و آنچه میآید تا مقارن قیامت همه از افراد حدید
است نه اینکه اگر حدید با وجود اینکه چیزی نیست مهیمن است بر جمیع
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اوقات از اول ایجاد این عالم تا آخر ایجاد این عالم حاال حدید ما معدنی
است و شعور ندارد و اگر این نفس شاعره میبود و شاعر میبود و مهیمن بر
ماضی و مستقبل میبود معلوم است که شاعر بود لکن حدید ما شعور ندارد
و جسم مطلق ما شعور ندارد و نیست از اهل شعور و حیات از این جهت
اطالع او بر ماسلف و ماسیأتی به اینطور شعور نفسانی و انسانی نیست طور
دیگری است برای خودش حاال اگر جسم مطلق نفس شاعره داشت هیچ
چیز از تحت شعور او بیرون نبود و جمیع اشیاء در بحر شعور او غرقند حاال
دیگر شعور او به اشیاء به چه نحو است انحاء شعور در این عالم هست لکن
آن اقوی شعور و اکمل شعورات است نه اینکه همین که مثل چشم ناظری
از جایی به جایی خارج نباشد نقصانی در شعور باشد حاشا بلکه این
ناقصترین ادراکات است بلکه ادراک مطلق مر جمیع ماسلف و ماسیأتی را
اقوای و اکمل ادراکات است بلکه آن ادراکی است که این دیدن چشم شما
و این شنیدن گوش شما ورقهای از شجره ادراک او است و اینها همه ظهور
ادراک او است و او دراک به همه این ادراکات است و به آن ادراک اقوای او
هم که اقوی االدراکات است دراک است پس چشم شما شما را خبر میدهد
به چیزها و او است که به چشم شما میبیند و این بینایی بینایی او است و
قوت او است مثلش اینکه چشم شما که میبیند همان روح شما است که به
چشم شما دیده و جمیع شما مثل چشمید نسبت به موثر او میبیند نهایت به
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شما و با چشم شما پس وقتی پیغمبر شما در مقام موثریت ایستاد جمیع
ماسوی در پیش او در محضر واحد حاضر است و گذشته و آینده همدوش
در حضور او ایستادهاند پس میبیند آدم را در هنگام تولد او و در هنگام نزع
روح او و در هنگامی که مقبور و ملحود است و همچنین هر موجودی را
در هنگام تکوین و در هنگام تفریق آن موجود میبیند و میبیند او را در اول
بدئش و برزخ را و آخرت را و رویت او این چیزها را و حال آنکه هنوز
موجود نشدهاند از بابت احاصه و هیمنه او است بر همه اوقات موجود نشده
در زمان لکن فی علم اهلل موجود است و او است خازن علم اهلل و او است
صاحب علم اهلل آن علم اللهی به او انعام فرموده پس جمیع آنچه به خود آن
موثر پا به عرصه وجود گذارده از او محجوب نخواهد بود پس از این جهت
پیغمبر در شب معراج عبور کرد بر هر چیزی عبور کرد بر هر چیزی عبور
کرد بر مبدء او و اول تکون او و اصل مطلب این است که عرض کردم لکن
برای حل این تفاصیلی واجب است که مقدمه حل آن شود.
عرض شد([ )]33نفس انسانی موثر افعال و اعمال و اقوال خودش هست یا
نه؟
فرمودند افعال را نمیدانیم یعنی چه اعمال را نمیدانیم یعنی چه و نفس انسانی
موثر افعال و اعمال و اقوال خود هست لکن این بدن اثر نفس انسان نیست و
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اگر این بدن اثر نفس بود چرا پشت سرش را خبر ندارد و خبر از عروق و
اعصاب خود ندارد و موثر بر آثار خود البته اطالع باید داشته باشد حاال که
این بدن اثر نفس نیست افعالی و اعمالی و اقوالی که برای این بدن هست و
از این بدن سرمیزند و در این بدن بر حسب این بدن جاری میشود اینها هم
دخلی به او ندارد و بر حسب قابلیت همین بدن است و همچنین اعراضی که
در این بدن است از خارج آمده و منشأ آثاری شده آنها هم آثار انسان نیست
از این جهت است که ما بر اعمال خود اطالع نداریم از این جهت قولمان و
فعلمان از یادمان میرود وانگهی ما چنانکه احوالمان و اقوالمان را نمیدانیم
خودمان را هم نمیدانیم و خود من که موثر قول است غیر آنی است که
میآید اینجا مینشیند اگرچه قول از این بیرون میشود و قائل این میشود و
جاهل و ناسی این میشود لکن آن غیر اینی است که میآید اینجا مینشیند
و ما خود را این فرض کردهایم به طوری شده که همین که این ناسی شد
میگویم من ناسی شدهام و اگر این جاهل شد میگویم من جاهل شدهام
لکن اگر من را بشناسم مشتبه نمیماند لکن او را که اشتباه به این کردیم
قول او را اشتباه به قول این میکنیم و فعل او را اشتباه به فعل این میکنیم و
همین که این نشست میگویم من نشستم و همین که این جاهل میشود
میگوید من جاهل شدم من ناسی شدم.
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و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس شصت و ششم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :اعلم انه 9لماکان فی کل مرتبه موثر
جمیع مادونه الی آخر.
از برای تحقیق این مسأله مقدمهای الزم است که به قدر امکان آن مقدمه را
باید فهمید و آن این است که از برای هر ناقصی در استکمال چهار سفر
واجب است یعنی هر ناقصی که خواسته باشد کامل شود در هر فنی و در هر
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علمی و در صنعتی و در هرچه در دنیا ناقص است و خواسته باشد استکمال
حاصل کند و رفع نقصان از خود کند چهار سفر میباید بکند و اگر این
چهار سفر برای اشیاء پیدا شد از رتبه نقصان به درجه کمال خواهند رسید و
این چهار سفر را حکماء اعتنای عظیم کردهاند و در صدد شرح آن برآمدهاند.
سفر اول به اصطالح حضرات متقدمین سفر من الخلق الی الحق است و اول
کاری که بایست بکند این است که از غایت بعدی و نقصانی که دارد سفر
کند به سوی آن کاملی که منظور نظر او هست و استکمال از کمال او
میخواهد بکند پس سفر اول از رتبههای نقصان به سوی رتبههای کمال رفتن
و به سوی شخص کامل رفتن و استکمال او کردن است و بعد سفر دویم را
حضرات سفر فی الحق نامیدند سفر من الحق الی الحق است یعنی به آن رتبه
کمال که رسید بر نزد آن کامل که رسیدند باید آنجا سیر کنند در انحاء علوم
او و انحاء کماالت او و شئون و تفاصیل او این سیر را سفر دویم میگویند
این هم سفری است بسیار منبسط و طویل و عریض به قدر کمال آن کامل
و به قدر انبساط نور آن منیر و آن کاملی که هست و سفر سیم را حضرات
سفر من الحق الی الخلق نامیدهاند و این سفری است که بازگشت میکند از
جانب آن کامل و پس از آنی که آنجا بار خود را بست و استکمال خود را
کرد و طلب انوار و قدرت و علم و کمال خود را کرد از فضل نور آن کامل
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تحصیل کرد و این سفر سیم انبساطش عرضا از سفر اول بیشتر است اگر به
نظر ظاهر تا سفر اول مسافتش یکسان میآید ولکن در سفر اول جامد بود و
میرفت باال و میرفت باال و شیئا فشیئا رتبههای جمود را از خود دور
میکرد و انبساط نداشت تا رفت باال و از آن اعراض کرد اسباب بود و جمود
که اعراض بود برای او و در آنجا آن حرارت کامل او را حل و ذوب کرد و
منبسط و واسع کرد هرچه حرارت او ممازج با اهبیه وجودیه این شد این را
متفرق کرد و اجزای وجود این را از هم ریخت که:
اعدم وجودک التشهد له اثرا
فدعه یهدمه طورا و یبنیه

او این وجود را از هم پاشاند و منبسط کرد و شبیه به سعه احدیتش کرد و
حاال که از آن مقام نازل میشود و پایین میآید با آن سعه و احاطه و انبساط
میآید پس این سفر ثانی اگرچه طوال مثل سفر اول است لکن عرضا دخلی
به سفر اول ندارد و سفر چهارم را سفر فی الخلق و من الخلق الی الخلق
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میدهند یعنی در میان خلق سیر کردن و به حقایق اشیاء من حیث هی هی
نگاه کردن و نسبت اشیاء و اوضاع و احوال و کثرات آنها را سیر کردن پس
در اینجا بر علم و بر شئون علم او میافزاید و در اینجا تکثر پیدا میکند و در
این تکثرات تلطف پیدا میکند و نه این است که حاال به غایت بعد که آمد
منجمد شد و نقصان برای او حاصل شد حاشا بلکه آن نقصان اول عصیانی
بود و این نزول نزول طاعت و امتثال است و سبب ترقی است و بودن در آن
نقصان سبب بعد او بود از مبدء و این بعدی که االن برای اوست سبب قرب
اوست خدایی که نبی میفرستد در این دار دنیا نقصی برایش نبود و اگر تنزل
این نبی سبب جمود و نقصان او باشد پس خدا از این قرار امر به منکر کرده
و خدا امر به معروف میکند و نهی از منکر و خدا امر به منکر نمیکند بلکه
حبب الیکم االیمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و
العصیان پس خداوند عالم جلشأنه اغرای به باطل نمیکند و امر به منکر
نمیکند و امر به بعد نمیکند و امر به قرب میکند پس آمدن نبی به این دار
دنیا و تجمد او و ظهور او به هیئت بشر یأکل مماتأکلون منه و یشرب مما
تشربون اینها محض امتثال است و فرمانبرداری و این سبب ترقی میشود و
غافلند بسیاری از این چنانکه سید مرحوم عرض کرده بود خدمت شیخ
مرحوم که اگر من به جماعت حاضر نشوم و یک گوشه خلوتی تنها بایستم
و نماز کنم حضور قلب من بیشتر است و خضوعم و خشوعم زیادتر است و
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توجه بیشتر میتوانم داشته باشم و در جماعت همهمه مردم است و متوجه
امام و افعال امام و متابعت امام حواسم پریشان میشود و توجهم کمتر است
حاال کدام یکی افضل است آن را بکنم فرمودند شیخ مرحوم که نه هر توجهی
مطلوب خدا است مطلوب خدا امتثال و فرمانبرداری است به هر طوری
حکم کرده است آنطور باید کرد حاال اگر پیغمبر به شخصی بگوید بیا و
برو جهاد پس بگوید اگر من به جهاد بروم توجه ندارم در جنگ و من حضور
قلب ندارم و باید متوجه دشمن بشوم میخواهم در یک گوشه به اخالص
توجه کنم و عبادت کنم این امتثال نشد بلکه نوکر میباید در هر حالی امتثال
فرمان او بکند و آن امتثال سبب تقرب او میشود سبب ترقیهای او میشود و
نه این است که بگوید من میخواهم توجه داشته باشم و امتثال بکند این
عبادتها به کار نمیآید و در مثلهای علماء و حکماء به قول مشاحه نیست
شیطان بعد از اینکه مأمور به سجده آدم شد عرض کرد خدایا مرا از سجده
آدم معاف بدار من چنان عبادتی برای تو بکنم که جمیع مالئکه غبطه آن را
بخورند وحی رسید که من محتاج به عبادت تو نیستم من دوست میدارم که
عبادت کرده شوم از آن بابی که امر میکنم و از آن راهی که میگویم مرا
عبادت کنند آن راهی و بابی که من میگویم از راه دوست میدارم این است
که در احادیث زیاد رسیده که هرگاه شخصی در بهترین مقامات که مکه
باشد و در بهتر جایی از جاهای مکه که آنجایی است که به ازاء حجر است
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مابین رکن و مقام است عبادت کند خدا را آنقدر که قد او مثل کمان شود
و تن او مثل هنبان پوسیده گردد ولکن از باب والیت علی بن ابیطالب بر
خدا وارد نشود اکبه اهلل علی منخریه فی النار و برای او این عبادت به هیچ
وجه من الوجوه ثمر ندارد و به کار او نمیخورد و اگر از آن بابی که خدا
خواسته برود و یک کلمه بگوید و کسی دیگر از غیر آن باب هزار هزار
عبادت کند آن یک کلمه به کار میخورد و جمیع آن عبادات هباء منثور
است و بیثمر پس یک طاعت شیعه از بابش بهتر است از طاعت عمر دنیا از
اول دهر تا آخر دنیا به جهت آنکه آنها فعلگی است و عبادت نیست و دنگ
برنج کوبی است هی خم و راست شده و این عبادت نشده حاال گیرم آنها
هم از اول دنیا تا آخر دنیا همهاش را عبادت کنند مثل این است که بروی
پیش بت گریه کنی تضرع کنی و هیچ نیست و هیچ فایده ندارد و آن خدایی
که پیش او تضرع کرده خدا نیست و آن دعایی که میکند دعا نیست و آن
عبادتش عبادت نیست و همهاش نامربوط است و به کار نمیخورد پس از
راهش و بابش به کار میخورد و از بابش قلیل عمل کثیر میشود و یک
نخود اکسیر و هزار هزار من زبل و پهن حاال هزار هزار من پهن کمیت او
خیلی است لکن هیچ فایده ندارد و این یک نخود اکسیر کمیت ندارد لکن
اکسیری است فعال و به کار میآید و مبالغ خطیری قیمت آن است و
همچنین در سفر چهارم در مقامات بعد که میآید یا در هنگام سفر سیم بعید
صفحه | 786

شدنش درجه به درجه به هیچ وجه نقصانی برای او افاده نمیکند بلکه این
بعد اثبات سعه او و نفوذ و اطالع او به حقایق اشیاء برای او میکند راهی که
خدا خواسته اینجاست پس جمع مابین این مطلب و آن فرمایش شیخ مرحوم
که میفرمودند که در اوائل سن من در ایام اقبالم چنین بودم کنت فی ایام
اقبالی بعد از آنی که مبتال به خلق شدم دیگر آن مکاشفات برای من نمیشود
و جمع مابین این و آن مطلبی که عرض کردم این است که بدیهی است که
انسان صاحب حسی است و صاحب مقادیم بدنی و مآخیر بدنی بطنی دارد
ظهری دارد و شک نیست که چشم او در مقادیم بدن او واقع شده و در
مآخیرش چشمی نیست و وقتی که انسان نگاه میکند مقادیم بدن او مواجهه
با جایی که میشود آنجا را میبیند و مآخیر او اگر مواجه شد آن را نمیبیند
و آن طرفی را میبیند که مقادیم او مواجه او است و این نقصی و عیبی برای
شخص نیست وقتی روی من به مشرق بود مشرق را میدیدم حاال که مأمورم
که روی من به مغرب باشد و مشرق را نمیبینم این برای من نقص نیست
وقتی این ندیدن محض امتثال باشد حاال که نمیبینم نه این است آن دیدن را
از من گرفتهاند کسی که اول تکلیفش یک الاله اال اهلل گفته باشد چهل سال
هم که از عمرش هم که میگذرد آن یک کلمه از نامه عملش محو نمیشود
وقتی به دهر میرود باز آن را دارد و وجدوا ماعملوا حاضرا و همچنین کسی
که در ایام اقبالش و فراغتش مأمور بود به توجه به جای مخصوصی و در آن
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وقت چیزها برای او کشف میشد حاال مأمور است به جای دیگر توجه کند
و آن چیزها را نمیبیند آنها از کیسهاش نرفته در زمان آن حاال نیست لکن در
دهر او ثابت است همان توجه را همان اقبال را حاال هم دارد لکن حاال که
مأمور است متوجه به کثرت باشد توجه به کثرت غفلت از وحدت را الزم
دارد وقتی مأمور است بیاید شهادت بدهد پیش حاکم باید شهادت بدهد و
بیاید و کلمه الاله اال اهلل در آن وقت بگوید و همهاش حکایت خر و پاالن و
خرید و فروش باید همین الفاظ را به جهت ادای شهادت بگوید و المحاله
وقتی این الفاظ را میگوید کلمه الاله اال اهلل نمیگوید و این داخل نقصان
نیست و همچنین شیخ مرحوم میفرماید من در ایام اقبالم چنین بودم و فالن
حالت را داشتم و حاال که مشغول به مردم که شدم آن حالت برای من نیست
نه این میشود که یعنی من تنزل کردم آن وقت میگفتم یک حاال میباید
بگویم هزار حاال مأمور به این کثراتم و مأمور به این معاشرات پس این اسفار
اربعه در استکمال هر ناقصی از جمله واجبات بود به طور اجمال ولکن
چگونه استکمال میباید بکنم آن را باید شرح کرد این اسفار اربعه در دو
مقام ثابت میشود و دو مقام باید بیان شود یکی در تکوینیات و یکی در
تکمیلیات و به لغتی دیگر یکی در تکوین و یکی در تشریع در هر یکی از
مقامات به طور معینی است این سفرها است و مراد ما از تکوین ایجاد ما
لمیکن است یعنی لمیکن فی عرصه الکون و کان فی العدم و فی القوه و
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خرج منه الی الوجود و اما تشریع و تکمیل ابراز ما قد کمن است یعنی آنچه
در این گذارده شده و صالح است برای آن بعد از آنی که مکون شد تکمیل
میکنیم این را و آنچه خدا در کمون این گذارده ما به عرصه ظهور میآوریم
نه اینکه ما چیزی ایجاد میکنیم و حال آنکه نبوده است بلکه صالح برای
این بوده و در او به طور کمون بوده و ما این شیء کامن را تقویت میکنیم
و به عرصه ظهور میآوریم مثل تکمیل مثل معالجه مریض این مریض جان
دارد و صالح برای قوت است برای مشی است لکن آن قوی به جهت علل و
امراض ضعیف شده پای او حرکت ندارد من میآیم جان را و حرارت غریزی
او را تقویت میکنم و ازاله اعراض و امراض از او میکنم و اصول و اغراض
او را تقویت میکنم صحیح میشود برمیخیزد و راه میافتد پس تکمیل عمل
در مواد موجوده در عرصه وجود است به خالف تکوین که عمل در مواد
موجوده نیست بلکه در ایجاد ماده است المن شیء و ایجاد صورت است
المن شیء پس این با آن خیلی تفاوت دارد خلق من الماء بشرا خلق الجان
من مارج من نار در عرصه تکمیل است و الجان خلقناه من قبل من نار
السموم این من نار السموم در عرصه تکمیل است و من الماء کل شیء حی
این در عرصه تکوین نیست بلکه در عرصه تکمیل است و اما در عرصه
تکوین و عرصه ایجاد خلق المن شیء است المن ماده و المن صوره است
خلق البشیء و اللشیء و الفی شیء در عرصه تکوین و در عرصه تکمیل هم
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یسئلون اینجا محل سوال است زیرا که بعد از آنی که محقق کردیم و سواالت
سائلین را تنویع کردیم سواالت سائلین از چهار چیز بیرون نیست یکی سوال
از من فعل است و هرچه ملحق به این است و دوم سوال لم فعل است و هرچه
ملحق به این میشود یکی مم فعل است و هرچه ملحق به این است و یکی
علی م فعل است و هرچه ملحق به آن است و سوال از کم اشیاء و از کیف
اشیاء و از نسبشان و اضافاتشان هم از ملحقات علی ما فعل است جمیع
سواالت سائلین را دیدیدم که از این چهار باب بیرون نیست در تکمیل گفته
میشود من کمله و لم کمله و مم کمله و علی م کمله و در تکوین نمیتوان
گفت من فعله زیرا که لیس غیره فاعل و نمیتوان گفت لم فعله زیرا که لیس
ورائه غایه و نمیتوان گفت مم فعله زیرا که هو خالق الماده و نمیتوان گفت
علی م فعله زیرا که هو خالق الصوره پس آنجا الیسئل عما یفعل ولکن فواعل
مکمله یسئلون از این جهت خدا به خلق میگوید لم فعلت کذا و لم عصیت
و خلق به خدا نمیتوانند بگویند لم فعلت کذا.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
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*«درس شصت و هفتم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :اعلم انه 9لماکان فی کل مرتبه موثر
جمیع مادونه الی آخر.
به طور اختصار و اجمال بیان کردیم که اسفار چهار سفر است یکی سفر از
خلق به سوی حق و یکی سفر در حق و یکی سفر از حق به سوی خلق و
یکی سفر در خلق و گفتیم که این چهار سفر بر دو قسم است به این معنی
که یا این چهار سفر در تکوین است و یا این چهار سفر در تکمیل و تشریع
است اما چهار سفری که در تکوین است اگرچه مقدم است به حسب ظاهر
لکن درک اسفار در او و تمیز او اشکال دارد اما در تکمیل به جهت آنکه
مواد او را مشاهده میکنی میبینی که درک اسفار ظهوری و وضوحی دارد
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پس اول اگرچه آن مقدم است لکن در تکمیل که بیان میشود آن وقت بعد
از آن تکوین بهتر فهمیده میشود و در مقام تکمیل هم دو قسم است یا
تکمیالتی است که به واسطه اسباب کونیه ظاهریه تکمیل میشود یا این
است که به واسطه اسباب شرعیه ظاهریه تکمیل میشود چون شرع که ما
میگوییم دو معنی دارد پیش یک دفعه شرع میگوییم و همین شرع ظاهر
که رسول ظاهری بیاید و امر و نهی ظاهری بکند و امتثالی و مخالفت
ظاهری باشد و به این لحاظ جمیع ماسوای این از اعیان موجود است و
موضوعات که مخاطبند جمیع حقایق و اعیان تکوینند بعد از آنی که آن
حقایق و اعیان درست شد و هر نبی در میان بنیآدم یا جن مبعوث میشود و
امر و نهی میآورد برای این حقایق و اعیان اما به لحاظ و معنی دیگر مراد از
عرصه شرع عرصهای است که بعض خلق را نسبت به بعض دهند عالی را
مثال نسبت به دانی بدهند فاعل را نسبت به مفعول بدهند لطیف را نسبت به
کثیف بدهند یا کثیفی را نسبت به کثیفی یا لطیفی را نسبت به لطیفی این
عرصه عرصه شرع است زیرا که شرع عرصه اوصاف است و اوصاف به
تمایز اشیاء معلوم میشود و اما مقام کون به این مالحظه نسبت به این مقام
مقام آن موصوفات است و مقام مواد است که المن شیء احداث شدهاند و
آن مقام تکوین میشود اما مقام اوصاف و مقام ماهیات و مقام تمایز اشیاء و
متممات اشیاء مقام شرع میشود حاال در شرع ظاهری ظاهری که بگیریم
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بهتر معلوم میشود و بعد از این منتقل میشویم به آن شرع به معنی دوم که
به معنی اوصاف است و بعد برویم در تکوین و احداث ماده اما در شرعی به
حسب ناقصین در این شریعت مخاطبینند از بنی ادم اینها که ناقصند باید
استکمال کنند اول ببینیم معنی ناقص بودن اینها چه چیز است یعنی خداوند
بنیآدم صاحب بنیه آفریده که قابل تربیت باشد و ترقیها بکند و منشأ آثار
غریبه بشود و از برای او آثار و افعال و صفات غریبه پیدا شود و اینها را در
کمون او گذارده باز در کمون دو معنی دارد و جمیع مطالب حکمت را
نمیتوان در یک روز و یک مجلس گفت یکی معنی کمون این است که
اشیاء از امکانند و در امکان همه چیز کامن است این مقصود نیست لکن
امکان قریبی که برای شیء است باید دید چه استعداد دارد مثال خداوند در
امکان حدید گذارده سیف و سکین و صفود و این چیزهایی که از آهن
میسازند اینها را در امکان حدید قرار داده و اینها را در امکان القطن قرار
نداده و آنچه از القطن میتوان ساخت مثل این نخهایی که میریسند و این
پارچههایی و تورهایی که میبافند در امکان حدید قرار نداده است یعنی
الحدید من حیث انه حدید با حفظ صورت حدیدی این چیز از او ساخته
نمیشود بلی ممکن است که حدید را ردش کنند به امکان و دو مرتبه از
امکان بیرون بیاورند چیزی به صفت قطن آن وقت از قطن جامه بسازند آن
وقت از حدید نساختهاند لکن حفظ صورت حدیدی نمیشود و اینها را
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نمیتوان نسبت به حدید داد مگر با حفظ صورت حدیدی و اگر حدید را
باید رد به تراب کرد و رد به عناصر کرد و دو مرتبه از عناصر قطنی ساخت
و آن قطن را جامه کرد گفته نمیشود که حدیدی را جامه کرد پس ما حدید
را جامه نکردیم زیرا که حفظ صورت حدید نشد نمیبینی ابریشم را جامه
کردند هرکس نگاه کرد میگوید جامه ابریشم است و حفظ صورت
ابریشمی را کرده است و معنی اینکه خدا در امکان حدید قرار داده است
چیزها را از سیف و سکین یعنی با حفظ صورت حدیدی سیف میشود و
سکین میشود و این مقصود ما است که امکان قریب باشد نه امکان بعید
مثل طلبههای نجف که میروند گدایی میکنند که ما انشاء اهلل مجتهد
میشویم این در امکان بعیدش هست لکن نه قریب و حد نوع انسان را در
نوع انسان و امکان انسان یعنی امکان قریبی که برای انسان قرار داده حفظ
آن در آن صور میشود کماالت و صنایع و قوای بسیار گذارده و در هر
چیزی که کمالی و قوه قرار داده اگر آن کمال بروز نکند گذاردن آن در او
لغو است زیرا که برای این قرار میدهد که به عرصه فعلیتش بیاورد پس در
انسان خداوند کماالتی قرار داده یعنی در جمادات کماالتی قرار داده بالقوه
او قرار داده و مراد ما هم از قوه که عرض میکنیم نه قوه امکان راجح و
امکان جایزی که کل شیء فیه معنی کل شیء باشد پس چون خداوند در
قوه انسان قرار داد صنایعی چند را کماالتی چند و چنین تقدیر کرد که در
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اول تکوین ناقص محض باشد ببینید که در اول نطفهای است که هیچ اعضاء
و جوارح در او بالفعل نیست لکن در قوه قریبه او هست انقالب حالت پیدا
کند و علقه و مضغه و لحم و عظام نشود@شود ظ@ و روز به روز به
واسطه آن حرارت رحم که از تدبیرات تکوینی است و به حرارت روح
حیوانیه که در مادر هست هی از حالی به حالی انقالب پیدا کند تا اینکه
کسوه لحم شود و تا اینکه انشاء خلق آخر شود ولدی میشود و به دنیا که
آمد ابتدای عرصه تشریع میشود حاال در عرصه تکوین بود نطفه بود و علقه
شد و آمد و آمد مکون شد و در آن اوقات تکوینی ترقیات او به اسباب کونیه
و به فعل و انفعاالت کونیه است یعنی حرارت در او اثر میکند و او را حل
میکند و برودت در او اثر میکند و او را عقد میکند به این حل و عقد و به
این طبخ برای او انقالب پیدا میکند نطفه باال آمد و در او حالت نباتیت و
روح نباتیت پیدا شد بعد از آنی که آن نبات که نمو کرد و روح حیوانی در
او پیدا شد و انشاء خلق آخر شد و تمام شد و حاال بیرون آمد ایستاد در خارج
تدبیرات کونیه از این منقطع شد حاال دیگر تدبیراتی است که از خارج بدن
به این میرسد و تعلیماتی است که از خارج به این باید بشود پس از خارج
میآید برای او تعلیماتی چند و باز مثل داخل بدن به این میرسد مدد به جهت
آنکه اگرچه به تعلیمات خارجیه باید چیز دیگر در این احداث شود لکن آن
کون را از دست نداده بدن کونی را که دارد نهایت چیز دیگر باید عالوه در
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او احداث شود پس به جهت آنکه مراتب کونیه را دارد اکلی دارد و شربی
دارد مثل آبی که یکپاره بدهند این اکل و شرب که میکند میرود در
اندرون او باز به طور تکوین اکلی دارد و عقد و طبخ و تصفیه که در داخل
بدن میشد باز نباتیش قوت میگیرد و حیوانیتش قوت میگیرد به این غذا و
آبی که میخورد قوت برای آن تکوین که از شکم مادر آورده حاصل شود
لکن آن امر اخری که باید برای او احداث شود به تعلیمات خارجیه باید باشد
که آن را تشریع میگوییم پس اول مراتب تشریعیه نبی او که پدرش باشد و
مادرش باشد تعلیم او میکنند و نبوت میکنند نبوتی که برای این ولد هست
آنچه حاال حاصل است برای این طفل حاال حالت نطفه دارد و هی از این
حالت ترقی میکند و میکند پس نهایت روز و شبی به این مینمایند و
روشنایی و تاریکی تمیز میدهد و شب که میشود یک علمی دیگر برای او
پیدا میشود میبیند طوری دیگر شد و طور دیگری را هم نمیتواند بگوید
و همینقدر حالتی دیگر پیدا میشود برای او و خورده خورده پدر و مادر او
نبوت میکنند و او را تعلیم میکنند و کلمات و خوب و بد میآموزند و او
را پرهیز میدهند از چیزی تحریص و ترغیب میکنند به چیزی این امر و
نهیش همین تشریعش است به همینطور تا وقتی که بنیه این قوت میگیرد تا
نفسی برای او حاصل میشود نفس حاصله به این تعلیم شود و آن چیز دیگری
است و آن گیاهی است که در ارض علم روییده و آن نفسی است جداگانه
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دخلی به نفس حیوانیش ندارد نهایت این حیوان حیوانی بود که قابل این بود
که اگر نبی به این مبعوث شود نفسی به این افاده بکند پس این نبی که پدر
و مادر او باشند القاء میکنند نفس جداگانهای غیر نفس حیوانیه که ما این
را نفس ناطقه میگوییم حاال اگر این پدر نبی باشد از اول نفس معتدلی به
این القاء میکند که تا آخر معتدل میماند اما سایر پدر و مادرها این پدر و
مادر نبی نیست نهایت راوی از انبیاء است اگر تربیت را درست بکنند و اگر
کج و واج تربیت بکنند از سهو و کجی خودش است پس پدر و مادر طفل
نبی آن طفل است از جانب خداوند عالم که راویند از انبیاء و هرچه حق
است از انبیاء و هرچه باطل است از رأی خودشان است و هر کار بدی را
که بکند اشتباه و سهو آن راوی است اشهد ان الحق لکم و معکم و فیکم و
منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه همچنین ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و
فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه پس این پدر و مادر راویاند از انبیاء این تربیتها
را و به واسطه روایت او از انبیاء و آن اسم خدایی که بر لسان این است و
مقصودم از آن اسم حق است و مقصودم از آن اسم علم است و مقصودم از
آن اسم شعور است پس به واسطه آن اسمی که بر لسان این شخص هست
فعالیتی پیدا میکند و به قوت آن اسم احداث نفسی در این میشود و نفسی
در این میآید و انسان میشود و نفس ناطقه برای او حاصل میشود و بنای
نطق و تصرف را میگذارد تا این را به سن مراهقه و سن شعور میرساند و
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بعد بر این بسیار میشود روات از هر طرفی هر کسی جایی و روایت حق
برای این میکنند و روات باطله هم برای این بسیار جمع میشوند مثل همین
شریعت که جمیع این هفتاد و دو فرقه باطل و آن فرقه حقه همه رواتند و
دعاتند به حق و باطل و بر این بیچاره مرور میکنند و او را دعوت میکنند
همچنین آنهایی که بر این طفل مرور میکنند دعاتند و رواتند یا دعوت به
سوی باطل میکنند دروغ و فحش یادش میدهند و این روات یا روات حقند
و کارهای معتدل میکنند و اینها همه روات از انبیائند و احداث نفس ناطقه
در این میکنند و روات باطله احداث نفس اماره در این میکنند و روات
معتدله احداث نفس ناطقه حقه در این میکنند که عقل باشد که عبادت
کننده رحمان است و اکتساب کننده جنان باشد و این دو نفسی که در این
پیدا میشود این دو را از شکم مادر نیاورده و کسی هم نگوید اینها را از
شکم مادر نیاورده لکن آنی که در شکم مادر بود مجبول بر این بود که
چنین بگوید دعوت انبیاء بیثمر میشود بعینه مثل اینکه دست صالح است
برای لطم یتیم و برای تسبیح گردانیدن هر دو بعد حاال دیگر چه اسبابی
فراهم آید که این تسبیح بگرداند و از کمون او تسبیح گردانیدن بیرون آید به
اسباب خارجیه و اقتضاءات عالم است پس این طفل به واسطه این اسباب
این نوع نفسی و این عقل مبهمی از این روات برای او حاصل میشود اگرچه
اینها همه یک درجهاند اینها همه روات بودند و مقدمات بودند .باری این
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عرصه عرصه شرع است و به این کیفیت از کمون این بیرون میآید آنچه
خدا در قوه قریبه این طفل گذارده که این طفل صورت نوعی و شخصی او
در این صور محفوظ بود و زید زید است حال کونه طفال و حال کونه مراهقا
و شابا و زید زید است حال کونه مومنا او کافرا به جهت آنکه در همه احوال
حفظ صورت زیدی خود را کرده پس این نفس ناطقه یا نفس اماره است به
اسباب خارجیه از وجود میباید به عمل بیاید که اگر اسباب خارجیه این
نبوت نباشد به اسباب کونیه به طلوع غروب آفتاب و به لیل و نهار و زمستان
و تابستان نفس ناطقه از اندرون این طفل بیرون میآید.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس شصت و هشتم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :اعلم انه 9لماکان فی کل مرتبه موثر
جمیع مادونه الی آخر.
عرض کردم که بعد از آنی که انسان کونی در شکم مادر ساخته شد یعنی
بدن آن درست شد و از لطائف اخالط بدن او بخاری ساطع شد و آن بخار
به شعالت فلکیه مشتعل شد و حی شد و بنای حرکت را گذارد و متحرک
شد و در شکم ماند آنقدر که بدن او طاقت صدمات دنیا را بیاورد پس از
شکم مادر بیرون میآید و ولدی و انسانیت کونی و این حیوان به این هیئت
شده به جهت اعتدال اخالط و اجزاء و ارکان وجودش صالح است برای
اینکه روح انسانی بر این سوار شود و این را در حاجات خود براند پس بعد
از انی که چنین شد میآیند آن مربیهای خارجی که خود آن مربیها مشتعلند
به انسانیت و دیگر حاال پیش از آن و پیشتر از آن را کاری ندارم و آن مربیها
مشتعلند به انسانیت و آن نار انسانیت که شعله میدهد به این شخص این ناری
است که در فلکیت آن کس درمیگیرد نه ناری است که در عنصریت این
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کس درمیگیرد به بیانی دیگر عرض کنم تا خوب واضح شود عناصر جمادیه
اعتدالمائی که پیدا کرد روح نباتی در آن عناصر درمیگیرد و اعتدال آنکه
بیشتر شد آن روح نباتی که به این جماد معتدل تعلق میگیرد آن نبات معتدلتر
و لطیفتر است و هرگاه عناصر کثیفند روح نباتی کثیف تعلق میگیرد و
هرگاه عناصر لطیفند روح نباتی لطیف تعلق میگیرد و روح نباتی که به
غایت یعنی فی الجمله معتدلتر شود بر هیئت حیوان میشود و چون آن روح
نباتی به هیئت حیوان شد صالح میشود برای اشتعال به حیات فلکی پس روح
نباتی مشتعل میشود به حیات فلکی و در نبات مشتعل میشود و روح نباتی
در جماد مشتعل میشود و جماد اینجا حرکت میکند به اقتضای روح نباتی
و روح حیوانی به حرکت درمیآید بعد از این روح حیوانی مراتب دارد هرگاه
این نباتی کثیف است فی الجمله روحی که تعلق به این میگیرد چهار دست
و پا دارد و مو و دم دارد و راه میرود پس آن حیوان که معتدل شد صالح شد
برای اشتعال به نفس قدسی انسانی آن وقت نفس انسانی در آن درمیگیرد و
کیفیت درگرفتن را مثل تقریبی عرض کنم جسم حرکت میکند و حرکت
در جسم بروز میکند اما به سرعت در حرکت درمیگیرد یا در جسم و
سرعت عارض حرکت است یا عارض جسم است شک نیست که عارض
حرکت است و لوال الحرکه سرعت عارض جسم نمیشد پس چون عارض
جسم نشد پس سرعت عارض حرکت است بعد از آنی که حرکت سریعه
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پیدا شد همچنین حرکت مستدیر سریع یعنی استداره سریعه این حرکت
سریعه مستدیره ببنیم استداره عارض حرکت شده یا عارض حرکت سریعه
شده معلوم است که استداره عارض حرکت سریعه شده نه عارض حرکت
مطلقه و نه عارض سرعت و نه عارض جسم پس حرکت عارض جسم شد
و سرعت عارض حرکت و استداره عارض سرعت شده پس روح نباتی در
عناصر درمیگیرد الغیر به جهت آنکه روح نباتی لطائف اغذیه است الغیر
لطائف اغذیه که هریک از عناصر این اغذیه مانع بر طبع دیگری و غالب بر
طبع دیگری نیستند مگر اخوت با یکدیگر میکنند پس نارش که میخواهد
باال رود آن سه برادر میگویند ما موافقت میکنیم با تو و باال میآییم و
همچنین خاکش که میخواهد نزول کند آن سه برادر دیگر با او نزول میکنند
و هوایش که میخواهد منتشر شود آن سه برادر دیگر مشایعت او میکنند و
آبش میخواهد لینت کند و قابل امتداد باشد آن سه تای دیگر با او لینت
میکنند و همراه او میروند و چون این چهار تعانق کردند مطاوعه یکدیگر
را میکنند لکن آن برادرهایی که با یکدیگر مشایعت نمیکنند آن یکی
میخواهد برود و آنها مشایعت او را نمیکنند و هر کدام به طبع خود میروند
اینها میانشان تفکیک و تفرقه پیدا میشود و اما اگر گفت میخواهم بروم
کرمان آن گفت من هم میآیم پس از هم جدا نمیشوند و با هم هستند و
تفرقه در میانشان پیدا نخواهد شد باری روح نباتی لطائف عناصر است و این
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لطائف لطافتی است که عارض عناصر میشود لطیفه عارض روحی است
عنصری مثل اینکه زیبق روح است ولکن روح جسمانی و کبریت نفس است
ولکن نفس جسمانی و درست و حق هم هست و روح هم هست نسبت به
آن جسد یا آن ملح و زیبق روحانیت دارد به جهت آنکه ملکوت زیبق اعالی
اثال است که انبیق و آن ظرفها باشد و زیبق به اندک حرارتی و معینی یاد
ملکوت خود میافتد و میرود در ملکوت خودش و آنجا استقرار میگیرد و
اما اجساد در اسفل اثال میمانند اگرچه نار نمرودی بر آنها مستولی گردد از
جای خود حرکت نمیکند و مقصود این است که روحش در این عالم زیبق
است و همچنین روح نباتی حیوانی هم عرصه او ملکوت عناصر است به
جهت اینکه لطایف عناصر است پس حیزشان اعلی است پس حیز روح نباتی
اعلی است پس در ملکوت عناصر کثیفه واقع شده پس نیست لطافت چیزی
که عارض غیر عناصر شده باشد پس عناصر اشتعال پیدا میکند به روح نباتی
یعنی تتلطف یعنی آن صفت لطافت در این ماده عنصری درگرفته پس اینجا
اشتعال در خود ماده عناصر پیدا میکند بعد از آنی که چنین شد روح حیوانی
ببینیم در چه چیز باید اشتعال پیدا کند آیا اشتعال او در ماده عناصر است یا
آنکه اشتعال روح حیوانی در روح نباتی است بلکه اشتعال پیدا میکند به روح
نباتی به جهت آنکه اصل عناصر کثیفه قابل اینکه خبر از ملکوت اعلی و
سموات داشته باشد نیست از این گذشته اصل روح حیوانی حساس است و
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مرید است و متحرک و منتقل است و این سه صفت در چیزی که پیدا شد
میگویند حیوان است حاال ببینیم که این حساسی چیزی است که عارض
لطایف عناصر باید باشد و عناصر از شدت لطافت حساس میشوند اگر
بخواهم همه را عرض کنم طول میکشد که اصل حساسیت حیوان چه چیز
است و چه معنی دارد احساس و این چه حالت است که در این حیوان پیدا
میشود که به او میگویند حساس به طور اجمال عرض کنم بعد از آنی که
برای این شیء جمود باشد و بارد باشد نار که نزدیک به این میآید تا نار
مستولی بر او نشده و بردش را فانی نکند بر سر جاش میماند و نمیگریزد
به جهت اینکه غلیظ است و منجمد و کثیف است لکن بعد از آنی که بارد
نهایت لطافت را داشته باشد پس چون حرارت لطیفه صافیه که از دور میآید
برد میگریزد و فانی میشود به همان حالت که آتش مستولی بر آنکه میشود
آن را فانی میکند به همان معنی همانطور آتش که پیش برد لطیف میآید
برد لطیف سریع الفرار است و برد کثیف بطیء الفرار است و ثابت است در
مکان خود پس چقدر شبیه است این امر به احساس این برد لطیف که اینجا
نشسته حر لطیف که از دور میآید میگریزد و این را تعبیر میآورند و
میگویند احس این گوسفند اینجا ایستاده بود همین که گرگ از دور پیدا
شد گریخت مثل اینکه سر جنوبی مغناطیس را که میآری سر شمالی
قطبنما به محضی که آمد فرار میکند و میگریزد این چطور میشود این
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به جهت آن مناسبتی است در طبع اینها و منافرتی است که در طبع اینها است
پس سر جنوبی مغناطیس با سر جنوبی مغناطیس مناسبتی دارد که آن را جذب
میکند و با سر شمالی منافرتی دارد که فرار میکند پس آن حار لطیفی که
از خارج میآید در اینجا میماند و این آن را به خود میکشد میگویند ببین
چقدر دوستش داشت و آن گریختن برد از حر را میگویند کرهه پس معلوم
شد که جمیع احساسات از فعلی و مثالی است که از آن شیء میافتد به این
بعد از آنی که این لطیف است و این مثال منافی ما هو علیه است المحاله از
آن مثال نحو تألمی برای این پیدا میشود چون تألم پیدا شد این احساس آن
را میکند و هر متألمی فی الجمله منهزم میشود و هر چیزی که میل میکند
و فی الجمله اقبالی میکند با او قرین میشود به هر حالی معنی احساس چیزی
به غیر از این نیست و همچنین اراده آن چیزی است که در این شیء پیدا
میشود و آن چیز به جهت شدت لطافتش مایل به آن مناسب است و به جهت
لطافتش کاره از منافر است و چون رو به هرچه رفت میگویند اراد و از
هرچه منهزم شد میگویند اراد لکن این چیز سریع الحرکه سریع المیل سریع
االنهزام میشود فکر میکند که فالن مثال حاال مواجه من میشود و آن مثال
یا منافر است یا مناسب اگر مناسب است تعانق میکند و اگر منافر است فرار
میکند و علی ای حال چون سریع الحرکه و المیل است به مناسب و سریع
االعراض است از منافر میگویند اراده حتی آنکه عرب به طبع خود در آنچه
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حیوانی هم نیست اراد میگوید با وجودی که در او ضعیف است اراده مثل
آنکه جدار یرید انینقض با وجودی که کثیف است اگر لطیف شده بود اراد
او در نهایت وضوح بود ولکن چون غلیظ است اراد آن خفی است عرض
اراده به این جهت در حیوان پیدا میشود و حرکت و احساس به این جهت
در حیوان پیدا میشود مقصود این است که بعد از آنی که نبات لطیف شد و
روح نباتی غایت لطافت را پیدا کرد حاالت حیوانی که احساس و اراده و
حرکت باشد عارض لطافت عناصر است نه عارض ماده عناصر پس حاال بعد
از آنی که احساس پیدا شد و اراده پیدا شد و حرکت پیدا شد حاال هم به او
میگویند احساس بکن این را و احساس مکن آن را و نظر به قرآن بکن و
نظر به نامحرم مکن حاال آیا این چیزی است که عارض احساس میشود یا
عارض نبات میشود یا عارض جماد گفتهاند به مسجد برو و به میخانه مرو
این رفتن و این نرفتن میخواهم بدانم صفات حرکت است یا صفات نبات
است یا صفات جماد است ملتفت باشید که از آنچه عرض کردم چگونه
معلوم شد که جمیع شریعت صفاتی است که عارض احساس و اراده و
حرکت میشود و چیز دیگری نیست و سئل علی 7عن العالم العلوی فقال7
صور عاریه عن المواد خالیه عن القوه و االستعداد حاال بعد از آنی که این را
دانستید و صوریتش را فهمیدید پس آن صورت فعلیت است و صور فعلیت
است چون صورت فعلیت است و انسانیت هم همان صورت است و همان
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فعلیت است و باقی است و فعلیت از ملک خدا محو نشد و در هر جایی که
فعلیت پیدا شد فعلیت عود به قوه نخواهد کرد پس انسان نمیمیرد ابدا بدن
خراب میشود بشود نباتیت متفرق میشود بشود و حیوانیت متفرق میشود
بشود و فعلیت دهری است و فعلیت که شد در مکان خود و حد دهری خود
باقی است زمان نسبت فردی به فردی است و نسب و اوضاع فانی میشود و
انسانیت که دهری است باقی میماند خلقتم للبقاء ال للفناء و انما تنتقلون من
دار الی دار.
عرض شد اگر هرچه فعلیت پیدا کرد دهریت دارد حیوان هم فعلیت پیدا
کرد؟
فرمودند حیوانیت چون زمانیت دارد و میآید زمانی که این حیوان نباشد و
نبات هم همانطور است اگر دهریتش را مالحظه کنید لکن بر نبات زمانی
از ازمنه که متفکک شود و همچنین جماد هم همانطور در دهر باقی است
مادخل فی ملک اهلل الیخرج من ملک اهلل ابدا لکن جماد زمانی است و میآید
زمانی که جماد نباشد و نبات زمانی است میآید زمانی که نبات نباشد و
کذلک حیوان زمانی است میآید زمانی که حیوان نباشد لکن انسان زمانی
نیست نه یکشنبه دارد نه دوشنبه دارد نه سهشنبه لکن حیوان یکشنبه و دوشنبه
و سهشنبه دارد و مردم خود را گم کردهاند مثل آن کسی که خود را کدو
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خیال کرده بود و انسانیت دخلی به این حرفها ندارد انسان آن است که احس
و علم ان الاله اال اهلل حاال این هیچ دخلی به شنبه و یکشنبه و دوشنبه دارد؟!
هیچ دخلی به این حرفها ندارد انسان حلم دارد حاال این حلم چه دخلی به
شنبه و یکشنبه داشت انسانیت غیر احساس است و غیر اراده و غیر حرکت
است ولکن اعتدالهایی است و علومی است و اعمالی است و اوصافی است
که از موثرها و معلمهای خارجی افاده میشود به این او به حیوان خود
میگوید که احساس این بکن حاال تو خودت میخواهی حیوان باشی و هرچه
میخواهی بکنی من غیر حد و به اعتدال نروی لکن من میگویم اینقدر برو
و اینقدر برگرد و اینقدر لبث کن در کارهایت و حد داشته باش لکن
حیوانیت شیء میگوید که از وقت تولدم غضوبم تا مردن دیگر به مومن
غضب مکن من سرم نمیشد مثل اینکه بهیمه میگوید من اکولم و اکال
دیگر حاال روزه بگیر من روزه سرم نمیشود اما حیوان انسان را معلمین
میگویند ماه رمضان روزه بگیر میگویند ماهی سه روز روزه بگیر و تا
گرسنه نشوی مخور و پیش از آنکه سیر شوی مخور و هی حد برایش
میگویند و اندازه براش قرار میدهند تلک حدود اهلل و من یتعد حدود اهلل فقد
ظلم نفسه این ظلم نفسه از خواص حیوان است ظلم و غشم از صفات حیوان
است چنانچه حضرت امیر میفرماید در صفت روح حیوانی.
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باری این حیوان یا مفرط است و یا مفرط و وسط راه نمیرود و مشکلترین
کارها بر حیوان وسط راه رفتن است و سبک حیوان افراط است یا تفریط
سهل است که چنین یافتهام اغلب مردم را میگوید از سر همهاش گذشتم یا
اینکه یک دینار نمیدهم یا لج میکند همهاش را میریزد یا هیچش را
نمیدهد لکن اگر بگویی نصفه کن نمیکند و این نیست مگر آن افراط و
تفریط و بیحدی که در حدیث است بر او غلبه کرده و انسانیت اقتصاد است
در جمیع امور دین و دنیا و آخرت و ما مأموریم به اقتصاد واقصد فی مشیک
و اغضض من صوتک در جمیع مشیها و در جمیع صوتها در دین و دنیا و
اخرت حتی در حیوانات مأموریم به اقتصاد فرمودهاند به اقتصاد در عبادات
بروید نه به طوری که کسالت بیاورد مثل اینکه حیوانی را هرگاه دو سه منزل
را یک روز بروی خود و حیوانت را میکشی و مدتی دیگر ناخوش میشوید
و باید معالجه کنید و به زحمات بسیار دیگر میافتید پس خیر االمور اوسط
و وسط و اقتصاد و میانهروی است.
باری حاال این معلمین آمدهاند که این حیوان حساس مرید متحرک را
خواستهاند که از افراط و تفریط دست بردارد متحرک به افراط و ساکن به
تفریط نباشد این است که فرمودند علیک بالحسنه بین السیئتین و فرمودند
خیر االمور اوسطها پس در جمیع چیزها شارع عدل امر به اعتدال فرموده
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میفرماید ان اهلل یعنی خدای عادل یأمر بالعدل و االحسان و ایتاء ذیالقربی
و ینهی عن الفحشاء و المنکر و فحشاء تجاوز از حد است فحش عن هذا
یعنی تجاوز و ینهی عن الفحشاء یعنی ینهی عن تجاوز الحد پس خدا انبیاء را
فرستاده که انسانیت به مردم تعلیم کنند و آن انسانیتی که از پدر و مادر تعلیم
گرفته به جهت اختالفات روایات پدر و مادر یعنی این پدر و مادر انسانیت
را از انبیاء سلف آموختهاند و بدانید که جمیع انسانیتی که هست مردم همه
از انبیاء آموختهاند لکن به جهت اعوجاج و غلبه هوا و هوس و نسیان و خطا
و عادات و سهو و نوامیس روایات انبیاء را معوج کردهاند این است که گاهی
در بعض چیزها امر و نهیشان افراط است و تفریط .پس این پدر و مادر انسانی
درست میکند بر نظم این عالم و از انسانهای این عالم نه انسان واقعی حقیقی
نهایت تمکینی میکنند که قدری معتدلتر و مناسبتر میشود برای انسان
حقیقی لکن غافل از این مناسبتند و آنچه مردم دارند از انسانیت جمیعش از
انبیاء اخذ شده است و خدا اول انسان را نبی آفریده و دوم انسان را نبی آفریده
و همیشه نبی فرستاده و دنیا را خالی از انسان نگذارده و نخواهد گذاشت و
اگر خالی بگذارد از انسان منقلب میشوند و خورده خورده حیوان میشوند.
عرض شد که این نبات صوافی جماد است یا نه؟ اگر صوافی جماد است
چگونه اثر و موثر به آنها گفته میشود؟
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فرمودند ماده صافیه نبات است یا صفا نبات است این را باید فهمید اگر این
درست شد معلوم میشود.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس شصت و نهم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :اعلم انه 9لماکان فی کل مرتبه موثر
جمیع مادونه الی آخر.

صفحه | 811

در هفته گذشته سخن کشید به معنی تشریع و تکوین و موثرات تشریعیه چه
میکنند و چگونه تکمیل غیر میکنند و موثرات تکوینیه چگونه عمل
میکنند و احداث میکنند بعد از آنکه گفتیم اصل مقام تشریع مقام اوصاف
است کائنا ماکان بالغا مابلغ در هر مرتبه و مقامی و مقام تکوین مقام آن
ذات و حقیقت شیء است که آن شیء را از عدم به وجود میآورند بعد از
آنی که مقام تشریع مقام اوصاف شد مراتب اوصاف مختلف میشود از جمله
مراتب اوصاف یکی این شرعیت ظاهری است و آنچه به واسطه این شریعت
حاصل میشود و در این شریعت ظاهره از برای وجود تشریعی که به این
شریعت ظاهره حاصل میشود باز بایستی که مشیتی باشد که آن مشیت را
بنفسها آفریده باشند و آن مشیت سابقی نداشته باشد که استیفای هستی یعنی
آن هستی تشریعی از آن کند و هرچه پا به دایره هستی میگذارد و نگذارده
بود حادث است و هرچه حادث است محدثی میخواهد و احداثی میخواهد
و احداث مناسب حادث باید باشد تا اینکه آن حادث از آن احداث و به آن
احداث به عمل آمده باشد و چون هرچه پا به دایره حدوث گذارده محدث
میخواهد و احداث میخواهد بایستی منتهی شود این امر به احداثی که پیش
از آن احداثی دیگر نباشد تا این سلسله غیرمتناهی نباشد پس المحاله محتاج
به این است که منتهی شود به جایی به مبدئی که دیگر از آن سنخ و از آن
نوع نباشد چیزی که به آن او احداث شده باشد پس از این جهت در هر دایره
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حدوثی منتهی میشود به یک احداثی که آن مبدء آن دایره باشد و از آن تجاوز
نمیکند که اگر از آن احداث بگذری از آن نوع صفت دیگر نباشد و بنابراین
قاعده در دایره شریعت هم که از القاء حادثی به حادثی و تکمیل حادثی مر
حادثی پیدا میشود باید امر منتهی شود به یک حادثی که آن حادث استیفای
این کمال و این ترکیب را از سابقی نکرده باشد و باید آن حادث در مقام
خود مخلوق بنفسه و کامل بنفسه باشد و متشرع بنفسه باشد و استیفای
کمال را از دیگری نکرده باشد و به حسب ظاهر هم همینطور است این از
آن اخذ میکند و آن از آن و هکذا تا آنکه میرسد به جایی که از کسی دیگر
اخذ نکرده باشد و او بنفسه صاحب این علم شده و از دیگری اخذ نکرده و
خود ابداع و اختراع این علم را کرده پس امر شریعت باید منتهی شود به
شارعی که آن از دیگری اخذ شرع و تعلم نکرده باشد پس او در این دایره
مشیتی است مخلوق بنفسه که خداوند اول او را بنفسه هدایت کرده و بنفسه
تعلیم کرده و بنفسه کامل کرده بعد از آنی که برای او کمالی و فضلی و
نوری پیدا شد که بتواند دیگری را هدایت کند آن فاضل نور آن میتابد بر
سایر ناقصان و سایر ناقصین استکمال حاصل میکنند و ترقی میکنند و
متمسک به حبل آن فاضل میشوند و صعود میکنند به سوی آن مشیتی که
کامل بنفسه است پس در این دایره هم مشیت بنفسهی در این دایره است و
به اجماع مسلمین وجود محمد بن عبداهلل است صلوات اهلل و سالمه علیه و
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آله اجمعین و او است عالم غیر متعلم که از هیچ مخلوقی تعلم نکرده و اخذ
شریعت و دین را از کتاب و سنت کسی دیگر نکرده است بلکه آن بزرگوار
وجودی است که از غیب خود به عرصه ظهور او آمده است و خود او معلم
خود او شده اگرچه حیث معلمیت او اسم اهلل باشد و خدا تعلیم او کرده باشد
ولکن خدا به خود تعلیم خود او کرده و خود او را به خود او هدایت کرده
پس وجود مبارک آن بزرگوار به ضرورت اسالم اول ماخلق اهلل است و او
است عالمی و معلمی که تعلم از ماسوای خود نکرده و او است کاملی که
جمیع ماسوای او به او استکمال باید بکنند.
باری مقصود این است که خود او بنفسه دارای کماالتی است و خود او
بنفسه دارای اعتدالی و استقامتی است و دارای کمال و نوری است که جمیع
ماسوی باید از او اخذ کمال و نور و علم کنند و از او فرابگیرند و تعلیم خدا
هم به آن بزرگوار تعلیم قولی نیست که میان پیغمبر و میان خدا صوتی فاصله
باشد که از پیش خدا بیاید و به پیغمبر برسد و اگر چنین باشد آن صوت اقرب
الی اهلل میشود و آن صوت اول ماخلق اهلل میشود و این غلط است پس پیغمبر
به صوتی تعلم از خدا نکرده خود او است و اول کلمه که خدا به او تنطق
کرده در عرصه امکان خود او است پس او را به خود او تعلیم کرده یعنی
جعله عالما و معتدال مستقیما به طوری که هرچه از او بپرسی هرچه باشد
صفحه | 814

همین که رجوع به قلب خود میکند و به سلیقه مستقیمه خود نظر میکند
میفهمد حقیقت آن را و به جهت آن احاطه که به جمیع اکوان دارد حقایق
اشیاء را میبیند و صالح و فساد آنها را مشاهده میکند و نظر او معتدل و
مستقیم است و نظر او را خداوند چنان خلق کرده که به هرچه نظر کند حق
و باطل آن را میفهمد خوب چطور چیزی است که هیچ نقص در ربوبیت
نیست شما اگر صاحب خط باشید شما را چنین آفریده که به هر خطی که
نگاه میکنید میفهمید که خوب نوشته یا بد نوشته و شما اگر بافنده باشید
شما را چنان خلق کرده که هر پارچه به دست شما بدهند میفهمید که خوب
بافته یا بد و اگر شما نقاش باشید جمیع صور و گلها و نقشها را که ببینید
خوبی و بدی و اندازه خوبی و بدی آن را میفهمید و نقصی در ربوبیت
خداوند عالم نشده که هر کسی را و شما را در هر صنعت اینطور خلق کرده
باشد حاال چه میشود یک بنده را هم چنین آفریده باشد که او استقامت و
اعوجاج جمیع موجودات را بفهمد و سبب آن را هم و عالج آن را هم بفهمد
و نقص هم در ربوبیت او نمیشود و او شریک خدا در تشریع نمیشود بلکه
خدا او را چنین آفریده و به او فرموده احکم بما اریک اهلل آنچه را من به تو
نشان دادهام تو حکم کن و به همه مردم گفته ما آتیکم الرسول فخذوه و ما
نهیکم عنه فانتهوا و به مردم گفته که من یطع الرسول فقد اطاع اهلل پس او
را چنین آفرید و حجتها و خلفای بعد از او را هم چنین آفرید و نازل فرمود
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اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم بعد از آنی که اینها را چنین
آفرید و معصوم آفرید و گفت اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم
و چون ماسوای آنها را غیر معصوم آفرید نازل کرد و التطع منهم اثما او
کفورا هرکس معصیت کرد اثم است و معلوم است که غیر اولی االمر آثمند
و معصوم نیستند و بعد از آن فرمود که یاایها الذین امنوا اتقوا اهلل و کونوا مع
الصادقین یعنی همیشه مالزم خدمت صادقین باشید که آنها اعمالشان تصدیق
اقوالشان را میکند و اقوالشان بر وفق اعمالشان است و به ضرورت جمیع
مسلمین شیعه و سنی این دوازده امام که ما داریم اینها ثقاتند و عدولند و
داخل صادقیناند به ضرورت مذهب شیعه و سنی و هیچ کس از سنی در این
تأمل نکردهاند و آنها را افضل اهل عصر خود دانستهاند و عالمند و نقصان
در خود اینها نیست بحثی که دارند بر شماها دارند و آنها را به لقب امامت
هم ذکر کردهاند اتقوا اهلل و کونوا مع الصادقین پس ما باید با ایشان باشیم و
مطیع ایشان باشیم اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم.
باری در صدد اینها نبودم مطلب این بود که پیغمبر مشیه اهلل تشریعیه است و
به او منتهی میشود جمیع شرایع و ادیانی که برای انبیاء بوده و جمیع آنها
منتهی میشود به آن بزرگوار و او است معلم جمیع پیغمبران و جمیع رسل
رسل اویند و امت اویند و او رسول رسل است و جمیع رسل اخذ شریعت از
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او باید بکنند و چنانکه در مشیت کونیه گفتهایم معلوم شما شده که از
سحاب مشیت کونیه ماء وجودی نازل شد بر ارض امکان و مخالط شد با
لطایف ارض امکان و از ارض امکان روییده گیاه اکوان و کذلک از سحاب
این مشیت تشریعیه نازل میشود ماء وجود شرعی و آن ماء واقع میشود بر
ارض امکانی که قلوب شیعیان و انیت آنها باشد که این ارض امکان است و
ارض قلوب و قابلیت اناسی امکان است برای آن ماء نازل از سحاب مشیت
شرعیه یعنی ممکن است که از این ارض شقی بروید و ممکن است که سعید
بروید پس ماء وجود تشریعی از سحاب مشیه شرعیه که وجود مبارک حجت
است نازل میشود بر ارض امکان که قلوب شیعیان باشد انظر الی آثار رحمه
اهلل کیف یحیی االرض بعد موتها اینجا است آثار رحمه اهلل که رحمه اهلل علی
االبرار و نقمه اهلل علی الفجار است یا رحمت واسعه که آن مقام محمد است
صلوات اهلل و سالمه علیه انظر الی آثار رحمه اهلل کیفی یحیی االرض استجیبوا
هلل و للرسول اذا دعاکم لمایحییکم پس پیغمبر آمده است برای احیاکردن این
ارض امکان و از سحاب وجود او ماء نازل شد و اینها تسمیه نیست که
خیالتان برسد که اینها نسبتهایی است و تمثیالتی است میآورند بلکه این ماء
وجود اشد استقالل است هفتاد مرتبه از این ماء وجودی که آمده به ارض
اجسام و جسم روییده لکن مردم همین که اینجا چیز کندله میبینند مسش
میکنند آن را چیز مستقلی میدانند و غافلند خیالشان میرسد که شیء تا
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لمس نشود استقاللی ندارد و غافلند و خبر ندارند که مثل لمس ما مر اینها
را مثل لمس سایه شما است مر سایه زید را شما دوتا پیش آفتاب ایستادهاید
دستهاتان را بهم میدهید و سایههاتان هم دستهاشان را بهم میدهند دوتا
سنگ بزرگ باشد پیش آفتاب و شما و زید در آفتاب دست کنید این سنگها
را بردارید سایه شما هم دست دراز میکند سنگ را برمیدارند شما زور
میزنید بدن سایه شما هم زور میزند شما دستهاتان کشیده شما راست
میشود سایه شما هم دستهاش کشیده میشود سرش راست میشود آینه در
مقابل بگذارند و جمع میشود و عکس بدن شما در آن میافتد و عکس بدن
شما هم سنگ را میخواهد بردارد و زور میزند و در صورت او و چشم او
و اعصابش پیدا میشود زور و شما که نگاه میکنید میدانید که آن سنگ
اخف اشیاء است و میدانید که ظل است و هیچ زور نمیخواهد لکن وقتی
زورزن هم ظلی است زور ظلی میزند لکن نه آن زورزن و نه آنی که برای او
زور میزنند چیزی نیستند و هر دو اخف از جناح بعوضهاند لکن چون آنی
که زور میزند ظلی است سنگینی از آن سنگ ظلی میفهمد حاال همچنین و
غافلند مردم هرچه را میبینند مستقل انگاشتهاند خوب آنچه را میبینند رنگ
است و شبحی آنچه را میبینند تربیع است و شبحی است و آنچه میبینند
تکعیب است و ثقل و خفت و شبحی است و لینت و خشونت است و شبحی
است و شما با همین دستی که از جنس همین اشباح دارد که هیئتی دارد و
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رنگی دارد لینی دارد و خشونتی و ثقلی و خفتی و اینها همه صفات است با
این دست شبحی این سنگ شبحی را میخواهند بردارند میبینند چیز
کندلهای است و سنگین به دست شما میآید و حال آنکه اخف از جناح
بعوضه است و عالم به اوضاع این عالم که نظر به این عالم میکند میداند
که این عالم جمیعش مقادیر است و صفات و اشباح است و این هیچ وزن
ندارد و اخف از جناح بعوضه است وقتی اینطور شد چه عظم دارد به نظر
شما این وجود خارجی جسمانی و آن وجود تشریعی پیش شما وصفی به نظر
شما میآید عارضی و حال آنکه آن وصف روح االیمان اقرب به مبدء است
و اقرب به خدای احدیت و دائم و باقی و مستقل است پس آن وصف روح
االیمان و خود روح االیمانی که هست ابقی و اوحد و اشد استقالال و اکثر
دواما و بقاء است و آن هیچ دخلی به این وجود ندارد این وجودی است
الیزال و الیزول و از عرصه خلود است .نه لذات او شباهتی به لذات این
اجسام دارد و نه آالم او شباهتی به آالم این اجسام دارد و استقالل آنها هفتاد
مرتبه بیشتر است از این وجوداتی که شما اسمشان را کون گذاشتهاید و
چیزی انگاشتهاید و حال آنکه اگر کسی به نظر حکمت نظر کند جمیع این
اشیاء را و جمیع آنچه در الف الف عالم است همه اشباحند و اوصافند برای
آن وجود مستقلی که مبدء کل است همه صفات او و همه انوار اویند مثل
رنگ حنا که به دست شما است به همانطور جمیع الف الف عالم همه
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اوصافند و همه اشباحند و وجود مستقل او است که به همه این شکلها در
آمده،
ما فی الدیار سواه البس مغفر
و هو الحمی و الحی و الفلوات

و السالم.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس هفتادم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :اعلم انه 9لماکان فی کل مرتبه موثر
جمیع مادونه الی آخر.
سخن در وجود تکوینی و وجود تشریعی بود و عرض کردم که از برای هر
وجود حادثی احداثی بایست باشد به جهت اینکه حادث به احداث محدث
باید حادث شود و به جهت این معنی میبایستی منتهی شود امر به احداثی که
آن احداث بنفسه احداث باشد نه به احداثی دیگر پس به این جهت در هر
دایره وجودی مبدئی است که آن مبدء بنفسه باید حادث باشد در رتبه خودش
پس در این وجودات شرعیه بایستی امر منتهی شود به یک حادث بنفسه و به
یک وجود شرعی که حادث شده باشد بنفسه و او به واسطه تکمیل مکملی
دیگر به عمل نیامده باشد و بعد از آنی که به دلیل و برهان نظر کردیم دیدیم
آن وجودی که مبدء وجودات شرعیه باید باشد وجود محمد بن عبداهلل
است 9و وجود شرعی عرض کردم وصفی است که عارض میشود به ظاهر
به کون در ظاهر عارض میشود چنانکه وجود کونی وصفی است عارض
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امکان میشود در اینجا هم وجود شرعی وصفی است که عارض اکوان
میشود و این اکوان امکانند از برای او یعنی صلوحند برای آن وجودات
شرعیه لکن در اینجا یک دقیقهای است که کمتر جایی گفته شده و کمتر
هم نوشته شده از مطلب اگرچه بیرون میرویم لکن اینجا موضعش است و
جاش رسیده عرض میکنم و این مطلب عظیمی و عمدهای است و برای این
فروع بسیار است و مطالب بسیار از آن فهمیده میشود و آن این است که
آیا این قطعه مومی که ما این را میگیریم و مصور میکنیم به صور مختلفه
به صورت مرغ گوسفند شتر و هکذا یا این قطعه مداد را به صور حروف
مصور کنیم ببینیم این صوری که عارض این موم شده از کجا آمده و مبدء
این صورت از کجا است ببینیم که اصلش و مبدئش و مادهاش از کجا است
و صورتش از کجا است صورت اخیر که نبود از کجا آمد و به حسب ظاهر
آنچه گفته شده و میشود به جهت تسهیل بیان و نوشته شده و میشود به
جهت تسهیل بیان این است که این شمعه امکانی است برای این صور و این
صور در او بالقوه است و آن صانع و موجد خارجی میآید و از قوه این شمعه
بیرون میآورد صورتی از صور را و به عرصه فعلیت میآورد و بعد از آنی که
رأیش قرار بگیرد این صورتی را که به عرصه فعلیت آمده رد میکند به امکان
این شمعه و صورت دیگری بیرون میآورد و چون آن صوری که در قوه این
شمعه است در اندرون شمعه معدود نیستند و از هم ممتاز نیستند و نهایتی از
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برای آن صور نه عرضا و نه طوال نیست و اینکه حضرت امیر میفرماید کل
معدود متنقص و در اندرون شمعه صور معدود و ممیز نیستند پس در این
شمعه صورت مرغ و شتر و گوسفند و سگ نیست و صور الی ماالنهایه له
در این شمعه بالقوه است سهل است صورت مرغ تنها را نه یک صورت مرغ
نه دو صورت نه سه صورت نه ده صورت نه صد نه هزار بلکه اگر هزار بگویم
تا روز قیامت بلکه همان صورت طیر معین صد هزار هزار کرور در این
بالقوه بیشتر است و صورتی که نوعشان مختلف شد انواع الی ماالنهایه در
این بالقوه است لکن صورت طیر در او عین صورت ابل است و صورت ابل
در آن عین صورت شاه است در او تعین نیست و چون در او تعین نیست الی
ماالنهایه صور در او کامن است پس چون تمایز نیست گفته شدکه عرصه
عدم است به جهت آنکه نیست صورت طیری در آنجا و معنی دار عدم یعنی
امکان این است در بعضی دعاها یافت میشود الحمد هلل الذی خلق االشیاء
من العدم و خلق االشیاء من االمتناع نگفتهاند معنی ندارد این عدم وجودی و
عدم امکانی این صور از اینجا بیرون میآید حاال آن کسی که فاعل است و
موجد صورت است میآید و یکی از این صورت را بالقوه هست بالفعل
میکند و تقویت و تکمیل آن میکند و او را به فعلیت میآورد و بر ظاهر
شمعه آن را ظاهر میکند پس شمعه ظاهر میشود به صورت آن طیر وقتی که
خواست برگرداند و این صورت را مرغ میشکند و میفرستد به اندرون شمعه
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و در آن دریا غرق میکند و تعین او باطل میشود این است که حکماء
گفتهاند که در اعدام امتیازی نیست اینجا جای این حرف است خالصه این
حرف زده شده و میشود و نوشته شده و میشود و همینطور میگوییم و
چاره جز این نداریم و حق بیان و اصل بیان این نیست به جهت آنکه در آن
امکان چون این معدوم است بالتمام در آنجا تمیز میان الف و باء نیست دیگر
الف را تقویت میکند یعنی چه پس این مسامحه دارد از انجا الف را برمیدارد
یعنی چه چه چیز را تقویت میکنند و آن مقوی چه چیز است آنجا که عرصه
عدم است آنجا که الف نیست چرا باء نشد چرا جیم نشد چطور شد الف را
از توی آن بیرون آوردند و توی آنجاست یعنی چه آنجا کجا است صورت
است صورت در عین ماده یعنی چه اگر عرصه صورت نباشد که آن ماده
است و جوهر است و توی جوهر عرض است یعنی چه و از توی جوهر و
ذاتیت جوهر عرض را بیرون میآورند یعنی چه آنچه از جوهر بیرون میآورند
آن جوهر است نه عرض پس این صورت در آن جوهر کامن و بالقوه بود یعنی
چه از این گذشته ما به برهان ثابت کردهایم که عرصه جوهر باالی عرصه
عرض است و عرض را چگونه از توی جوهر بیرونش میآورندش چگونه این
عرض در دون رتبه جوهر است و وجودش ثانی و بالتبع است در آن وجودی
که اول و بالذات است خواهد بود پس مسامحه بسیار در این بیان هست و
در اغلب بیانات همینطورها گفته میشود و باید به طوری گفت که بفهمند
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لکن حاال چون موقعش رسیده و جاش رسیده عرض میکنم ببینیم این
صورت از کجا آمده و کجا بود آنها که باطل محض نگفتهاند بلکه مسامحه
در بیان کردهاند پس میگویم شک نیست که این صورت نبود مسلما و
حادث است و چون این صورت حادث است محدث دارد و آن محدثی که
محدث صورت است احداث حادث میکند به فعل خود و حادث اثر فعل او
است و شعاع و نور فعل او است و چون اثر فعل او است ماده او شبح منفصل
فعل او است و صورت او شبح منفصل فعل او است و این صورت بمادته و
صورته قائم است به فعل فاعل مسأله بسیار دقیق است و فروع بسیار دارد و
فضایل بسیار از آن بیرون میآید پس میگوییم شک نیست که این صورتی
که بر این شمعه است حادث است و شک نیست که ماده حادث شمعه نیست
و ماده تربیع شمعه نیست بلکه ماده آن ابلی که ساخته شده شمعه است و
صورت او صورت ابلی است و سخن در صورت شمعه بود سخن در صورت
ابلی نبود خود این صورت ابلی حادث است و این حادث محدث دارد چون
محدث دارد مادهاش شبح منفصل فاعل است پس چون مادهاش شبح منفصل
فعل فاعل است پس صورت قائم است به فعل فاعلش بمادته و صورته و هیچ
حاجتی به شمعه ندارد فاعل اگر این صورت طیری را بر طین میخواست
بگذارد میگذارد و کذلک بر خشب یا بر موم و از همه اینها آن صانع طیر
را میسازد و صورت طیری اثر فعل او است که طیر باشد و جعل الطیر باشد
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و چون آن فعل به صورت طیر و طیر درآمد تا فعل فاعل فی المثل جعل بکنیم
تا الف نباشد الف به فعل نمیآید فی المثل تا جیم نباشد جیم به عمل نمیآید
پس فعل فاعل جیم شده چون جیم شده به صورت جیم درآمده و چون به
صورت جیم درآمده شبح منفصلی دارد شبح منفصل آن صورت است پس آن
صورت جیم قائم است به فعل جیم کاتب و فعل جیم رأسی از رووس آن
حرکت مطلقه است که به صورت جیم که درآمد شبح منفصل او جیم
میشود حاال این شبح اگر در مرآت مداد افتاد جیمی میشود از مداد و اگر
در مرآت خشب افتاد جیمی میشود خشبی و در مرآت طینی افتاد جیمی
میشود طینی و جیم مال آن فعل فاعل است و اگر فی المثل بشکنی آن خشب
را مرآت را که خشب بود شکسته نه اینکه جیم شکسته و آن آفتاب فعل در
آسمان چهارم است و نور آن فعل در هوا منتشر است و در آینه سنگ تو ظاهر
شده وقتی آینه را میشکنی آن ظهور آفتاب غیب میشود و پیدائیش بدل به
پنهانی میشود نه اینکه معدوم میشود یا خورشید از آسمان میرود یا نورش
از آسمان میرود بلکه سرجاش هست و از آنچه عرض کردم ببین مسائل حل
میشود و چه شبههها رفع میشود بدن زید را که اینجا خراب میکنند بعد از
اینکه این را فهمیدید جاهل نمیتواند حرف جاهالنه بزند بگوید انسانی که
در این بود و صورتی که در این مرآت بود باطل شد و رفت به قوه نه کجا
رفت آن صورت قائم است به موثرش و باقی است صلوه قائم به ذات زید
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است و آن صورت عیب نمیکند ابدا نهایت در مرآت بدن افتاده بود حاال
خرابش کرد و حاال که خرابش کرد نه این است که او نیست بلکه هست و
ظهور ندارد اینجا و در سرجایش هست و کم نشده و کم نخواهد شد بلکه
جمیع اعمال در لوح محفوظ ثبت است مالهذا الکتاب الیغادر صغیره و
الکبیره اال احصیها و وجدوا ماعملوا حاضرا همانجا گذارده و آفتاب به
شکستن آینه نمیشکند و این نور الزم منیر خود هست پس آن صورت طیری
که روی این شمعه است اثر طیر فاعل موجد طیر است و آن فاعل مادام که
باقی است این صورت طیر قائم به فعل او هست و باقی است و به این اشکال
رفع میشود حاال ببینید که اینکه ابده بدیهیات شده که کتابت اثر کاتب
است و در کتب مشایخ است که کتابت اثر کاتب است و حال آنکه میبینیم
که یبقی الخط فی القرطاس دهرا و کاتبه رمیم فی التراب چطور این اثر آن
است و از این مسأله که عرض کردم رفع این شبهه میشود اینطور که شبح
فعل کاتب که حقیقت مراد مشایخ از کتابت آن انوار شمس زید است انوار
شمس فعل زید کتابت زید است و آن قائم است به فعل زید آنها اثر زید است
لکن این مداد ما مشایعت کرد آن حرکت را ید زید را او که دستش را
برداشت این مشایع بر همان حال منجمد شد مثل سنگی را که برداشتی بردی
جایی گذاردی مشایعت دست تو کرد دست خود را که از او برداشتی سنگ
آنجا میماند و نمیتواند پا شود برود و همچنین این مداد هم مشایعت ید
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کاتب میکند نه اینکه این مداد اثر کاتب باشد و نه اینکه این حروف اثر
کاتب باشد اگر حروف اثر کاتب باشد آن کاتب که مرده بایست این هم
اینجا بمیرد و حال آنکه باقی است باز در اینجا دقیقهای است و جهات مسائل
بسیار است یک جهتش را در یک مجلس و یک بیان میتوان گفت و همه را
که نمیتوان گفت از این جهت شبهات پیدا میشود حاال باید دید که این
کتاب که اینجا گذارده این مسأله را که بدانید ثمر دیگری خواهد کرد
اعتماد و توکل شما بر خدا زیاد میشود چه بسیار مردم خیالشان میرسد که
سبب شیء و موثر شیء شیء مقارنی است که با او قرین شده خیر چنین
نیست بلکه خدا برای این شیء خدا اسباب بینهایت فراهم آورده این کتاب
که اینجا گذارده خیالتان میرسد موثر این کتاب همانی است که این کاغذها
را بهم جمع کرده و اینها را جلد کرده و غافلید از اینکه اگر هوا چنان گرم
شود مثل کوره حدادی این کتاب به این هیئت باقی نمیماند و ذائب میشود
مثل سایر ذایباتی که هست و اگر مثال عالم را برد بگیرد چنان بردی که
مافوق ندارد این آب جریانش تمام میشود خیال میکنید بدن زید همین بدن
استقاللی دارد اگر هوا گرم شود او را میسوزاند و خاکسترش به باد میرود
و اگر هوا سرد شدید شود بدن منجمد میشود مثل بحر ثلج منجمد میشود
و اگر خدا هوا را به تزلزل درآورد هوا را یا زمین را به طوری که اوصال این
را از هم بریزد تمام خواهد شد اگر هوا را سم کند به تنفس این شخص ذائب
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میشود به سبب جذب سم هوا را پس جمیع جزئیات اسباب آسمان و زمین
اگر به حالت اعتدال بایستد این شخص میتواند باقی و برقرار باشد و اگر
جمیع جزئیات اسباب دخیل است پس شخص دارچینی میخورد میگوید
الحمدهلل احوالم بهتر شد همین اوضاع به همین نسبت است و باز گرمی هوا
و سردی و سمیت مثل سابق اگر میشد وجودش را فانی میکرد اگر رمال
عالم هر یکی سرجاش نبود و خدا امر به باد میکرد و آنها را میریخت بر
تو و امر به سنگها میکرد و به تو میخورد تو هالک میشدی در همان آن و
هکذا من نمیتوانم احصاء کنم آنها را و چیزهایی که خیلی وضوح دارد
عرض میکنم زیرا که جمیع کواکبی که در آسمان هست جمیع این درجات
و قرانات و اوضاع فلکی که هست همه دخیل است برای اینکه تو باشی و
به اعتدال راه روی اگر یکی از اینها خلل پیدا کند این اوضاع باید از هم
بپاشد و دیگر هیچ یک از این اوضاع نیست شما خیالتان برسد بگویند فالن
کس اگر فالن روز دست مرا نگرفته بود من هالک میشدم و سبب او بود
این یک سبب از صد هزار کرور سبب است نه این است که این موثر بود نه
اینکه فالن کس را دوا کشت نه فالن کس را زهر کشت یا شمشیر کشت
این یک سبب است از صد هزار هزار کرور سبب نه اینکه همین شمشیر او
راکشت نه به خاطرتان برسد این میتواند به تنهایی لوال الموالی@البواقی@
موثر باشد حاال که امر چنین است پس اینها اصابع موثرند اینها انامل موثرند
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موثر نیستند ابدا مثل اینکه چشم الف به دست من است که من از امام به ورا
میآورم این الف عقلش نمیرسد اعضای من غرور من اعضای من جوارح
ارادات من سلیقه من چشمش به دست من است که از امام به ورا بیاید
نمیداند این دست تابع است برای جمیع اسباب غیبیه که ورای این است
یک سر موی شما اگر حرکت کند همین حرکت موقوف است به جمیع
اسباب آسمان و زمین موقوف است به جمیع کواکب به جمیع اوضاع جمیع
آسمان و زمین ذره ذره آنها مرتبط است اینکه حرکت یک موی شما موقوف
است به جمیع اسباب همین را میخواهید نشانتان بدهم حاال ببینید این مو
که حرکت کرد المحاله هوایی باید حرکت کند آن هوا که باید حرکت کند
نه این است که آن را بخاری یا حرکت محرکی تحریک کرده آیا نه این
است آن بخاری که باید حرکت بدهد و از زمین برآمده است نه اینکه حرارتی
است آیا نه این است سطوع داده این بخار را این از شمس است آیا نه این
است که این شمس فلکی دارد آیا نه این است در آن آن طلوع نمیکرد این
بخار و این حرارت و این تحریک باید جمیع اوضاع بهم بند باشد چون در
آن وقت در جمیع اوضاع عالم بایستی نسبتی پیدا میکند اینجا طالع دارد
رابع دارد عاشر دارد و هکذا و همچنین جمیع کواکب باید به همینطور
حرکت کنند و همچنین باید از حضرت آدم تاکنون این اندازه حرکت کند
تا در این زمین به این اندازه تحریک بخار شود و تحریک هوا را بکند و اگر
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آدم دو روز پیشتر تولد کرده بود امروز اینجا این مو حرکت نمیکرد و اگر
دو روز نوح پیشتر تولد کرده بود جمیع ذرات آسمان و زمین ارتباط بهم
دارند و الزم و ملزوم یکدیگرند برجای خود نبود این ترکیب که شد این
اقتضاء را میکرد پس این مو حرکت نمیکرد یک دانه سنگ آدم این یک
انملهای است از انامل ید آن کسی که موثر است پس موثر را پیدا کنید و باید
آن یکی باشد که ید او این همه اصبع دارد آن ید خود را اینطور حرکت داد
این اصابع جمیعا به اینطور حرکت کرد هرچه باید همه را او میکند پس
این صورت کتابی که در آن شروع در مثل آن کردم قائم است به فعل موثر
خود تا او برقرار است این صورت مستند به او است و همه اصابع او است
میخواهد به این اصبع میگیرد و میخواهد به آن اصبع میگیرد پس این
کتابت قائم است به فعل فاعل خود که مشیه اهلل است و او است خالق و او
زنده است که این باقی این کاتبی که این را نوشته و رفته این یک اصبع از
اصابع او است نمیبینی که اگر هوا گرم بود این کتابت ذائب میشد اگر
اوضاع عالم تغییری بکند مداد متشقق میشود خراب میشود پس حافظ این
الف کسی است که اوضاع این عالم را اینطور نگاه داشته و فعل کسی
دیگر را کسی دیگر نگاه نمیدارد هرکس فاعل است فعل خود را امر کسی
دیگر را کسی دیگر نگاه نمیدارد و من میبینم که این الفی که به آسمان و
زمین محفوظ است و به آفتاب و ماه و ستارگان محفوظ است و به قرانات
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این عالم به رطوبت و یبوست و به حرارت و برودت امر کسی است و اینها
اسباب کار او و اصابع اویند و اال اثر قائم زید را چرا باید آفتاب نگاه دارد
پس اثر او نیست و دخلی به او ندارد چه فایده مطلب نمیشود و دو درس
باهم نمیشود.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس هفتاد و یکم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
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قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :اعلم انه 9لماکان فی کل مرتبه موثر
جمیع مادونه الی آخر.
سخن به مناسبتی کشیده بود به بیان تأثیر و تکمیل و فی الجمله عرض شد و
سخن به اینجا منتهی شد که در تشریع ظاهری همه میبایست انتهای جمیع
شرعیات به آن شارعی باشد که آن شارع متشرع برای غیر نباشد بلکه متشرع
به نفس باشد و از خداوند عالم به او ابتداء رسیده باشد و او مبلغ به سایر
کاینات باشد به جهت آنکه هر کثرتی بایستی منتهی به وحدت شود حکما
و اال تسلسل الزم آید پس از این جهت گفتم منتهی شد سلسله شرعیات به
شارع اول که وجود مبارک پیغمبر باشد و او است شارع بنفسه و متشرع
بنفسه که خداوند عالم به او الهام جمیع شرعیات را و او مبلغ شده به سوی
جمیع کاینات پس او در مقام شرعیات به منزله مشیت است که خلقت
المشیه بنفسها بلکه خود مشیت شرعی است پس چنانکه در کونیات خلقت
المشیه بنفسها و بعد از آن از آن مشیت شبحی منفصل میشود و نوری ساطع
میشود در مرایای قوابل امکانیه و اکوان پیدا میشوند اینجا هم آن نور اعتدال
شرعی که شبح منفصل شارع است و از جبهه مبارک او و رخساره درخشان
او و وجود مسعود او آن نور ساطع میشود در عرصه قوابل اکوان اناسی و
اکوان برای آن نور امکانند مثل اینکه مداد اگرچه کائنی است از اکوان لکن
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امکانی است برای حروف چنانکه زید کائنی است از اکوان لکن امکانی
است برای بودن مصلی و صائم و مزکی و حاج و قائم و قاعد و راکع و
ساجد و ممکن است که همه اینها از این امکان به عمل آید و از اینجا به دو
سه کلمه ملتفت باشید که تکالیف واقع میشود بر مایمکن انیظهر نه اینکه
تکالیف بر مایجب انیکون علیه بر کون تکلیف واقع نمیشود به اینکه زید
باش تکلیفش نکردهاند و زید باش یجب انیکون علیه است و همه جا تکلیف
بر مایمکن انیظهر است نه بر مایجب و چه میشود آن مایجبی که در این
رتبه است داخل مایمکن رتبه اعلی باشد اگرچه خود اینها مایجب است لکن
مکلف به اینها صاحب رتبه اعلی است و مکلف زید است بانیقوم و یقعد نه
اینکه قیام است مکلف بانیکون قیاما قیام بودن یجب انیکون فیه است
همچنین زید برای عالی مثل قیام است نسبت به زید و نسبت به عالی فعلیت
است و فعلیات را بانیکون هی هی تکلیف شرعی نکردهاند بلکه آن امکان
را تکلیف میکنند چرا که یمکن انیکون کذاست پس از این جهت اگرچه
زید داخل مایجب انیکون کذا و قضی اهلل انیکون کذا است و این تکلیف
ندارد و تکلیف او به قیام و قعودی است که یمکن انیکون است لکن زید
نسبت به باال مثل قیام و قعود است نسبت به زید پس برای باال تکلیف هست
برای خود این تکلیف نیست این است که در حدیث میفرماید ان اهلل سبحانه
یسئل العباد عما کلفهم و الیسألهم عما قضی علیهم حاال زید قضی علی زید
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انیکون زید زید و الیسأله اهلل عما قضی علیه و الیکلف اهلل نفسا اال وسعها
امکانها است برویم بر سر مطلب.
پس به مشیت شرعیه وجود مبارک پیغمبر است صلوات اهلل و سالمه علیه و
از وجود مسعود او نوری ساطع شده که آن نور واقع میشود بر قوابل امکانیه
لکن آن نوری که ساطع میشود نه آنکه ماده تنهایی است و صورت آن ماده
از قوابل پیدا میشود چنانکه به بادی نظر همچو میآید که نور شمس ماده
میشود و صورت از مرآت میگیرد و مشایخ هم همینطور نوشتهاند و
فرمودهاند و درست فرمودهاند لکن همه مطلب را همیشه نمیتوان گفت
سخنی که هست نور ساطع صاحب ماده و صورت نوعی است اینی که از
آیینه اکتساب میکند این صورت متممه است و صورت مقومه او آن بریق و
ضیاء و لمعان است که مال خود او است و آن را از آینه اکتساب نکرده و
نور شمس صفرتی میدهد نور قمر بیاضی نور مریخ حمرتی و هکذا هر کدام
صورتی برای خود دارند که دخلی به آینه ندارد و ممیزاتی که برای نفس آن
انوار است میبینی به حسب طبایع یک نور بارد است یک نور حار است یک
نور رطب است یک نور یابس و هریک از آنها طوری است معلوم است که
آن انوار ممیزات نوعیه دارند بعد از آن نوری که از شمس ساطع میشود و
قائم است به شمس بمادته و صورته و اثر است برای شمس بمادته و صورته
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و مستغنی به شمس است از ماسوای او قائم به او است و شمس مربی او است
و نان سالش را او میآید و هیچ احتیاجی به احدی ندارد خدا سایه شمس را
از سر او کم نکند دنیا همه خراب میشود بشود سر او به سالمت باشد حیات
ابدی لکن این نور که صاحب ماده و صورت است میافتد در مرایا و ماده
شخصیه میشود در مرایا و صورت متممه از مرایا میگیرد زیرا که آن نور
اصفری که از شمس آمد آن میآید توی مرآت حمرا و حمرتی کسب میکند
توی مرآت صفرا کسب صفره میکند و همچنین شبحی که توی آیینه میبینی
سبز میشود نور اصفر با صفرت از پیش شمس آمده اینجا باز زرقت این
ترکیب شد خضرت احداث کرد و اگر این آبی باشد در مرآت که نگاه
میکنی قرص بنفشی خواهی دید به جهت آنکه نور احمر که با زرقت ترکیب
شد بنفش میشود و از آنچه عرض کردم معلوم شد که ماده نوعیه با صورت
نوعیه آن صفرت و مابه االمتیاز خود را دارد و این و این صورت متممه و
شخصیه او است و این آیینهها را همه را بشکن سر آفتاب سالمت باشد پس
این مثل شریف را اگر درست یافتید عرض میکنم که صورت شرعیه از پیش
شارع میآید و شعاع او است و شیعه او است و ملحق به او است همراه او
طالع است و همراه او غارب است یذهب الی ما یذهب از هرجا آمده به
همانجا عود میکند و از او جدا نمیشود و از ایشان است و با ایشان و قائم
به ایشان است و شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا .ابنارزی میگوید:
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الابالی و لو اهیلت علی االرض
السموات بعد نیل والها

سر او سالمت باشد قائم به او است شخصی اظهار فقر کرد خدمت حضرت
صادق7حضرت فرمودند تو فقیر نیستی عرض کرد فقیرم فرمودند فقیر نیستی
و همچنین اصرار کرد و باز فرمودند تو فقیر نیستی عرض کرد شما که
درست میفرمایید من هم که مطلعم به احوال خودم که هیچ ندارم چطور
میشود فرمودند این دنیا را اگر به تو بدهند که از والیت علی بن ابیطالب
دست برداری دست برمیداری عرض کرد نه فرمودند کسی که همچو
سرمایه داشته باشد چطور فقیر است پس حاال،
الابالی و لو اهیلت علی االرض
السموات بعد نیل والها
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پس سر او به سالمت باشد قائم به او است و حیات ابدی به او انعام میکند
حاال در این مرایای جسمانیه زمانیه جلوه کردهاند آن انوار حاال اینها
میخواهد بشکند میخواهد باقی باشد تفاوتی نمیکند برای مومن این بود
که روزی سلمان از خدمت حضرت رسول برگشته بود چیزی چند برای او
فرموده بودند گفت الابالی وقع علی الموت او وقع سلمان علی الموت
همچنین است حیات دنیاوی برای آن کسی که عارف به حقیقت باشد هیچ
نیست میخواهد باشد میخواهد نباشد و اینجا باز دقیقهای است که باید
اشاره به آن بشود تا مطلب فهمیده شود و آن این است که از برای شخصیات
زمانیه یک کلیت و نوعیتی است دهریه کلیه ایست دهریه ولکن فرق مابین
انسان و این موجودات زمانیه این است که انسان اشخاصش دهری است لکن
این موجودات زمانیه مثل جمادات و نباتات و مثل حیوانات اینها انواعشان
دهری است و خود وجوداتشان و اشخاصشان زمانی است از این جهت
اشخاصشان در پیش نوعیاتشان مضمحل و متالشی است پس در دهرشان
مذکور نیستند اما انسان شخصیتش دهری است و چون انسان شخصیتش
دهری است پس بشخصیته در دهر مذکور است پس زید بشخصیته در دهر
مذکور است اما این عینک و این سنگ که زمانی است بشخصیته در زمان
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است بنوعیته در دهر است و در اینجا باز عبارتی است و دقیقهای است که
در کتب شیخ مرحوم ندیدم آن را در جایی نوشته باشند مگر در یکجا در
آخر کتاب شرح عرشیه در آنجا یک کلمه گذارده و گذشته و پری هم
بسطش نداده و در هیچ کتابی دیگر ننوشته و کأنه جرأت نکرده بگوید و
من این را دیدهام و به نظر سرکار آخوند هم رسیده است میفرماید جمیع
اناسی که هستند در نزد موثر عالی اینها همه در آنجا ممتنع میشوند و در
آنجا مذکور نمیشوند و در آنجا همه اینها غرق در بحر او میشوند چنانکه
وجودات شخصیه در انواع دهریه غرق میشوند و تعینی برای ایشان نمیماند
همچنین جمیع اناسی که هستند جمیع آنها در بحر عالی غرقند و تعینی برای
ایشان در آن بحر نیست اگر کسی مطلب را از اهلش اخذ نکند همچو خواهد
فهمید که در آخر تعینات اناسی جمیعا باطل میشود و جمیعا مآلشان به آن
شخص واحد میشود و تعین باطل میشود و این نیست مرادشان ابدا ابدا بلکه
مرادشان این است که عالی قائم است فوق ادانی در رتبه خود و ادانی در رتبه
خود@ موجود نیستند@ اینکه اشیاء در رتبه@ فانی باشند با اینکه تعین و
تشخصشان باطل شود منافاتی ندارد چنانکه جمیع موجودات امتناع دارند
در ذات خداوند عالم و خود پیغمبر در ذات خدا امتناع دارد و معدوم است
و حاال که پیغمبر معدوم و ممتنع است در ذات معنیش این نیست که پیغمبر
از ملک خدا محو خواهد شد و حال آنکه مادخل فی ملک اهلل الیخرج من
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ملک اهلل همچنین اناسی اگرچه در بحر موثر خود که وجود مبارک محمد9
باشد با آنکه آن بحر باقی میماند و آن بحر آخر مقام اینها باشد بلکه آن بحر
روز اول بحر بود و جمیع اینها در او غرق بودند و باطل بودهاند و همین االن
هم جمیعا در آن غرقند و تعین هم ندارند همچنانکه اناسی در روز قیامت
هستند ضروری اسالم و کتاب و سنت است و نمیتوان انکار کرد لکن اال
ان کل شیء ماخال اهلل باطل و خلق در نزد خدا ممتنعند و همچنین رعیت در
رتبه راعی تعین ندارند و حق و صدق و درست است لکن آنکه نمیفهمد
اینطور که نگاه میکند به این عبارت ظاهرش را مثل وحدت وجود خیال
میکند و اگر به اصل مسأله باخبر باشد میداند که شیخ مرحوم بر خالف
کتاب خدا و سنت رسول نخواهد گفت بلکه مقصودشان از این عبارت این
است که وجودات شرعیه که هستند ماده نوعیهشان و صورت نوعیهشان از
موثر صادر میشود و صورت شخصیه را از مرایا اکتساب میکنند و ماده
شخصیه اینها از آن ماده و صورت نوعیه نیست بلکه صورت شخصیه را
هرگاه ما بگیریم از شیء عود میکند ماده به آن ماده و صورت نوعی و تعینی
برای او نمیماند اگر صورت مثالی را ما از روی ماده برداریم غرق میشود
در بحر صفت کلیه و ماده ماده است در ضمن صورت مثالی همچنین نور
شمس تا در مرآت است مادهاش از شمس است و صورتش از مرآت و چون
مرآت شکست این ماده شخصیه هم باطل میشود حاال خود زید اگرچه
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شخصیتی است که از دهر میآید و در اینجا دقیقهای است که باید ملتفت
بود اگرچه زید دهری را شخص میگوییم لکن نوعیتی برای او هست در
جمیع صور شخصیه زید است در مصلی و قائم و قاعد و همه اینها صور
شخصیهاند و هریک غیر آن دیگری است المصلی الصائم الحاج القائم القاعد
االکل الشارب جمیع اینها صور شخصیهاند و آن زید نوعیتی دارد در جمیع
اینها یک وقتی آن جاهل بوده حاال العالم شده همچنین یک وقتی النجیب
شده یک وقتی النقیب شده یک وقتی القطب شده و هکذا پس یک زید دهری
است و شخص هم هست و آن شخص اسمش است نسبت به عمرو و بکر
مثل اینکه الحدید شخص است نسبت به الذهب و النحاس لکن الحدید در
مایصنع من الحدید نوع است و همچنین زید در این مجالی و مظاهر نوع
است و شایسته دهر است اما نسبت به عمرو و بکر و خالد شخصیت دارد
مثل محمد و علی و حسن و حسین لکن نسبت به مادون که میسنجی نوعیت
شامله عامه دارد که از اول دهر الی ماشاء اهلل در همه حجابی ظاهر میشود
مثل حضرت خضر که از زمان اسکندر تا الی االن تا وقت نفخه صور زنده
است و در همه این مجالی الخضر جلوه میکند و همچنین حضرت الیاس
زنده است و در همه این مجالی جلوه میکند و حضرت عیسی زنده است و
در مجالی جلوه میکند پس معلوم شد که زید شخصیت دارد نسبت به عمرو
و بکر و خالد اما نسبت به زمانیات زید دهریتی دارد پس از این جهت زید
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خلودی و دهریتی و اخرویتی دارد و هست اما جمادات اخرویت ندارند این
عینک اخرویت ندارد همچنین نبات معین اخرویت ندارد همچنین حیوان
معین اخرویت ندارد و حیوانات را میآرندشان در ادنی درجه محشر و آنجا
میدارند و جما از قرنا تقاص میکند آن وقت خدا میفرماید تراب بشوید و
جمیعا خاک خاک خواهند شد و جمیعا جزء ارض میشوند و در آن وقت
کافر میگوید یا لیتنی کنت ترابا کاش من هم داخل حیوانات بودم که نفس
ناطقه نداشتم و جزء ارض میشدم مثل آنها لکن اناسی اخرویت دارند و باقی
میمانند پس برای این وجودات شخصیه که در اینجا است وجودی است که
ماده نوعی دارد و صورت نوعی دارد و ماده شخصی و صورت شخصی حاال
این وجود شرعی که عرض کردم نه به خیالتان برسد وصفی است و رنگی
است و چیز پوچی است و دوام و ثباتی برای او نیست و کدام دوام و بقاء از
دوام به قائم بیشتر و این دائم است به قائم و مستغنی است از ماسوی و کدام
دوام از این ادوم که دائم باشد به موثر خود و او را حیات ابدی بدهد و مرزوق
باشد در نزد او و رزق میگیرد از موالی خود نه به خیالتان برسد که وجودات
شرعیه ماده ندارند و چیز پوکی هستند کدام ماده از نور ساطع از موثر ادوم
و ابقی و اشد تجوهر است بلکه نسبت این اجسام که به نظر چیز قلنبه میآیند
اینها نسبت به آنها اعراضند و اوصافند لکن آن تجوهری که آنها دارند نسبت
به آنها اینها عرضند حاال آن وجودات شرعیه جوهریت دارند و کائنند و
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مرکب از ماده نوعیه و صورت و این صورت شخصیه از مرایا اکتساب
میشود و این شخص شعاع محمد است 9حاال این شخص اثر است برای
محمد و آل محمد صلوات اهلل و این شخص اسمش شیعه است که شیعتنا منا
کشعاع الشمس من الشمس و این شخص دخلی به این بدنی که یمکن
اینیکون شیعیا و یمکن انیکون سنیا نیست لکن شیعتنا منا کشعاع الشمس
من الشمس اگر این مسأله را یافتید میفهمید که چگونه سحره آل فرعون
صبح کردند و شیعه فرعون بودند و از اهل جهنم بودند و از اهل سجین و
شام کردند و از شیعیان موسی بودند و از اهل علیین و جنت و این به جهت
این است که این مرآت شخصی دنیایی زمانی که یمکن انیکون شیعه فرعون
و یمکن انیکون شیعه موسی صبح مواجه با فرعون بود و ظل فرعون که
بمادته و صورته موجود بود و در مرآت قابلیت اینها جلوه کرده بود و صورت
شخصی از این قابلیتها گرفته بود و این شخص شیعه فرعون بود و این ظل
ساطع از فرعون شیعه فرعون بود و در مرآت اینها به جز ظل فرعون دیگر
چیزی نبود و قالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون لکن بعد از آنی که منصرف
شد این شخص از آن ظل و متوجه به ظل موسی شد و ظل فرعون از مرآتشان
بیرون رفت پس مواجه شدند با موسی ظل موسی که عالم را برداشت مثل
نور آفتاب که حاضر هست و موجود بمادته و صورته آینه هر وقت برابر او
داشتی آفتاب از توی گریبان خودش بیرون میآید نه از جای دیگر حتی آنکه
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حرارت هوا از شمس است نور ساطع از شمس حرارت را در اندرون این آینه
توی این سنگ میاندازد و اثر شمسی در جمیع ذرات وجود این سنگ پیدا
شده و از توی گریبان خودش این روح االیمان سر بیرون آورده به محضی
که رو کردند به موسی از توی گریبانشان روح االیمان سر بیرون آورده
صورت شخصی گرفت و مومن مخصوص شدند پس شیعه موسی شدند و
صبح شیعه فرعون بودند اگر صبح که شیعه فرعونی این تو بود و میشکستی
شیعه فرعون داخل جهنم میشد چنانکه پسین هم اگر آینه میشکست شیعه
فرعون داخل جهنم میشد و بایستی او را به جهنم برند یقدم قومه یوم القیمه
فاوردهم النار بئس الورد المورود و اگر صبح آینه را میشکستی و آنها را
میکشتند شیعه فرعون بودند و اهل جهنم لکن شیعه فرعون حاال که رفت
بیرون آن عذاب خودش را دارد و یک کسی دیگر آمد توی این آینه نشست
این است که در حدیث عالم ذر میفرماید در آنجا که خلط و خلط شده
روز قیامت میگیرند آنچه از کفار پیش مومن است به کفار میدهند و آنچه
از مومن پیش کفار است میگیرند به مومن میدهند لیمیز اهلل الخبیث من
الطیب و یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم پس
آنچه از آن خباثت پیش این هست میگیرند و شیء است و کندله هم میشود
و رکام میشود و به جهنم میرود پس ظل فرعون اگرچه عالم را پر کرده
باشد آینه که شکست به جهنم میرود و ظل موسی اگر عالم را پر کرده
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باشد آینه که شکست به بهشت میرود نهایت میگویند فالن بن فالن میرود
به بهشت و پیش از آن فالن بن فالن نیست پیش از این ظل موسی است اگر
آن ظل در این مرآت بروز نکرده باشد تعینی ندارد زیدش نمیگویند و اندازه
ایمانی یا عملی ندارد نه نقیب است نه نجیب نه قائم نه فاعل آن وقت جنس
است وقتی اینجا آمد اینجا زید میشود مصلی و مزکی میشود صائم و حاج
میشود و مومن میشود یا کافر و مسلم میشود یا ولی میشود یا نقیب یا
نجیب یا عالم باری آنچه باید بشود اینجا است و از اینجا معلوم میشود و
تشخص و تمایز از این عالم و از اینجا میگیرد و جمیع تمایزات و تعینات از
اینجا است.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس هفتاد و دوم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :اعلم انه 9لماکان فی کل مرتبه موثر
جمیع مادونه الی آخر.
به طور اجمال و اختصار کیفیت حدوث وجود شرعی را بیان کردیم ولکن
گفتیم که وجود شرعی که ما میگوییم دو معنی میخواهیم که در حقیقت
یکی است یکی همین وجود شرعی ظاهری که به واسطه شارع از متشرعین
پیدا میشود مومنی و کافری و شقی و سعیدی و عابدی و فاسقی و زاهد و
حریصی و امثال اینها به عمل میآید و گفتیم یکی دیگر از دو معنی وجود
شرعی حدوث صفت است در اکوان و آن صفاتی هم که در اکوان در مواد
موجوده قبل الشیء پیدا میشود آن هم وجودی است شرعی به این معنی که
از برای ظهور آن صفت بر آن ماده یک موثری است که ابراز ما قد کمن
میکند و این صفت را در آن ماده او ابراز میدهد مثل ماده طین که سابق
بود و شخص فاخور میآید و حصه از این طین میگیرد و به صورت کوزه
درمیآورد و میپوشاند بر این حصه صورت کوزه را این صورت کوزه از
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کجا پیدا میشود و عمدهای که باعث کشیدن سخن به اینجاها شد این کلمه
بود که این صورت کوزه از کجا میآید آیا این حرفی که میزنیم به طور
مسامحه که این صور در کمون طین بالقوه بوده حقیقتش چطور است و
خیلی مسأله مشکلی است صورت کوزه در کجای این طین است و بالشک
معدوم است در طین صورت کوزه یا آنکه بالقوه در طین است و قوه کوزه
با قوه کاسه یکی است و ممتاز نیستند و در طین نیست مگر ماده و صورت
نوعی طین و آن صلوح جمیع صور متممه شخصیه هست و جمیع صور در
آن طین متحدند و در یک حالت موجودند پس در حقیقت معدومند حاال که
معدومند این از کجا موجود میشود اینکه از بطون این طین و قوه این طین
بیرون میآید و بالفعل میشود مسامحه است چه چیز بیرون میآید و فهم این
مقصود بود و سخن کشید به وجود شرعی و برای حل این مطلب عرض
میکنم این صورت سگ در حدوثش@ نیست نبود در عرصه فعلیت و در
عرصه فعلیت حادث شده بعد از آنی که حادث شده محدث میخواهد مسلما
بعد آنی که محدث خواست خود او در حال عدم محدث خودش نیست
مسلما و سایر اعدامی که هستند آن اعدام و آن قوی هم محدث صورت ظلی
نیستند یقینا اعدام محدث وجود باشند معنی ندارد پس باید یک موجودی
باشد که احداث این صورت را بکند و آن موجود باید خارج باشد زیرا که
در طین ماده و صورت طینی که هست اطالق دارد و اختصاصی به هیچ
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صورت و تعینی ندارد پس اصل ماده طینی که دخلی به کاسه و کوزه ندارد
و آن صلوح او برای کاسه و کوزه هم که صورت اواست دخلی ندارد پس
طین نه بمادته نه بصورته محدث کوزه است مسلما پس از خارج باید موثری
بیاید که آن موثر خارجی به فعل خود باید احداث کند و به فعل مشاکلی باید
این را احداث کند نه اینکه فعل او الف و حرکت از امام به ورا باشد و اثر او
ب و حرکت از یمین به یسار باشد پس باید فعل مشاکلی باشد حاال که باید
فعل مشاکلی باشد بایستی برای این یک موثری باشد و بایستی آن موثر یک
فعلی داشته باشد که رأسی از رووس آن فعل به هیئت کوزه درآمده باشد و
چون به هیئت کوزه درآمده از آن رأس شبحی منفصل بشود و بر روی این
حصه از طین بیفتد و آن شبح کوزه باشد و کوزه حقیقی همان شبح منفصلی
است که از آن فعل به عمل میآید و شبح منفصل الزم به فعل او و قائم به
فعل او است اگر فعل او موجود است شبح او موجود است و اگر فعل او
معدوم است شبح او معدوم است وجودا و عدما دایر بر آن فعل است پس
بایستی تا آن ذات آن ذات است آن فعل آن فعل باشد آن رأس خاص آن رأس
خاص باشد و آن کوزه هم قائم به آن رأس باشد لکن برای ظهور اشباح اشیاء
خداوند عالم مرایا آفریده چنانکه از برای ظهور شبح لونی و ضوئی خداوند
اجسام صقیله را آفریده که آنها را ابراز بدهد که اگر جسم صقیل نباشد اشباح
لونی و ضوئی جلوه نخواهند کرد در عالم و همچنین خدا برای ظهور هر
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شبحی یک مرآتی آفریده که آن مرآت آن شبح را ابراز میدهد پس آن صورت
کوزه که قائم به فعل فاخور است در مرآت طین بروز داده و باالتفاق در
مرآت چوب هم بروز بدهد داده و کوزه است باالتفاق در مرآت آهن بروز
بدهد کوزه است و از هر چیزی میتوان ساخت از طال از نقره از مس و غیرها
و از هر جسمی از اجسام غلیظه اگر بخواهند کوزه بسازند میشود و آن
صورت کوزه تابع فعل فاعل است و قائم به فعل فاعل است دیگر آن در هر
ماده از مواد خواست آن صورت را ابراز بدهد میدهد.
عرض شد که صورت طین که نوعیت دارد و فعل فاعل هم فعل مطلقی است
معین این صورت کیست؟
فرمودند معین این اراده مرید انسان جامعی انسان این صورت کوزه را در
اجسام غلیظه ابراز میدهد پس جسم غلیظ خارجی به این میایستد چیزی
که این جسم غلیظ دارد این است که سهل المطاوعه است برای تحریک
محرک و حرکت میکند به تحریک محرک دیگر اگر برویم که این حرکت
جسم یعنی چه مبحث جداگانهای است همین قدر بدانید که این جسم غلیظ
بعد از آنی متصل به ید من شد جزء بدن من میشود و چنانکه من ید خود را
که بخواهم همچو همچو کنم آنی که در دست من است مثل انگشتری که
دست من است آن هم همچو همچو میشود و آن حرکتی که فضل روح من
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است در مخ من اول آن حرکت بروز میکند و بعد در اعصاب من و بعد در
عضالت و بعد در لحوم و بعد در عظام من حرکت میکند و هرچه متصل
به عضو شد فضل حرکت روح در او هم بروز میکند و تابع اراده مرید است
دست من متحرک باالراده نیست روح من متحرک باالراده است پس حرکت
میکند به اراده روح من و روح من متحرک باالراده است و هرچه به این
متصل شد متحرک میشود و اجسام لو خلی و طبعها ابدا حرکت و انتقال از
حالی به حالی در آنها نیست ولکن وقتی متصل به حرکت شد و روح محرک
است متحرک میشود و اینکه عرض کردم مبحث جداگانهای است این
اجسام ساکنه به آن روح محرک که اتصال و ارتباط پیدا میکند متحرک
میشود و هرجا رود آن هم میرود مثل اینکه شما گل را که میگذارید در
ملبنه آنجا که گذارده شد پس دست او را حرکت میدهد به آنطور که
میخواهد و او هم مطاوع است پس صورت میگیرد در ملبنه به این صورت
و به هرجا او را وامیداری میایستد و بعد اگر سیالی بیاید و این را حرکت
بدهد همراه او هم میرود و هرکس او را حرکت دهد مطاوعه میکند و این
مطاوعه انفعال است و صفت خود او است و خشتش و گلش اثر شما نیست
بلکه این چون متصل به ید شما شد فضل حرکت روح شما در این هم بروز
کرد آن وقت که حرکتتان را برداشتید ساکن است و اگر دیگر هم او را
حرکت دهد مطاوعه میکند مثل شتر هرکه مهار او را بکشد میرود و اثر
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هیچ یک نیست که به زوال آن معدوم شود و این تربیعی که براش حاصل شد
به فضل حرکت شما شد و هرگاه آب بیاید منحل میشود و همراه او میرود
و تربیع شما باطل میشود و اگر سنگی به سر او بخورد خاک میشود باز
تربیعش باطل میشود پس این تربیع خشت اثر شما نیست از این است که
خط میماند و کاتب هزار سال است مرده است این مدادی بود و قوامی
داشت و مطاوعه برای ید زید کرده بود و آن روح زید حرکت خود را که
در دستش نفوذ داشت چون متصل به روح او بود مثل سیم تلغراف که هرچه
سیم متصل کنی حرکت روح از آن است نفوذ کرد به دست و از آن دست
حرکت نفوذ کرد به قلم که متصل به دست او بود از قلم نفوذ میکند به مداد
که متصل به او است اینقدر حرکت که حرکت از امام به ورا باشد از سر
مداد تا ته مداد دست برداشته شد قلم برداشته شد ایستاد دیگر حرکتی برایش
نمیماند و میایستد و همانجا هست دیگر اگر بارانی روش آمد او را میبرد
یا چاقویی او را تراشید یا حادثهای او را زایل کرد تحریکش میکند و او هم
مطاوعه محرک میکند پس از اینجا بیابید که صورتی که برای کوزه است
اثر فاخور نیست و اثر زید فاخور شبح منفصل ید او است که به همراه او
میآمد و آن شبح هم روی این ایستاده این اینجا منجمد شده از خود حالتی
ندارد و همین ترکیب مانده این چیزی ندارد این در عالم حدود بود حاال تو
به حرکت درآورده مقاطع وجود او را این حصهای است از این طین و مقاطع
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وجودی دارد شما به حرکت خود این را در این مقاطع و خود وجود
واداشتهاید و این بیچاره ساکن بالذات شده حاال این تربیع و این تحدید بر
این خشت به این واسطه پیدا شد و این مطابق با آن تربیعی است که شما با
دست خود با ملبنه درست کردهاید به اندازههایی که حرکت ید شما اقتضاء
کرده این االن مطابق با او است پس خط زید که داللت بر اعتدال حرکت
ید زید میکند به جهت مطابقه او اثر زید نیست و این را مشایخ رضوان اهلل
علیهم اثر گفتهاند لکن اثر لغوی خواستهاند نه اثر حکمی و اثر لغوی رد پایی
است که برای شخص میماند که اثر االقدام تدل علی المسیر و در اینجا حاال
اثر نه به معنی موثر است و بحسب اللغه اثر الشیء بقیته پس این بقیه از رفتار
زید است و باقیه از او است اینجا و این خط هم اثر حرکت ید زید است یعنی
بقیه حرکت ید زید است باقی بعد از حرکت باقیه از او است و اال این اثری
باشد به آن معنی که بالبداهه نیست و این را آنهایی که نهایت مهارت در این
علم دارند ملتفت شدهاند و فهمیدهاند و اما سایرین ملتفت نیستند و این را
مشایخ هم که گفتهاند خواستهاند مردم به چشم ببینند چیزی را همچو تمثیل
زدهاند و اال کتابت اثر کاتب نیست بلکه اسم الکتابه مال شبح منفصل ید
کاتب است و این خط مطابق با آن شبح منفصل است کذلک این صورت نه
اسم آنی است که در هوا میشنوند به جهت آنکه از شهر که توپ میزنند
صداش میآید پس از پنج یا هفت دقیقه از وقت گل کردن چاشنی حاال
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چنانکه کسی صدایی بدهد و بمیرد و فانی بشود بالفاصله و خودش بمیرد و
این پنچ دقیقه صدا باشد پس اثر بعداز موثر ماندن یعنی چه و اثر باقی است
موثر پس این صوتی که در هواست به جهت این است که هوا جسمی است
مطاوعه میکند و مثل حرکت سنگ که کسی سنگی بیندازد و بمیرد و سنگ
بعد از مردن او قدری راه برود معلوم شد که حرکت سنگ اثر ید من نیست
اگر اثر ید من بود چرا بعد از من باید موجود باشد بلکه به واسطه حرکتی
که ید من به او داده و او متأثر شده تأثری در او باقی مانده آثار در مرایا هم
دوجورند یا این است هیچ در او باقی نمیماند مثل نور چراغ و دیوار نور
چراغ که رفت هیچ باقی نمیماند حرکت عصا در دست اگر برداشتند هیچ
باقی نمیماند و یک دفعه هست که آثار میماند قدری تا مدتی مثل جمره و
مثل چراغی که پس از چراغی روشن میماند و چراغ اول خاموش میشود و
چراغ دویم میماند پس تأثر این اشیاء مختلف میشود یا به اندرونشان و
طبایعشان متأثر شده باشند و در ظواهرش اثر کرده باشد یعنی ظواهرش
مطاوعه فعل فاعل را میکند یا طبایعش مطاوعه فعل فاعل را میکند یا
نفسش مطاوعه میکند مختلف میشود یکی بدنش مطاوعه میکند فعل
فاعل را یکی طبعش مطاوعه میکند و مستحیل به فعل فاعل میشود و یکی
روحش مطاوعه میکند و منقلب میشود به آن فعل و یکی را میبینی عقلش
مثل فاعل میشود و یکی حقیقتش مثل فعل فاعل میشود و خوشا به حال
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کسی که تأثیر موثر به آن حقیقتش برود و حقیقتش مطاوعه کند حاال دیگر
اگر تأثر زمانی باشد یا تأثر دهری شد دوام و بقائی دارد و اگر سرمدی شد
ابداالبد میماند باید دید چطور است تا به چطور متأثر شده باشد.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس هفتاد و سوم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :اعلم انه 9لماکان فی کل مرتبه موثر
جمیع مادونه الی آخر.
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عرض کردم که به تکمیل ابراز ما قد کمن میشود و به تأثیر ایجاد ما لمیکن
میشود و سخن در تکمیل و تشریع بود و عرض کردم که تشریع هم دو
معنی دارد اگرچه راجع به یک معنی نوعی است لکن دو قسم میشود یکی
تشریع ظاهری که این شرع ظاهر باشد و یکی شرعی که در اکوان جاری
است که آن احداث صور است در مواد سابقه در اشیاء و این شرع هم شارعی
میخواهد مثل شرع ظاهر و هردو باید منتهی شوند به مبدئی که آن مبدء
شارع بنفسه و متشرع بنفسه باشد و تابع غیری نباشد و از غیر صورت پذیر
نشده باشد و مصور کل باشد و در اینجا سخنهای بسیار است و از جمله
مباحثی که اینجا جایش است که بگویم که در صقع تشریع واجب است که
آن فعل و مفعول در یک صقع باشند چنانکه در حقیقت در تکوین هم فعل
و مفعول باید در حقیقت در یک صقع باشند اگرچه مراد از این فعل چیزی
باشد که در صقع مفعول نیست ولکن خود این فعل و مفعول بایستی در یک
صقع باشند که اگر در یک صقع نباشند دو شیء که در دو صقع شدند معنیش
این است که ثانی در صقع اول معدوم است پس چگونه موجود در معدوم
تأثیر میکند این نمیشود که موجودی معدومی را مصور کند به صورتی زیرا
که در این عرصه ماده که نیست تا مصور شود پس تا فعل و مفعول در یک
صقع نباشند فعل اثر نمیکند در مفعول و آن مفعول از آن فعل متأثر نمیشود
پس از این جهت فعل و مفعول در عرصه تشریع در یک صقع واقع شدهاند
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مثل عرصه تکوین نهایت خدا فعل و مفعول را متحد قرار داده و هر شیئی را
در نزد موثر قریب او مخلوق بنفسه کرده است و خدا فعل او را یک قرار داده
و به این توحید و یک قرار دادن فعل و مفعول را عذر را از مفعول برداشته
فلله الحجه علیه و الحجه منه علی اهلل به جهت آنکه فعل او را برای احداث
خود او آفریده و ایجاد او را در فعلی که آن فعل خود او است مصور فرموده
و به اقتضای فعل او را جاری کرده پس دیگر هیچ حجتی برای او بر خدا
نیست و همچنین در رتبه تشریع خداوند عالم رفع عذر را به اختیار ظاهر
قرار داده به این معنی که با وجودی که فعل را در این عرصه در صقع مفعول
قرار داده در اینجا فعل غیر از مفعول است ولی در صقع مفعول است لکن
در تکوین فعل عین مفعول است و در صقع مفعول است آنجا جای وحدت
است و اینجا جای تکثر است پس اینجا فعل با مفعول مباینند اال اینکه در
صقع مفعول است و با وجود این خداوند رفع عذر مفعول را به این کرده و
واجب نکرده اثر فعل را در مفعول بلکه به او اختیار انفعال داده و از طرف
فعل تأثیر واجب نیست و همچنین از طرف مفعول انفعال را واجب نکرده
میخواهد قبول میکند و میخواهد قبول نمیکند پس از اول عرصه تصویر
و تشریع از اول عرصه اثنینیت است تا منتهای کثرت خداوند نظم خلق را به
فعلی و انفعالی قرار داده نه این است که فعل تنها احداث ما لمیکنی بکند
بلکه آنچه در کمون این مفعول مکمون بود به عرصه ظهور میآورد به اختیار
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مفعول و رضای مفعول و اگر مفعول نخواسته باشد که منفعل از فعل شود
مطلقا نمیشود و آیت و مثل این این است که افالک موثرات و فواعل این
عالمند و اکمام افعال خداوند عالمند در احداث آنچه در سفلیات حادث
میشود و این عناصر ماده مفعول به است یعنی فعل در این ماده عمل میکند
و از کمون آن ماده این صور بدن را بیرون میآورد ولکن فعل از عالی به طور
حتم و جبر نیست از او فعل صادر میشود دیگر هریک از مفاعیل که
میخواهند قبول کنند و مستعد قبول هستند قبول میکنند و اال فال چنانکه
آفتاب میتابد بر زمین و حرارت را القاء میکند بر زمین این حرارت که قوه
جاذبه و قابضه است جذب و قبض نمیکند جبال را و جذب نمیکند صخور
را لکن اهبیه لطیفه که در ارض است متصاعد میشوند و منجذب میشوند
و لبیک میگویند و امتثال فرمان آفتاب را میکنند و نه این است که جذب
در آفتاب میآید و جذب میکند کائنا ماکان بالغا مابلغ و اینجا نکتهای است
دو سه کلمه عرض کنم تا ملتفت این باشید و آن این است که جمیع مردم
کیفیت ایجاد را که میشنوند اگرچه ایجاد زید باشد تصور میکنند یک
خدایی را و تصور میکنند یک فضائی و خدا توی آن فضا است حاال که
میخواهد زید را ایجاد کند میگوید کن زیدا یک دفعه زید موجود میشود
در آن فضا و کنار خدا مینشیند این تصور میکنند خدا و خلقت خدا را و
حاال بحث میکند که این را خدا چرا همچنین آفرید به جهت آنکه خیال
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میکند که هیچ نیست و خدا به شهوت نفسانیه خود میگوید کن و چیزها
را موجود میکند و بر این خیال و تصور خود بحثها با خدا دارد و بحث
میکند که چرا فقیر کردی و چرا غنی کردی و چرا شقی کردی و چرا سعید
نکردی و چرا مرا کوتاه کردی و بلند نکردی لکن اگر بدانید کیفیت خلقت
خلق را مثال بدانید که خداوند عالم که این عالم را آفریده فواعل این عالم
را آسمانها قرار داده و قرانات نجوم قرار داده و اشعه و اشراقات فلکیه قرار
داده و از خدا فعلی به این عالم نمیرسد ابدا ابدا مگر به واسطه همین افالک
و همین نجوم و برای این حدیث هم هست که آنچه را که خدا مشیتش قرار
بگیرد که آن را خلق کند حکم میفرماید به روح القدس و روح القاء میکند
به نجوم و نجوم جاری میشوند به امر خدا و جمیع آثاری که در این سفلیات
پیدا میشود به مدارات و قرانات فلکیه پیدا میشود و فعلی از جای دیگر
نمیکند و از پیش خدا سوراخ نمیکند آسمان را و بیاید تا اینکه خدا بخواهد
آن را موجود کند و از سوراخی او را بیندازند در دنیا بلکه در همین عالم و
به همین اسباب علویه خلق میکند باز کسی نه خیال کند اسباب علویه
حاتماتند به اینجا که رسیدم وقتی مواقع النجوم را مینوشتم و میخواستم
کتاب در نجوم و احکام نجوم بنویسم و به اینجا و به این کلمه که رسیدم
ترک کردم و این کلمه این است که افالک تنها موثرات نیستند در این
سفلیات و به طور حتم و ایجاب موثرات نیستند بلکه از آنها آثاری است و از
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سفلیات قوابلی است و در آنجا حدیث روایت کردم که میفرماید به این
جهت احکام منجمین درست نمیآید که علم به موالید خلقی و سفلیات
ندارند و نمیدانند که اگر مریخ راجع شد در سنگ چه اثر میکند در خاک
چه اثر میکند در علف چه اثر میکند یا در هند یا ایران در طبقات اناسی در
صلحا و مقدسین در هریک از اینها و غیر اینها چه اثر میکند و این را دیگر
سرشان نمیشود به جهت آنکه قوابل سفلیه علم جداگانه مبسوطی دارد
مبسوطتر از علم مدارات فلکیه زیرا که آنها علمها کلی مجملی است و اینها
علوم تفصیلیه جزئیه است و در نزد مردم نیست ابدا و همینقدر میفهمد قرمز
میکند لکن این علم جداگانهای است که حمرت در ازرق و آبی که در
میآید افاده بنفشی میکند پس میباید بفهمد مراتب ازرق را که این حمرت
در هریک از مراتب زرقت چه افاده میکند این حمرت با صفرت که مخلوط
شد رنگ دیگر احداث میکند با بیاض که مخلوط شد رنگ دیگر و در سبز
رنگ دیگری و در هر رنگی باعث رنگی میشود و نیست که از جانب
حمرت یک رنگ باشد در جمیع قوابل بلکه به اختالف قوابل مختلف میشود
به فدای شارع صلوات اهلل علیه شوم که چون این را میدانست نه خلق را
ترویع کرد به قرانات نجوم و افالک و نه تعلیم آنها کرد آن قرانات را و
مدارات فلکیه را مطلقا و اصال و این خانه که پر از زنبور باشد هیچ مردم را
ترویع از زنبور نکرد بلکه تریاقاتی چند برای ما ساخته فرمود این تریاقها را
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بخورید و ایمن باشید و تریاقی ساخته که اگر خانه پر زنبور هم باشد یک
زنبور نزدیک این نیاید و اثری به این نکند و اینکه قادر بر نفس خود و قادر
بر اصالح نفس خود هست چگونه قادر بر دفع جمیع زنبور نیست و امر به
تحصیل نجوم نفرمودند زیرا که حاصلی ندارد به جز اینکه ته دل تو خالی
میشود و میترسی و بنیه تو ضعیف میشود پس علم آنها را پنهان کرد و
تریاقها را به تو داد دیگر حاال،
خوفنی منجم اخو خبل
تراجع المریخ فی برج الحمل

فقلت دعنی عن اکاذیب الحیل
المشتری عندی سواء و زحل

نحن ناشئه القطب و اعالم الفلک
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اینها پیش ما تفاوتی نمیکند کسی که تریاق دارد دیگر از این زنبورهای
بسیار نمیترسد و هرکس آنها را موثر بداند کافر میشود بلکه خدا رحمت
کند مرحوم مجلسی را میگوید هرکه بگوید این افالک زندهاند کافر میشود
بلکه اینها همه عالماتی است که خدا هر وقت میخواهد کسی را خلق کند
خودش به دست مبارک خودش یا ولدی به کسی بدهد مریخ را میبرد آنجا
در آن خانه میدارد این عالمت است مثل اینکه کسی میخواهد تو را صدا
بزند سنگی برمیدارد و میاندازد که تو را خبر کند سنگ صدا نیست لکن
من هر وقت میخواهم تو را صدا کنم این سنگ را میاندازم یا چوبی لب بام
نصب میکنم یا عالمتی برای حواس شما نصب میکنم و کذلک خداوند
اگر میخواهد که به دست مبارک خودش زید را خلق کند زحل را برمیدارم
توی حمل میگذارم این عالمت است ما اینجا که نگاه میکنیم میفهمیم
که خدا همچو اراده کرده اینطور اعتقاد میکنیم مجلسی همچو میگوید
به ایشان که بیادبی نمیتوان کرد لکن آنچه مذهب حق است و آیات آفاق
و انفس و اوضاع عالم شهادت میدهد این است که اینها احیاء هستند و
موثرات هم هستند نه به طور استقالل.
باری مریخی که فلک تدویر او اوسع از جمیع فلک شمس باشد از جمیع
مجثل@ و حاوی و محوی فلک شمس باشد این کوکب به این بزرگی را
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اگر کسی بگوید موثر است کافر باشد و شما فلفل را میگویید موثر است
و عیب ندارد چه فرق میکند شریک با خدا اگر میخواهید قرار ندهید چطور
فلفل را موثر میدانید و او را نمیدانید و هرکه موثر بداند کافر است و در
احادیث بسیار است که هرکه فالن غذا را خورد فالن میشود و درست هم
هست اگر شما میخواهید شریک قرار ندهید چه کاره است فلفل که موثر
باشد و شما این را میگویید و به هیچ وجه کافر نمیشوید این همه کتب
طبیتان و احادیثتان در دواها رسیده و شما میگویید و کافر نمیشوید پس
چطور این افالک به این عظمت را اگر کسی موثر بداند کافر میشود اگر
آفتاب مثال موثر نیست شما در عربستان بروید یک ساعت در پیش آفتاب
بایستید آن وقت آفتاب را موثر ندانید چطور موثر نیست و حال آنکه سرت
را میگدازد و در آفتاب هوا گرم میشود و تا ماه طلوع میکند هوا سرد
میشود چه فرق میکند چطور شد و براهین حکمیه مخصص میشود موثر
نیستند یعنی چه عالنیه میبینید که تأثیر میکنند پس بگو آفتاب گرم نمیکند
پس بگو هر وقت خدا میخواهد که عالم را گرم کند به آفتاب میگوید به
برج سرطان برو و خودش به دست مبارک خودش عالم را گرم میکند پس
بگو آتش هم نمیسوزاند و هر وقت خدا میخواهد جایی سیاه کند عالمتش
این است به آتش میگوید برو آنجا و خودش به دست خود میسوزاند اگر
کسی همچو حرفی بزند از زمره عقالء بیرون میرود پس موثر است و
صفحه | 862

نمیگویم که خدا هستند یا مستقل است در فعل بلکه فعل از خدا است و
احراق از خدا است ولی از این آستین میکند نه از آستین آب و خداست سرد
کننده ولیکن از آستین آب نه از آتش و آفتاب و هکذا در جمیع افعال و آثار
مگر ما که میگوییم افالک و نجوم موثرند که مریخ مثال تربیت میکند
صاحبان سیوف را مستقال حاشا این مسلم است بلکه میگوییم که خدا مربی
صاحبان سیوف است ولی از آستین مریخ و خدا رزاق است از دست سلطان
از دست حاکم از دست منفق پس بگو منفق نیست و خدا روزی میدهد
باسباب المصدقین و المصدقات فعل است و اسم فاعل خدا براشان گفته
التلقوا بایدیکم الی التهلکه فعلی است و همچنین لمتقتلوهم ولکن اهلل قتلهم
اقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم کل
مرصد این همه افاعیل را خدا نسبت به مردم داده پس اینها همه را انکار کن
و علی ای حال بعد از آنی که دیدیم از اخبار و برهان که افالک موثرات
منفردا نیستند بلکه شرط تأثیر آنها قبول قوابل سفلیه است پس از این جهت
موقوف کردیم نوشتن نجوم را و گفتیم که علم احکام موقوف است به اینکه
علم سفلیات را انسان بداند حاال نهایت من دانستم که مریخ مربی صاحبان
سیوف است لکن وقتی من این را دانستم رجعت آن مضر به حال آنها هست
یا نیست لکن ای بسا مصر که این مواد مستعد نیستند نفعی نمیکند ابدا یک
معصیتی یک شخص ترک کرده باشد مهلک حاال بگو مریخ در شرف است
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باشد اگر چنین شد پس باید یک نفر از ترکستان نباید عیب بکند و اگر در
حال رجعت مریخ یک نفر نباید زنده بماند پس به این واسطه بدون قابلیت
موالید سفلیه آن فلکیات منفرده موثر نیستند و هیچ کار از آنها برنمیآید این
را که یافتید عرض میکنم که تعبیر حقیقی از این است که این دو تا را دو
دست خدا بگوییم و میگوییم فواعل ید یمنای خدا است و قوابل ید یسرای
خداست و بین یدی الرحمن اشیاء حادث میشوند به این دو دست و نه این
است که قوابل منقطع از خدا باشند و مجالی و مظاهر نیستند مگر مجالی و
مظاهر اسماء و صفات خدا و فواعیل نیستند مگر مجالی و مظاهر اسماء و
صفات خدا نهایت آنها لطیفند و اینها کثیف که گفته نسبت به صانع کثیف
از لطیف پستتر است که گفته نسبت به صانع ضعیف از قوی پستتر است
حاشا آن هم یک مظهری است هریک در حد خود الزم است و مظهر است
و هر کدام نماینده صفتی از صفات خدایند و فواعل دست یمنای خداست و
قوابل دست یسرای خداست و به این دو دست خدا کار میکند حاال اگر
دست راست بکشد دست چپ را و دست چپ مطاوعه نکند لمیشاء اهلل و
اگر دست چپ بکشد دست راست را و مطاوعه بکند اراد اهلل این است که
در قرآن میفرماید لمیرد اهلل انیطهر قلوبهم لکن اگر دست چپ دست راست
را کشید و رفت فقد اراد اهلل و حصل پس آنچه هست و نیست در میان این
دو دست است و هریک جهتی از جهات اراده خداست و اراده خدا از آستین
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این دوتا و در آینه این دوتا ظاهر شده و میشود پس بگو ماشاء اهلل کان حد
جامع بین فواعل و قوابل و مالمیشاء لمیکن و این دوتا چون مشیه اهللاند به
نظر وحدت در این دوتا که نگاه میکنیم میگوییم خلق اهلل المشیه بنفسها
این یک شیء است عالی دارد و دانی دارد و این دو دو جهت مشیتند و به
نظر وحدت که نگاه میکنی بگو خلق اهلل المشیه بنفسها و به نظر تفصیل
که نگاه میکنی خلق باال میایستد و ینخلق پایین خدا آسمان و زمین درست
که میکند خلق میگوییم متکثر را که دیدیم میگوییم ینخلق پس آن خیال
را باید برطرف کرد حاال با این اسباب است این زمین قوابلش مختلف است
اگرچه به زبان آفتاب میگوید اقبل لکن به زبان صخر میگوید الاقبل و به
زبان هوا میگوید اقبل پس لمیشاء اهلل تصعید الصخر و شاء اهلل تصعید االهبیه
میفرماید اولئک الذین لمیرد اهلل انیطهر قلوبهم و میفرماید و بکفرهم
لعناهم و میفرماید و لو شاء لهدیکم اجمعین و هکذا.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس هفتاد و چهارم»*
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :اعلم انه 9لماکان فی کل مرتبه موثر
جمیع مادونه الی آخر.
و فی الجمله معنی وجود تشریعی معلوم شد و ظاهر شد که از مشیت شرعی
شبحی منفصل میشود و آن شبح قائم است به آن مشیت و غنی از ماسوای
موثر خود و آن شبح بمادته و صورته قائم است به موثر خود ماده او شبح
ماده موثر خودش است و صورت او هم شبح صورت او است و بمادته و
صورته قائم به موثر و غنی از ماسوی و اگر جمیع ماسوی نباشند او هست و
قائم به موثر خود است بعد از آنی که آن اثر پیدا شد بمادته و صورته که هر
دو نوعیند حصهای از این اثر در مواد عرضیه دنیا میافتد و آن اثر بر این ماده
دنیاویه ظاهر میشود و همه مسأله اینجا است و در آن ماده میافتد و در بطن
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این ماده عرضیه صبغی از برای او حاصل میشود و منصبغ به این صبغ میشود
و در اینجا یک صورت دیگری و حالتی دیگری پیدا میشود که از آن
شاخص به این صفت و به این حالت صادر نشده اگرچه ماده نوعیه و صورت
نوعیه صادر شده باشد لکن اینجور چیز صادر نشده پس در اینجا یک
وجودی پیدا میشود که ماده دارد و صورتی دارد و این از مرآت است و
هرگاه صورت را از این نزع بکنی آن ماده از اعلی و جانب شاخص آمده و
در این آینه منطبع شده پس احکامی که در این صورتی که بر این ماده عرضیه
جاری میشود تابع این صورت است در جمیع موارد چه در فقه چه در
حکمت و احکام تابع صورند و صور تابع اسمایند پس از این جهت که
صورت را از مرآت میگیرد و احکام تابع صورت است بسا آنکه تو ببری از
این صورت و اعتبار به این صورت نکنی و حال آنکه اصل صورت از تو
است و مطابق با تو است و محبوب تو است و حاال به واسطه صورت عرضیه
مبغوض تو شده و مطروح تو شده و لعنش میکنی چنانکه برای لهو و لعب
مرآتی ساختهاند که انسان در او که نگاه میکند صورت حمار میبیند یا
صورت کلب میبیند و در آن تدبیری کردهاند و اصل شبح از صورت شاخص
آمده و از پیش او به هیئت انسان آمده لکن در آینه به صورت حمار شده حاال
که به هیئت حمار شده احکام تابع حمار شده پس اینکه بعضی از فقهاء تأمل
کردهاند در اینجا و استصحاب حالت سابق را جاری کردهاند اشتباه محض
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است زیرا که موضوع احکام اسماء است و موضوع اسماء صور است مثال
بفرماید التراب طاهر و العذره نجسه اسماء هم تابع صور است و هرگاه
صورت صورت عذره شد و آن اسم عذره شد حکم حکم عذره است و
نجس است ولکن وقتی صورتش تراب است و اسمش تراب است و حکمش
حکم التراب است و پاک است پس احکام دائر مدار اسمائند و اسماء دائر
مدار صورند پس دیگر شبهه کردن و استصحاب سابق جاری کردن اشتباه
است پس در این مقام عرضیه ماده عرضیه پیدا میشود و صورت عرضیه و
اینجا یک دقیقهای است و آن این است که آیا ماده عرضیه چنان که میان
منطقیین معروف است حصهای از آن نوع است و واقعا تحصیص میکنند
نوع را و میآورند صورت شخصیه میکنند یا اینکه ماده عرضیه حصه از
ماده نوعیه نیست و حق مسأله را در مقام خود گفتهایم که ماده نوعیه
تحصیصپذیر نیست و تقسیم بر او وارد نمیآید ابدا زیرا که اگر تحصیص
میشد حصه نوعیه باید تمام بشود اشتباه منطقیین که همچو گفتهاند از
اینجاست که میگوید ما یک من آب داریم این را ده تکه میکنیم و هر تکه
اسم الماء برایش صادق است و غفلت کردند و گفتند فرس هم حصهای از
حیوان است با صورت فرسیت پس بنابراین اسم حیوان بر فرس صادق است
و این محض غفلت و عدم تعمق در مسائل است و غافلند از اینکه یک ماء
را که تحصیص کردی تحصیص کم یک من را میکنی و آن یک من قابل
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ده حصه کردن است که هر حصه چهار سیر باشد پس چهار سیر عشر من
است نه عشر ماء است و چهار سیر عشر الماء نیست لکن این یک منی که
تو اینجا داری شخصی از اشخاص الماء نوعی است پس اصل المائی که
تخصصی به یک من و دو من و صد من ندارد و ماء آن سیال بارد رطب است
اما ماهیت الماء کمیت یک من و دو من و سه من نیست و این یک من و دو
من و سه من مأخوذ در ماهیت الماء نیست و این یک من از صور متممه
عرضیه شخصیه دنیا است که عارض الماء شده و مراد از الماء آن صورت
مقومه است که صورت نوعیه باشد حاال آن الماء تخصیص@تحصیص نشده
و نمیشود و در این ارض تقطیع تو آالت قطاعه او را قطع نمیکند این چاقو
را بکشی گوشت را ده تکه بکنی و چاقوی تو اللحم دهری را نمیبرد بلکه
این کم زمانی را که یک من است بریده و چاقو اللحم را نمیبرد زیرا که از
این نوع نیست اللحم پس اللحم در دهر است و مهیمن بر این کارد تو است
این است که مشایخ ما فرمودند که اصل جسم اصلی انسان فوق هاضمه
عرضیهای است که در این دنیاست و به این جواب دادند از جواب شبهه
ابنکمونه یهودی که شبهه کرده بود که زید را ده نفر میخورند و جزء
خورنده میشود حاال روز قیامت اکل را محشور میکنید یا مأکول را مشایخ
ما در جواب گفتند این به جهت ندانستن تو است که نفهمیدهای آکل کیست
و مأکول کیست بلکه اصل جسم اصلی زید فوق هاضمههای آکلین است و
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هاضمهای آکلین مواد و صور عرضیه را هضم میکنند به جهت آنکه هاضمه
عرضیه است و اصل آن حقیقت جسم زید فوق هاضمه است یا بگو توی
شکم میرود و بیرون میآید یا بگو نمیرود اصال و همه جا هست این دخول
و این خروج مال عرضیات است یا بگو نمیرود یا بگو فی کل مکان است
و معذلک او را هراسی از این هاضمه و این طبخ و این آتش نیست بلکه
عرض می کنم که آتش این دنیا را اگر روشن کنند و مابین زمین و آسمان را
پر کنند از آتش جسم اصل زید به این آتش نمیسوزد از این جهت میگوییم
گناه او را به نار اخرت باید جزا داد و به نار آخرت او را معذب کرد و این
مواد عرضیه را این آتش میسوزاند وقتی که این جسم اصلی را این آتش
نمیسوزاند پس این آتش جزای او نمیشود و نعیم این دنیا مطلقا نعیم او
نمیشود ابدا مثل تقریب بخواهید ببینید که جمیع سلطنت دنیا و نعیم دنیا را
به کسی بدهند و قلب او محزون و معرض باشد مثل این است که او را در
زباله خوابانیده و ابدا حظ نکرده و لذتی از این سلطنت و این نعیم نبرده پس
نعیم او نیست و نعیم او همان یک نخود فرحی است که برای او حاصل شود
و آن یک نخود فرح از جمیع ملک دنیا پیشش عزیزتر است و همان یک ذره
سروری که بر قلبش داخل کنی و جمیع مابین آسمان و زمین را پر از نعمت
کنند و به او بدهند این یک ذره سرور در نزد او بهتر است و آن عزیزتر است
پس ابنکمونه فرق نگذارده مابین جسم اصلی و ماده عرضی دیده که آکل
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میآید و مأکول را میخورد و چون خورد مأکول جزء این میشود بلی
مأکول جزء این میشود لکن مأکول ماده عرضیهای است که پیش زید
بالعرض بوده یک وقتی گوسفند بوده بلکه پیش گوسفند هم بالعرض بوده و
پیش نبات بوده و هکذا بعینه مثل زنهای صیغهرو است که هر روزی خانه
یک کسی است و این مواد عرضیه مثل تبعهای است که در خانهها طواف
میکند هر روزی مال یک شیء است پس اینها را که میگیرند متعه را
میگیرند که ماده عرضیه باشد و نه این است که اصل آن زوجه اصلیه را
میتوانند از کسی بگیرند پس از این بیانی که به طور اختصار عرض کردم
غالبا در مسائل حکمت شبهه که وارد میآورند بیانش خودش جواب خودش
را میدهد خالصه مقصود این است که ماده شخصیه که در صورت نوعیه
در میآید معلوم شد حصه از ماده نوعیه نیست نه اینکه قسم باید حصهای از
مقسم باشد این خطای محض و غفلت محض است پس آن نوع در عرصه
خودش هست و قابل تحصیص نیست و این آیتی است برای خداوند عالم
جلشأنه چون قابل تحصیص نیست پس به تحصیصهای آالت عرصه
محصص نمیشود پس او اثنان نمیشود به اثنانهای در این عالم پس الیثنی و
الیثلث و ال و ال و ال بلکه و الیتکثر پس این کثراتی که هست بر او وارد
نمیآید و این کثرات مطلقا پیش او نمیرود پس او احدیت دارد نسبت به
اینها و او احد اعداد است بعد از آنی که او احد اعداد شد مثل واحد این اعداد
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نیست که در عرض اثنان این و ثلثه این بیفتد و مثل اویی را بتوان به او ضم
کرد پس از این جهت او الیثنی و الیجزی از اینجا بفهمید که خداوند عالم
جلشأنه الیثنی و الیجزی است و چطور احد است اینها آیت او است که
شما بدانید خدا چطور الیجزاست نه اینکه خداوند عالم جزء صغیری است
که الیتجزی و آنقدر صغیر باشد که خلق عاجز باشند از تقطع او بلکه
خداوند عالم عظیم است و کبیر است و جلیل است و واسع و علیم است قل
ای شیء اکبر شهاده قل اهلل شهید بینی و بینکم پس خداوند عریض الکبریاء
است و عریض است ولکن معذلک الیثنی و الیجزی به خالف آن انواعی که
داشتیم که اگرچه به تثنیه مادون مثنی نمیشدند لکن در عرض خود مثنی
میشدند و اما خداوند نوع نیست برای افرادی بلکه خدا نوع االنواع نیست
جنس االجناس نیست نه اینکه نعوذ باهلل شیطان اغوا کند کسی را و خیال
بکند نوعی است چنانکه اشرفی در این افراد ساری است و چنانکه ذهب
در جمیع ما یصنع من الذهب ساری است و چنانکه باالتر از این معدنی
منطرق است و ساری است در جمیع معادن و چنانکه جسم ساری است در
معادن و نباتات و جمادات و به اینطور امر باال میرود تا به خداوند عالم
برسد که او جنس در اجناس و نوع در انواع باشد نعوذ باهلل کفر میشود و
خدا جنس االجناس و منتهای جنس بگیریم کفر صریح است و خدا جنس
نمیشود که در تحت او انواعی باشد اگر از این باب بروید تا پیش خدا و
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خدا را نوع بگیرند خدا را منتهای خلق و از جنس خلق گرفتهاند و عارف به
خدا نشدهاند وقتی انسان عارف به خدا میشود که خدا را لیس کمثله شیء
بداند نه جنسی مانند اجناس نه نوعی مانند انواع نه شخصی مانند اشخاص
اگر بعضی اشخاص گفتهاند که از جمله واجبات این است که واجب است
خدا را تو شخص بدانی که اگر خدا را شخص ندانی نوع دانستهای و در
تحتش افراد باید بدانی و آلهه عدیده قائل شدند جهالت را ببینید به کجا
میکشاند شخص را حاال که نوع نشد حاال باید شخص باشد که بدتر و
کورتر و خداوند عالم نه شخص است نه نوع است و او مشخص اشخاص
است و منوع انواع است و خداوند عالم مباین با حوادث است و خداوند نه
نوع است و نه شخص است از این جهت شخص در تحت نوع است اگرچه
یک فرد بیش نباشد و خود منطقیین میگویند الشمس وجود شخصی است
در خارج به اینطور عقولشان حکم کرده که باید که در تحت نوع باشد
نهایت افرادش منحصر به واحد شده حاال هم چنین اگر خداوند عالم شخص
باشد بر ایشان همین بحث وارد میآید شخص که شد المحاله در تحت نوع
باید افتاده باشد و اگر در تحت نوع افتاد میباید مرکب باشد و از این هم
بعضیشان امتناعی هم ندارند که خدا مرکب باشد اردبیلی رحمه اهلل میگوید
از این منعی نمیتوان کرد که ترکیب عقلی در خدا باشد اگرچه مرکب
خارجی نباشد ترکیب عقلی را منع نمیکنیم و این حرف غریبی است
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میخواهیم بدانیم آنچه عقل تو میفهمد عقل تو صدق است یا کذب است
آنچه میفهمد مطابق واقع میفهمد یا مخالف واقع خدایی که ترکیب در آن
به عقل خود میفهمی مرکب عقلی تو همین خدای خارجی مردم است یا
غیر از این عقل تو اگر این چیزی فهمیده باشد صادق است یا کاذب است
امورات عقلیه که در خارج منشأی ندارد آنها اکاذیب است پس آنچه در
عقل میآید باید صدق باشد آنچه در ذهن میآید اگر مطابق با این خارج
نباشد صدق نیست مرکب عقلی یعنی چه پس مرکب عقلی معنی ندارد چیز
دیگری هم که نیست وانگهی که همین عقل تو و آنچه در عرصه عقول
است جمیعا حوادثند و آیه قدیم نمیشوند و هرچه بر صفت حوادث شد
حادث میشود و آنچه هم میفهمد حادث است پس مگو از این قرار حدوث
عقلیش هم عیب ندارد نعوذ باهلل.
پس از آنچه عرض کردم معلوم شد که این شخص که در خارج پیدا شده
مادهاش حصهای از نفس نوع نیست حاال که مادهاش حصهای از نفس نوع
نشد نیست چیزی مگر اینکه شعاع آن نوع و ظل نوع اینجا بیاید ماده بشود
به جهت آنکه حق و خلق الثالث بینهما و الثالث غیرهما و میان آن شخص
و آن نوع چیز دیگر نمیگنجد که ثالث باشد از این جهت ماده شخصیه
شعاع است برای ماده نوعیه و ظل است برای آن و آن شعاع و آن ظل حصص
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میشود در بطون این مرایا و این باز معنی دارد و همه حکمت را نمیتوان در
یک مجلس گفت ببینیم چه معنی دارد این حرف که شعاع او تحصیص
میشود یعنی چه شعاع یک تخته از او صادر میشود و آن یک تخته را میتوان
تحصیص کرد و به هر مرآتی حصهای داد یا اینکه آن شعاع یک تخته نیست
و ده شعاع از برای ده مرآت است و نمیتوان همه حکمت را یکجا گفت
مجمال شعاع یک تخته که تمام آن تخته شعاع آن منیر باشد همچو یک تخته
تحصیص نمیشود اگر یک تخته را تحصیص میکنند و کل آن در این ده
مرآت منطبع است پس آنچه در یک مرآت است بعض شعاع است پس بایستی
آن فرس معین بعض الحیوان باشد نه کل الحیوان و حال آنکه امر اینطور
نیست بلکه آن ماده نوعیهایست و در اینجا مرآت معین و تمام آن در بطن این
مرآت پیدا میشود و تمام آن در بطن آن مرآت و تمام آن در بطن آن مرآت
پس:
دل هر ذره که بشکافی
آفتابیش در میان باشد
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و تمام آن آفتاب در این آینه@ هست تمام آن آفتاب چون هست یعطی مادونه
اسمه و حده پس تمام فرس در این یک فرس آمده و صدق میکند بر این
فرس حاال کل فرسی که اینجا آمده عکس آن فرس نوعی است و این عکس
کل عکس فرس است نهایت مشخص شده به این صورت شخصیه و به این
حدود مرآتی درآمده و پیدا شده حاال که کل عکس در این پیداست آیا مابین
این مرآت و مابین شمس نوع آیا بونی فاصلهای است یا اینکه،
یار نزدیکتر از من به من است
وین عجب تر که من از وی دورم

این نوع نزدیکتر از این مرآت به مرآت است و او اقرب است از این مرآت به
مرآت یا اینکه مسافت بعیدی باید این نوع بیاید و به این برسد بلکه اقرب
است به او و یار نزدیکتر از من به من است و او اقرب است از این مرآت به
مرآت و شبح او در این مرآت از گریبان خود مرآت بیرون میآید و شبح شبح
او است که از گریبان این مرآت منصبغا به صبغ هذه المرءات بیرون آمده و
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متهیئا بهیئه هذه المرآت بیرون آمده و این میشود شخصی از اشخاص شما
ببینید خود انسان در کجا ایستاده لکن حصه که از خاک برداشتهاند آن را
تربیت کردهاند انسانیت از گریبان خود این حصه سر بیرون آورده و مثل آنکه
توی آب بعد از آنی که جرم گرفت و آن جرمها بهم چسبیده و کمکم نضجی
گرفت بحر و برد لیل و نهار از گریبان خود او حیات بیرون میآید و گرم
میشود این حیات از کجا میآید و داخل این جرمها میشود بلکه از اندرون
خود این مواد حیات بیرون میآید و حیوانیت و انسانیت بیرون میآید بلکه
نبوت بیرون میآید و والیت بیرون میآید و همین نان و غذاست که میخورد
عبداهلل 7و در شکم او نطفه میشود و میآید در شکم آمنه و آنجا طبع
میگیرد به طبع او و علقه میشود و نضج میگیرد و مضغه میشود تا اینکه
کمکم دنیا میآید ناطق به نبوت میشود از کجا پیش آمده از خود اندرون
مواد زمانیه سر بیرون آورده آن حقایق دهریه و آن غیوب جبروتیه از همین
مواد سر بیرون آورده و او اقرب است به این مواد از خود این مواد حاال دیگر
میآیند یخه مرا میگیرند که این غیبش کجاش است من چون میبینم مدتی
باید حرف بزنم یک کلمه میگویم لکن حاال چون مدتی حرف زدهام معلوم
شده غیبش این صفت است نه اینکه باید سوراخش بکنی و از مغزش غیب
بیرون آوری لکن دهری که هست به آن صفتی که عرض کردم آن غیب
اجسام است و او را تخصصی به فلک و زمین نیست و تخصیصی او را به
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مشرق و مغرب و جنوب و شمال نیست همین زیدی که امروز تولد کرده
است قربش به زمان عهد آدم7و قربش به زمان مقارین قیامت یکی است هیچ
تفاوت نمیکند و قربش به آسمان و به زمین هیچ تفاوت نمیکند نهایت این
جسمی که ساخته شده در این جزء زمان ساخته شده و آن حقیقت از گریبان
این سر بیرون آورده به جهت آنکه این حصه مناسبت به او دارد و کاشف از
او شده و این از آنجا سر بیرون آورده والسالم.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس هفتاد و پنجم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم
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و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :اعلم انه 9لماکان فی کل مرتبه موثر
جمیع مادونه الی آخر.
فی الجمله شرح مراتب تشریع و تکمیل شد به طور اختصار و اما مراد ما از
تأثیر مقام ایجاد ما لمیکن است و درک این معنی بسیار بسیار مشکل است
زیرا که میفرماید الکیف لفعله کما الکیف له و چیزی که الکیف له شد
درک کیفیت آن از جمله امور صعبه است و ندیدم جایی مشایخ ما نوشته
باشند یا اینکه در درسی چیزی بیان کرده باشند و بسیار بسیار امر مشکلی
است حتی آنکه پسر مالعلی نوری آمده کربال و جایی میهمان بود من هم
آنجا میهمان بودم چراغ گذارده بود از او پرسیدم این نور چراغ چگونه از
چراغ پیدا میشود گفت این شعاع اوست گفتم این شعاع تعبیر به لفظی
دیگر آورده و کاشف از معنی نشد گفت تجلی او است گفتم این هم لفظی
دیگر من نمیفهمم چطور تجلی او است گفت فاضل او است و فضل او
است گفتم اینها تعبیر دیگر است و لفظی دیگر است و از این قبیل مکرر
گفت من گفتم اینها کاشف مسأله نشد بقیه و فضل و فاضل او است و تجلی
او است و نور او است کلش لفظ است و کاشف از مطلب نیست بعد کیفیت
صفحه | 879

مجلس و صحبت را خدمت سید مرحوم عرض کردم و عرض کردم شما
شرح بفرمایید ایشان هم فرمودند بالکیف و دیگر هیچ چیز دیگر نفرمودند
و حقیقتا مسألهایست که داخل مسائل عظیمه مشکلهای است که بسیار
مشکل است و انسان اگر بداند در این چیزی بیان او درس مشکل است از
این است که بعد به سید مرحوم عرض کردم که خدا بالکیفش اعظم است
از این و آن را به ما فهمانیدید و شما توحید تعلیم ما کردهاید و این را
نمیفرمایید باز هم چیزی نفرمودند .باری مقصود این است که اگر انسان
چیزی بداند بیانش مشکل است لکن مسألهای که از آن اعظم است و
مشکلتر انسان بیانی از آن میکند و از آن چیزی میفهماند به همانطور
بیانهایی که در توحید میکند با وجودی که قدسش خیلی بیشتر است
معذلک مطالبی چند میگوید در این مسأله هم میتواند مطالبی چند گفت
لکن حاال این الفاظ کاشف بشود از معنی حقیقی نخواهد شد چنانکه از
ذات خدا الفاظی چند گفته میشود و کاشف نیست اینجا هم همینطور
نهایت الفاظی چند گفته میشود تا ذهن مستمع متوجه مطلب شود و اگر
نصیب او هست بفهمد نه از این الفاظ و نه از این دالالت زیرا که این الفاظ
و این دالالت به سوی مثل خود اشاره میکند و به سوی خود داللت میکند
و اینها پیش از معانی خود نمیروند معانی ارواح الفاظند و همجنس الفاظ
است و داللت بر بیش از معانی خود نمیکنند و آن مطلب دخلی به معانی
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ندارد و آن مطلب معانی الفاظ و ارواح خلق نیست این است که میفرماید
ان قلت هو هو فالهاء و الواو کالمه مقصود این است که به هو هو نمیتوان
به او اشاره کرد پس چه جای سایر الفاظی که تصریح است و هو کنایه است
و مودی او نیست چگونه تصریح کاشف میشود به هرحال برای این مطلب
بیانی باید کرد به قدر کفایت اینجا این مسأله را که چگونه فعل از فاعل پیدا
میشود و تأثیر از موثر فهمیده نمیشود مگر چند کلمه در خود آن ذات و آن
موثر گفته شود تا آنکه از آن خیالهای خامی که در موثر میکردیم از آنها
منصرف شویم تا آن وقت درست بیاید اینجا و اال ما آن خیالهای خامی که
میکردیم که موثر را نازل میکردیم تا میآوردیم تا منزل حس مشترک و به
او صورت میدادیم آن وقت فعل از او میخواهیم و حرکات انتقالیه از او
میخواهیم این خیالهای خام که میکنیم اشکالها آنجا پیدا میشود و اگر ما
موثر را کماینبغی بشناسیم این حرفها میرود از پی کار خودش پس به طور
اختصار گفته میشود که ذات خداوند عالم جلشأنه احد است و جمیع
مسائل توحید در این سه حرف است که الف و حاء و دال باشد و جمیع
مسائل توحید کائنا ماکان بالغا مابلغ و جمیع ما قاله القائلون و جمیع ما
سیقولونه الی یوم القیمه از این سوره قل هو اهلل احد که قطبش همین احد
است بیرون میآید از این است که میفرماید که چون خدا میدانست که در
آخرالزمان قومی میآیند که تعمق در توحید میکنند خداوند این سوره را نازل
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کرد برای متعمقین در توحید و متعمقین در توحید دو معنی دارد یا تعمق در
توحید میکنند که میخواهند به عمق حق برسند خداوند عالم چون دید اینها
مستعد بودند برای هدایت این سوره نازل شد و یک معنی دیگر تعمق هم
شکوک و شبهات زیاد را پیجویی کردن است و تعمق در وضو خوب نیست
یعنی پیجویی شبهات و شکوک و وساوس حاال چون خداوند عالم
میدانست که در آخرالزمان قومی میآیند که وسوسه بسیار در توحید میکنند
خدا این سوره را نازل کرد تا این سوره عمودی باشد برای هدایت آنها که
هر وقت راه را گم کنند برگردند و بیایند توی همین و این علمی باشد برای
هدایت آنها و حجتی تمام باشد برای اهل تعمق علی ای حال خداوند عالم
جلشأنه احد است و معنی احد این است که از جمیع کثرات زمانیه و از
جمیع کثرات دهریه و از جمیع کثرات سرمدیه مبرا و منزه باشد و چنان باشد
که نباشد در او ذکری از برای ماسوی نه امکانا و نه کونا و نه عینا بلکه ذکر
ماسوی در او نباشد نه نفیا و نه اثباتا زیرا که نفیا هم باز ذکریست
لقوله7النفی شیء معنی نفی غیر معنی احدیت ذات است اگر نفی در آنجا
پیدا شود غیر او در آنجا پیدا شده و او را از احدیت انداخته پس خداوند عالم
جلشأنه احد است و احد آن است که از برای او حد نباشد و هرچه از برای
او حد است احد نیست و احد آن است که حد از برای او نباشد و اگر صاحب
حد باشد محدود میشود و محدود غیر از حد است و محدود مثنی شد حکما
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و حد غیر محدود است مسلما و هر حکیمی این را فهمیده پس خدای احد
بایستی غیر محدود باشد و این غیر محدودی در جمیع جهات مقصود است
نه در جهت واحده به این معنی که نه اینکه خدا محدود است در حدود یعنی
در رتبه ازلیه خود وجود او رفته تا یک جایی که آنجا مقطع وجود او است
و آنجا منقطع شده است مثل اینکه این کتاب حدی دارد که آنجا که آمد آن
طرف معدوم است و در میان این حد موجود است و در ورای این حد معدوم
پس خداوند عالم به اینطور نخواهد بود و چون خدا خدای کل است
محدودیت او هم باید نسبت به کل باشد این کتاب فردی از افراد زمان است
مقطع وجود او میرود تا به جسم زمانی دیگر میرسد لکن خدا خدای کل
است پس خداوند عالم نه چنین است که یک حد وجود او تا محدب کره
امکان راجح آمده باشد واز آنجا که فرود آمدی دیگر فارغ باشد از خدا و
خدا نباشد و آنجا از محدب امکان راجح که باال رفتی در عرصه احد و ازل
خواهی رفت همچو چیزی نیست و نه این است که خداوند عالم آمده باشد
و امکان راجح را پر کرده باشد و آمده باشد تا محدب وجود راجح و آنجا
دیگر فارغ از خدا باشد اگر همچو چیزی بود خدا شبیه به امکان راجح بود
باز نشد و نه این است که خدا عرصه وجود راجح را پر کرده باشد و آمده
باشد تا محدب امکان جایز و در امکان جایز نباشد که اگر همچو چیزی
بود خدا شبیه به عرصه رجحان بود و نه این است که خدا آمده باشد و پر
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کرده باشد عرصه امکان جایز را و محدود به وجود جایز شده باشد و نه این
است که آمده باشد و وجود جایز را پر کرده باشد و محدود به عقل شده
باشد و دیگر بعد از آن نباشد و نه این است که پر کرده است فضای عقول
را و تا محدب ارواح و رقایق آمده باشد و دیگر در ارواح نیامده باشد و نه
این است که پر کرده است فضای ارواح و رقایق را و بعد از آن دیگر به
عرصه نفوس نیامده باشد و کذلک نه این است که عرصه نفوس را پر کرده
و به طبایع نیامده و نه این است که طبایع را پر کرده باشد و به مواد نیامده
باشد یا به مواد هم آمده و عرصه او را هم پر کرده و به عالم اجسام نیامده و
یا آنکه به جسم آمده و در عرش و در کرسی و افالک و عناصر نیامده فهو
فی کل مکان و الیخلو منه مکان پس خیال نکند کسی مثل خیال جهال که
اگر کسی برود تا زیر عرش نیزه فرو کند به شکم عرش از آن طرف سر نیزه
بیرون میآید و سر نیزه در یک فراغی است پشت عرش اینها خیاالت جهال
است و نه این است که ما برویم از محدب امکان بگذریم و از آنجا که
گذشتیم سر ما که بیرون برود از محدب امکان توی عرصه ازل سر بیرون
کنیم و این جوره خیاالت واهیه را که میکنند آن اشکالها براشان دست
میدهد از این بابها و اگر انسان این خیاالت واهیه را نکند دیگر شبهه
نمیکند که بلکه دو خدا باشد این حرف معنی ندارد اگر داخل ممتنعات
است در ذهن او و معنی خدا را فهمیده دانسته که اثنینیت امتناع بحت دارد
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در ذات خدا چطور میتوان شبهه کرد که شاید دو خدا باشد این به جهت
این است که خدا را دو نفر خیال میکنند دو نفر شخصی آنی که او صالح
برای این است که در جمیع این صور مصور شود برهان بر امتناع او نیست
ممکن است باشد آن خدایی که دوتا و سه تاش جایز است برهان بر امتناع
او جایز نیست صد هزار او هم جایز است آن جور خدایی که تو خیال کردهای
این امکان دارد و چون امکان دارد من برهان بر امتناع ممکن چگونه بیاورم
آن برهانهایی که آنها میآورند به برهان امتناع تسلسل را باطل میکنند
میگویند که این سلسله علل و معلوم منتهی به یک جایی میشود آن خداست
خوب چه چیز الزم این افتاده پس از این قرار باید متناهی باشد یعنی آن
آخریش خدا باشد و این همینطور برود الی ماالنهایه له چه ضرر دارد ممتنع
است تصور دیگری میگویند المحاله این سلسله علل و معلول معدود است
و هر معدودی متنقص است عجیب است خدا میداند که سلسله علل و معلول
معدود است و هر معدودی متنقص است اگر ما صد تا از این علل کم بکنیم
کم میشود پس متنقص است پس باید متناهی باشد سلسله علل حکما به
یکی و آن یکی خداست پس خدایان عدیده نیست به این برهان که سلسله
علل منتهی میشود و منتهیالیه خداست حاال همچو خدایی که اخری علل
باشد و انتهای به او را به نقصان عدد میخواهند ثابت بکنند همچو خدایی
خدا نمیشود و به اینطور برهان توحید میخواهند ثابت کنند خدا رحمت
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کند صدوق را میگوید البرهان علی ان اهلل واحد و لیس بازید و محال است
برهان بر این اقامه بتوان کرد زیرا که هرچه واحد شد ممکن است اثنان هم
بشود چه برهان بر امتناع حوادث است و حوادث ممکنند پس چون مردم
خدا نفهمیدند شخص خیال کردند و المحاله همین که شخص شد اشخاص
از ممکنات است پس اول خدا را باید فهمید اول معنی وجوب را باید فهمید
بعد احدیت را ثابت کرد شما اگر با کسی مباحثه میکنید به او بگویید اول
شرح معنی واجب الوجود را بکن میخواهم بدانم این خدایانی که میشمارد
باید قدیم باشند یا حادث بگو ببینم معنی واجب را تعقل کرده یا اینکه یک
شخصی را همینطور اسمش را میخواهی خدا بگذاری یا اینکه معنی وجوب
و صفت وجوب را فهمیده پس اگر میفهمد معنی وجوب را که امتناع
ماسوی است با او خودش میگریزد از این شبهه که بلکه دوتا باشد واجب
یا دوتا معقول نیست ابدا و علی ای حال در صدد اینها نبودیم میخواستیم
بگوییم واجب و قدیم و خدا محدود به حد نمیشود اینطور که شد مثنی
نمیشود نه در عرض خودش که برای او عرضی نیست نه در طول و نه در
سلسله طولیه نه در سلسله عرضیه مترتبه و نه سلسله عرضیه غیرمترتبه و
خداوند عالم محدود به حد هیچ یک از اینها نیست در هیچ حدی نه اینکه
بگوییم مثل اینکه مشیت موثر کل است بعد از آن آثار او است حقیقت
محمدیه موثر کل است بعد از آن هرچه هست آثار او است همچو باشد که
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او باشد و موثر به همه باشد حاشا که محدود باشد پس مشیت محدود به آثار
خود میشود و او محدود نمیشود همچنین حقیقت محمدیه محدود به انبیاء
میشود و هکذا به هیچ وجه من الوجوه و هیچ نحو از انحاء تحدد محدود
نمیشود ابدا این مسأله را انسان باید مسلم داشته باشد بعد از آنکه مسلم شد
میگوییم این خدایی که محدود به حد نیست محدود به حد در هیچ چیزی
نیست همه الفاظش آنچه بگویم نامربوط است لکن چون تقدیس است و
برای فهمانیدن میگویم اگر بگویم خدا عصا نیست کفر نگفتهام برای طفل
همینطور باید گفت این پایین که آمد آدم باید همچو بگوید تا اطفال بفهمند
پس خداوند در هیچ حد محدود نیست پس میگویم که میگوییم من حیث
اللون خداوند محدود به الوان نیست محدود به کیوف نیست محدود به کموم
نیست محدود به اوقات و ازمنه و آنات نیست محدود به امکنه نیست محدود
به رتب نیست محدود به جهات نیست محدود به آجال نیست محدود به
اوضاع نیست به هیچ چیزی و به هیچ جهت حدی از حدود خداوند نیست
نه اینکه از این محدودی مقصودمان کم تنهاست بلکه از جمیع جهات حدود
باید نفی حد از خدا کرد این است که حضرت امیر میفرماید کمال التوحید
نفی الصفات عنه زیرا که صفات جمیعا از عرصات حدودند و نفی جمیع را
باید کرد پس خداوند عالم موصوف به صفتی نیست لشهاده کل صفه انها
غیر الموصوف یعنی حد غیر محدود است و شهاده کل موصوف انه غیر
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الصفه به جهت آنکه محدود غیر حد است و شهاده الصفه و الموصوف
باالقتران حد و محدود اقتران است و شهاده االقتران بالحدث الممتنع عن
االزل به جهت آنکه اقتران قارن میخواهد زیرا که اقتران قبول قرن است و
قبول قرن یک قارنی میخواهد که قرن هذا به هذا کند فاقترن شود پس
المحاله نفس اقتران دلیل حدث است پس االقتران دلیل الحدث حکما فاهلل
منزه من جمیع الحدوث و صفات الحدوث.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین
و مروی است که حضرت ابراهیم خلیل در کوه بیت المقدس از پی مرتعی
میگشت برای گوسفندانش صدایی شنید رفت دید عابدی است عبادت
میکند فرمودند لمن تصلی قال الله السماء فرمود غیر از تو از قومت کسی
دیگر مانده عرض کرد خیر فرمودند از کجا میخوری عرض کرد از این
درخت در تابستان میچینم و در زمستان میخورم فرمودند منزلت کجا است
عرض کرد اشاره به کوه کرد فرمود که مرا ببر عرض کرد در راه آبی است
که نمیتوان رفت پس آن حضرت را برد فرمودند ای االیام اشد عابد گفت
یوم الدین یدان الناس بعضهم من بعض فرمود دستهای خود را بلند کن و دعا
کن که خدا من و تو را حفظ کند از شر آن روز عرض کرد که مدتی است
دعا میکنم و دعای من مستجاب نمیشود فرمود سببش این است که خدا
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میخواهد صدای تو را بشنود از این جهت پس انداخته است فرمود مطلبت
چه بود عرض کرد وقتی طفل صبیحی را دیدم همراه گوسفندانی گفتم از
کیستند گفت از ابراهیم خلیل الرحمن پس دعا میکردم که خدمت خلیل
خدا برسم حضرت فرمودند حاال دعای تو مستجاب شد من آن خلیلم پس
برخواستند و معانقه کردند پس پیغمبر ما هم وقتی مبعوث شد معانقه را مقرر
فرمود .و حضرت امام محمد باقر فرمودند که هرکه بعد از نماز عصر جمعه
صلوات آن را بخواند نوشته میشود برای او صد هزار حسنه و محو میشود
از او صد هزار سیئه و برآورده میشود برای او صد هزار حاجت و بلند کرده
میشود برای او صد هزار درجه .و حضرت صادق 7فرمودند من صلی علی
النبی و آله بهذه الصلوات خرج من ذنوبه واهلل کهیئه یوم ولدته امه صلوات
اهلل و صلوات مالئکته المقربین و انبیائه و رسله و جمیع خلقه علی محمد و
آل محمد و السالم علیه و علیهم و رحمه اهلل و برکاته و هر که صد مرتبه
صلوات بفرستد خدا و مالئکه هزار مرتبه بر او صلوات میفرستند .و در تفسیر
عسکری 7است که خداوند سیصد و شصت هزار رکن برای عرش خلق
فرموده و به هر رکنی سیصد و شصت هزار ملک موکل گردانید که اصغر
آنها جمیع آسمانها و زمینها را یک لقمه میکند و مثل لقمهای است در بیابان
وسیعی و به روایت بحر المناقب مثل مورچه که در مفازه باشد که بیابانست
پس امر فرمود که عرش را بردارید قدرت بر حرکت دادن نداشتند پس به
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هشت نفر اینها فرمود عرض کردند چگونه برداریم و حال آنکه جمعیت
عاجزند پس فرمود که کلماتی تعلیم شما میکنم که بر شما آسان شود و
سبک بسم اهلل الرحمن الرحیم و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی
اهلل علی محمد و آله الطاهرین پس برداشتند مثل مویی بر دوش مرد قوی پس
باقی را فرمود که طواف کنید حول عرش و اصحاب تعجب کردند پس رسول
خدا 9فرمودند این همه که شنیدید اعمال یک نفر از امت مرا حمل نتوانند
نمود عرض کردند آن مرد کیست فرمود که سعد بن معاذ انصاری است که
صاحب این کرامت است به جهت محبت و توصیفی که به ابن عمم علی
دارد و به عمل آورد وقتی که با اصحاب خود نشسته بود که علی گذشته بود
با سر پوشیده و سعد آن جناب را نشناخته بود و با پای برهنه سوی آن حضرت
دوید و دو دست و میان دو چشم و سینه آن حضرت را بوسید بابی انت و
امی و تحیات بسیار نموده بود پس خداوند واجب کرد برای او به جهت
عملش ثوابهایی را که اگر آن مالئکه بنویسند آن صحیفهها را آن مالئکه
عرش نتوانند برداشت و چون سعد فارغ شد از مکالمه با علی بعض اصحاب
سعد به او گفتند که تو خیلی مقربی نزد رسول و معذلک دست علی را
میبوسی فرمود که شما نمیدانید ثواب اسالم به محبت محمد و علی است
و عدوات دشمنان ایشان پس رسول فرمودند ای سعد اگر مردی صد هزار
برابر عمر دنیا زندگانی کند و صد هزار برابر اموال دنیا را در راه خدا انفاق
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کند و جمیع عمر خود را روزه بگیرد و شبها به عبادت بایستد پس خدا را
مالقات کند با دشمنی محمد و علی صلوات اهلل علیه او را سرنگون در جهنم
اندازند و اعمالش را باطل سازند و رسول خدا 9فرمود به سعد بشارت باد تو
را که ختم عمرت به شهادت میشود و به دست تو قومی از کفار کشته
میشوند و برای مردن تو عرش خدا میلرزد و به سبب شفاعت تو به عدد
موهای حیوانات قبیله بنیکلب از خلق داخل بهشت گردند اللهم بحرمه سعد
و نظرائه عرف بیننا و بینهم بحقهم یا کریم آمین رب العالمین.
و معصیتکاران مسخ میشوند در قیامت به این صور :قپان داران به صورت
میمون و حرامخواران خوک ،رباخواران پا در هوا و سرنگون ،علماء و
قاضیان که عملشان مخالف قولشان بود زبان خایان ،موذیان همسایه دست
و پا بریده ،چغلیکنان نزد سلطان و حکام آویخته به درخت خرما ،تابع
شهوات و لذات به صورت مرده متعفن ،فخر کن به لباس آتش ،و پادشاهان
بد به صورت شیران و بدخلقان و صاحبان غضب به صورت درندگان و
حیلهبازان به روباه و قطاع طریق به سوسمار و سخنچین به عقرب و دیوث
به گربه ماهی و حریص به مورچه و موش و جوانان خائن به صورت گرگ و
مخنث به خوک که علف را میگذارده فضله آدم میخورد و فحاش به سگ
و مبدع به مار و الطی به فیل و غیبت کن به کرکس و دیوث به صورت
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جریث و زن بدخلق به صورت عنکبوت و زنی که از حیض و نفاس اجتناب
نکند به خرگوش.
و امیرالمومنین 7فرمودند هفده تن از آدمی مسخ شدند الطی به فیل ،و زنی
در بنیاسرائیل که از جنابت و حیض غسل نمیکرد به عنکبوت ،و مردی
وزیر حیلهباز به روباه ،و مردی چهل روز از مائده عیسی خورد و ایمان نیاورد
خرچنگ ،الکپشت زنی بود زانیه با داماد خود ،زنبور زنی بود که با شوهرش
جادو میکرد ،خرگوش در راه مکه دزدی میکرد ،سوسمار غارت مال مردم
کرد از بنیاسرائیل ،خوک چهل نفر از بنیاسرائیل که روز شنبه ماهی گرفتند،
کالغ قاصد دروغ بود به شهرها ،میمون زن زانیه از یهود ،جغد ادعای خدایی
کرد اول کسی ،موش زن رقاص در عزا ،طوطی مردی بردهفروش دروغگو،
قمری زنی بود که خود را برای مردم زینت میکرد ،خرس زانی ،عقرب مرد
نباش.
و حضرت رسول 9فرمودند به ابیذر; یا اباذر کن علی عمرک اشح منک علی
درهمک و دینارک و در حدیث است المومن نومه کنوم الغرقی و اکله کأکل
المرضی و بکاوه کبکاء الثکلی و حضرت امام محمد باقر 7فرمودند که خدا
فرمود به داود که به دانیال بگو انک عصیتنی فغفرت لک و عصیتنی فغفرت
لک و عصیتنی فغفرت لک فان عصیتنی فی الرابعه فانی لماغفر لک پس شب
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برخواست و عرض کرد که داود رسول خبر آورد چنین و چنین فوعزتک ان
لمتعصمنی العصینک ثم العصینک ثم العصینک و رسول فرمودند الیموتن
احدکم اال و هو یحسن الظن باهلل و حضرت امیر 7فرمودند سیئه تسوک خیر
من حسنه تعجبک و به حضرت صادق7عرض شد رجل یعمل عمال و هو
خائف مشفق ثم یعمل من البر فیدخله العجب ای الحالین احسن فرمود هو
فی الحاله االولی احسن منه فی حال عجبه و پیغمبر فرمود که وحی شد به
داود یا داود بشر المذنبین که پشیمانند و انذر الصدیقین که مغرور نشوند که
هر بنده را که به حساب وادارم هالک میگردد و وارد شده است که زاهدی
هفتاد سال خدا را عبادت کرد و اعتماد تمام به عمل خود داشت و خدا
خواست که آن مرض مهلک را از او بکند در بیابانی تشنگی بر او غالب
قریب به موت فرشتهای با قدح آبی از جانب خدا بر او ظاهر شد آب طلبید
گفت بی بهاء نمیدهم گفت عبادات خود را بده زاهد گفت ده سال عبادت
خود را دادم گفت تا همه را ندهی نمیدهم دید چارهای نیست و جان عزیز
است ناچار هفتاد سال عبادت را داد و کفی آب خورد پس ملک گفت
عبادتی که بهای او قدح آبی باشد این همه عجب و غرور نمیخواهد برو
خودبینی از سر بیرون کن.
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گویند در سال تنگی ،بزرگی وجهی به غالم خود داد که به جهت یکی از
صلحاء و عباد که پیشنماز بود برد و آن زاهد قبول نکرد و گفت که آقای
خود را دعا برسان و بگو که نمازهای من قابلیت اجرت ندارد.
و منقول است که روزی داود 7گفت که امروز خدا را عبادتی کنم که هرگز
عبادتی مثل آن نکرده باشم پس به محراب عبادت رفت و هرچه توانست
سعی نمود بعد از فراغ ناگاه وزغی پیدا شد و گفت ای داود آیا تو را این
عبادت خوش آمد گفت بلی وزغ گفت من هر شبی خدا را هزار تسبیح
میگویم و با هر تسبیحی هزار حمد منشعب میشود و در زیر آب هستم و
صدای مرغی را در هوا میشنوم و گمان میکنم که او گرسنه است پس به
روی آب میآیم که مرا بخورد بیآنکه گناه کرده باشم.
وارد شده که روزی حضرت موسی از شیطان پرسید که چه گناه است که
هرگاه پسر آدم او را بکند تو بر او مسلط میشوی؟ وقتی از خود راضی
میشود و خیرات خود را بسیار و معاصی خود را کم میبیند و حضرت
باقرالعلوم فرمودند که دو نفر وارد مسجد شدند یکی عابد و یکی فاسق پس
عابد فاسق و فاسق عابد او عجب کرد و این نادم شد و استغفار کرد التائب
من الذنب کمن الذنب له.
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@ تایپ این درس و درس بعدی از روی نسخه خطی به شماره (س )104
میباشد@

*«درس هفتاد و ششم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :فصـل :هذه النفس الی آخر.
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جمیع آنچه پا به عرصه امکان و کون گذارده کماالت اهلل است و جمیع آنها
ظهورات و تجلیات کماالت حق است و جمیع جهات کمالیه بالفعل موجود
است و خداوند عالم انتظار حدوث کمالی از برای خود ندارد و چون ندارد
پس جمیع جهات کمالیه بایستی دفعه و بالفعل موجود باشد و در میان آن
کماالت نسبت بعض را که به بعض بدهیم تدرج دارد و این تدرج با اینکه
همه در نزد خدای احد حاضر باشند منافاتی ندارد.
پس در نزد خداوند عالم جمیع آنها گذاشته است و گذاشته خواهد بود الی
ماالنهایه له و جمیعا یک دفعه از برای خدا موجود است خداوند انتظار
حدوث فردا را ندارد امروز را امروز میبیند االن در سر جای خود فردا را هم
فردا میبیند در سر جای خود و هکذا جمیع آنچه بیاید ابداالبد و جمیع آنچه
گذشته هر چیزی را در سر جای میبیند به یک نظر در یک محضر و این
توصیف که عرض کردم این سخنی را که گفتم توصیفی است که از ادراک
عقل درک این سخن بیرون است زیرا که عقل در رتبه تدرجات افتادهاند و
استحضار جمیع اشیاء را دفعه واحده نمیتوانند بکنند پس از این جهت ممکن
نیست هیچ کس از این خالئق متدرجه درک این را بکنند و عقل از متدرجات
است بلی چیزی از این را فواد درک میکند و غیر از فواد نمیتوانند درک
این مسأله را بکنند بلی به استدالل لفظی و به علم مجادله و تعلم میتوان
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الفاظ آن را یاد گرفت ولکن شخص برسد و این حالت را بفهمد که چه
حالت است به جز به نظر فوادی نخواهد شد پس جمیع آنچه هست و جمیع
آنچه بوده و جمیع آنچه خواهد بود جمیعا در نزد خداوند عالم جلشأنه
حاضرند به یک حضور و همه کماالت خدایند و همه جمال خدایند اما جمال
خدایند نه اینکه جمالی باشند که بر روی او چسبیده باشند مثل جمال زید
که تخطیطات و حدود صورت زید است و به او چسبیده.
مثلی عرض کنم مثلی است تقریبی به همین قدری که ذهن از این عالم منسلخ
بشود نه اینکه به او برسد در واقع و آن این است که چنانکه آفتاب در آسمان
است و نورش در زمین و این نور جمال آفتاب است و هیچ دخلی هم به
آفتاب ندارد همچنین خلق هم دخلی به خدا ندارند ولکن جمال خداوندند و
کمال اویند و معذلک اینها در رتبه خود هستند و از رتبه خود نمیگذرند و
از برای این خلق مبدئی است و منتهائی است و در مابین این دو تدرجاتی
است به نظری و لحاظی میگوییم خداوند عالم نسبتش به مبدء این خلق مثل
نسبتش به منتهای این خلق است قربش به بعض این خلق مثل قربش است به
بعض دیگر الرحمن علی العرش استوی ای لیس شیء اقرب الیه من شیء آخر
هیچ چیزی از این خلق اولی به خدا از چیز دیگر نیست بیابید که دقیق است
و کم کسی متحملش میتواند در نزد خداوند عالم نور احکی از ظلمت
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نیست در نزد خداوند عالم عالی اقرب از دانی نیست زیرا که به نظری در
نزد او نه این حاکی هست نه آن حاکی نیست و هم این حاکی است و هم
آن حاکی است نه این کمال هست نه آن کمال نیست و هم این کمال است
و هم آن کمال و خداوند عالم نه نسبتی به این دارد نه نسبتی به آن دارد پس
هیچ یک از خلق اولی به ذات خدا از شیء دیگری نیستند و اقرب به خدا از
شیء دیگری نیستند مپندارید که آنهایی که قرب خدا تحصیل کردهاند
مسافت میان آنها و خدا نعوذ باهلل کمتر است از دیگران یا آن مبادی که
هستند آنها به خدا نزدیکترند از منتهیات حاشا هو الذی فی السماء اله و فی
االرض اله فرق نمیکند محدب عرش نسبت به خدا با تخوم ارضین بنابراین
نور در نزد خدا اولی از ظلمت نیست لطائف در نزد خدا اشرف از کثائف
نیست غیب در نزد خدا اقرب از شهاده نیست ارواح در نزد او اولی از اجسام
نیست عقل در نزد او اولی از جهل نیست نبی در محضر او اولی از شیطان
نیست سجد له سواد اللیل و نور النهار بدون تفاوت همه در نزد خدا یکسانند
و از برای این حرفها اگرچه مکرر شنیده شده نتایج هست و این حرفها
مقدمات است برای مطلبی عظیم که انسان البد است این حرفها را بزند تا
مطلب از توی آن بیرون آید مثل کسی که لفظ آب میخواهد بگوید اول
الفی میگوید بعد بائی میگوید ترکیب که میکند اینها را آب فهمیده
میشود یا اول میگوید الفی بعد میگوید بائی بعد جیمی بعد دالی ابجد
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ترکیب میشود و کلمات که نهایت ندارد جمیعش هم از همین بیست و نه
حروف است برای هر مطلبی این حروف را پس و پیش میکنند مطلب خود
را از آن بیرون میآورند پس مبتدی نباید خیال بکند که من اینها را میدانستم
اینها بیست و نه حروف است که از ترکیب اینها نتیجههای عظیمه حاصل
خواهد شد.
پس خداوند عالم نسبتش به اعالی خلقش با ادانی خلقش یکسان است در
هیچ چیز خدا اشد ظهورا از چیز دیگری نیست همینطور که در مبدء ظاهر
است در منتهی ظاهر است و مپندارید که وجود برای خدا احکی باشد از
ماهیت یا اقرب به خدا باشد از ماهیت یا اشبه به خدا باشد از ماهیت و ماهیت
نباشد یا احجب باشد یا ابعد باشد حاشا جمیعا در نزد او یکسانند و خدا
خالق نور و ظلمت و وجود و ماهیت و قرب و بعد همه هست پس تمام سر
در آن است که آن را پیدا کنید که در نزد او وجود احکی است از ماهیت
مبدء اقرب به او است از متهی وحدت اوالی به او است از کثرت اگر او را
شناختید کاری کردهاید و اگر او را نشناختید نسبت به خدای جلیل جمیع
کاینات من جمیع الجهات یکسانند و چون چنین است هیچ کس نمیتواند
در نزد او استعالء بر دیگری بجوید اگر آن یکی بگوید من کمال خدایم آن
دیگری هم میگوید من هم کمال خدایم اگر یکی بگوید من جمال خدایم
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آن دیگری هم میگوید من هم جمال خدایم پس هیچ کس را فضیلت بر
کسی دیگر نیست در نزد خدا و چون حفظ مقامات را نکردهاند و وضع هر
چیزی را در جای خود نکردهاند و گوشهای از این را دیدهاند خبط کردهاند
و این حرفها را زدهاند و این نامربوطها را گفتهاند که اینها همه ظهور حق
است و عاشق همه میشوند که همه ظهور مولی الموالی هستند و میگویند
یهودی خوب است نصرانی خوب است همه ظهور حقند و از این مقام غافل
شدند و این مقام تشریع را دست برداشتند و به همان مقام اکتفاء کردند .این
را بدانید که هیچ امری به آن مقام رواج نمیگیرد فساد جمیع کاینات به او
میشود و بعد از آنی که فساد شد صالح در نزد خدا اولی از فساد نیست
فرقی نمیکند ان تکفروا انتم و من فی االرض جمیعا فان اهلل غنی عن العالمین
کسی که میگوید اگر صالح نباشد ملک من فساد است کسی است که
نمیخواهد فساد در ملک او باشد و از فساد میترسد لکن خداوند عالم
میگوید فساد ملک من است چنانکه صالح ملک من است کفر ملک من
است چنانکه ایمان ملک من است ظلمت عبادت مرا میکند چنانکه نور
عبادت مرا میکند چه تفاوت میکند برای او وحدت نباشد کثرت باشد همه
را او خلق کرده است چه فرقی پیش او دارد برای کسی فرق میکند که در
ملک او مخالف او باشد اما در ملک خدا کو آن کسی که مخالف خدا باشد
نظر کن به ذره ذره کاینات ببین که و هی بمشیتک دون قولک موتمره و
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بارادتک دون نهیک منزجره و من آیاته ان تقوم السماء و االرض بامره کسی
که چنین شد که ماسوای او خلق او شدند و حق و خلق الثالث بینهما و
الثالث غیرهما او را چه غم از اینکه این نوع نباشد آن نوع باشد پس چه به
کسی احسان بکنند چه توی کله او بزنند فرقی نمیکند میگوید من ظهور
حق تو ظهور حق دست من ظهور حق سنگ ظهور حق باال رفتن دست من
ظهور حق زدن ظهور حق سر تو هم ظهور حق شکافتن سر تو هم ظهور حق
خونها هم که ریخته میشود ظهور حق آن دردی هم که میکند ظهور حق
پس به این ایمان که در این مقام آورده شود و به این توحید که در این مقام
کرده شود هیچ چیز به جای خود مستقر نخواهد ماند و حاال که مستقر هم
نماند نقص در این توحید نیست تفاوت برای او نمیکند پس صالح این ملک
و انتظام این ملک به امور نسبیه میان این اشخاص است نه آن امری که نسبتش
به کل یکسان است انتظام این ملک به این است که چیزی میخواهد که در
عرض اینها باشد ابعد از اویی باشد اقرب به اویی باشد اولی به اویی باشد غیر
اولی به اویی باشد بعضی چیزها مال او و منسوب به او باشد بعضی چیزها
مال او و منسوب به او نباشد الفتی باشد تنفری باشد والیتی باشد برائتی باشد
اگر این را شناختید این ملک انتظام میگیرد و اال به آن امر اول هیچ چیز نظم
نمیگیرد من کفر فان اهلل غنی عن العالمین اینی که عرض کردم از آن مغز
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دلیل حکمت بود و اسرار الهیه و حقایق شرایع و دین همین است که عرض
کردم.
پس بایستی در این ملک یک همچو چیزی باشد که اشیاء منسوب به او باشند
و او مبدء است پس از برای این عالم خودش یک مبدئی است و آن مبدء
اوحد جمیع این ملک است و باز ملتفت باشید نمیگویم وحدت اوالی به
خداست از کثرت بلکه هر که به این اولی است شرف دارد آنجایی که شرفی
پیدا میشود اینجاست مبدء شرافت پس آن مبدء اوحد جمیع ما فی هذا الملک
است و همچنین برای این عالم یک منتهایی است که اشد تکثرا از جمیع ما
فی هذا الملک است به جهت آنکه آن اوحد جمالی بود که الزم بود وجودش
در ملک و اینکه اشد تکثرا است جمالی است که الزم است وجودش در
ملک پس در این ملک یک همچو مبدئی و یک همچو منتهایی پیدا شد به
عبارتی دیگر چون ما فی الملک متکثرند و متعدد و متشاکل نیستند حاال که
متشاکل نیستند مختلفند حاال که مختلفند برای هریک از اینها که ساخته
شدهاند از اشیائی و اجزائی در موازین کمیه و کیفیه اختالف است حاال کائنا
ماکان بالغا مابلغ یک اشد توحدا در این میانه هست که اجزای وجود او را
به میزان معتدلی گرفتهاند و او را ساختهاند و چنان اعتدالی که دیگر اعدل از
او تصور نشود و همچنین کائنا ماکان بالغا مابلغ یک اشد تکثرا در این میانه
صفحه | 902

هست که اجزای وجود او به میزان منحرفی گرفته شده و در غایت انحراف
که منحرفتر از اویی تصور نشود آن اشد توحدا مبدء شد و آن اشد تکثرا
منتهی و بعد از آنی که این مبدء و منتهی پیدا شد در این میانه هرکس اشد
توحدا شد اوالی به آن است یعنی به مبدء و هرکس اشد تکثرا شد اولی به آن
یکی است یعنی به منتهی و مراتب خلقیه از این جهت مختلف میشود بعضی
از این خلق اشد توحدا شدهاند بعضی از آنها اشد تکثرا شدهاند و بعد از آنی
که به حسب حکمت شکافتیم مطلب را خواستیم غایت آن توحد را پیدا
کنیم و غایت این تکثر را که تا چه سرحد است بعد از آنی که شکافتیم
مطلب را دیدیم آن مبدء به جایی ایستاده که ابسط ما یمکن فی االمکان
است و هیچ کثرت در او نیست و اول تعینات است و تعین هم در او همین
به قدر اثبات اثنینیت است و اثنینیتی که بسیطی باشد و اقل ترکیبات و اقل
مرکبات اجزاء به آن مرکب است که از دو بسیط مرکب شده باشد و سابقی
برای او نیست پس موجود اول مرکب اول است الغیر و در اینجا دقیقهای
است و این از اسرار آل محمد  :و از علوم غامضه ایشان است و اگر بفهمید
آن را و آن را دریابید آثار آن و ثمرات آن چیزهای عظیم است و آن این است
که هر مولود از مرکبینی ممکن التفکک است و هرگاه تفکیک کردی این
معجون را و این مرکب را این جزء و این دوا مستقال ثابت میماند و میتواند
خودداری کند و ثابت میماند ولکن وقتی مولود مرکب از مرکبین نباشد و
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مرکب از بسیطین باشد یعنی مرکب از دو چیز صرف باشد ممتنع میشود
تفکیک اینها به جهت آنکه اگر تفکیک کنی دو بسیط تعقل نمیشود و دو
بسیط امتناع دارد در خارج و به همین جهت تفکک امتناع پیدا میکند در
مرکب از بسیطین و چون تفکک امتناع پیدا کرد بدء تکوین امتناع پیدا
میکند و چنین نیست که آن بسیط سالهای دراز بوده و این بسیط سالهای
دراز بود و بعد آمده باشند اینها را ترکیب کرده باشند پس چون سبق اجزاء
در او امتناع دارد تأخر وجود در او امتناع دارد و چون این دو امتناع دارد
تفکک الحق و فنای الحقش هم امتناع دارد پس تکوینش بالبدء باید باشد
و نباید این فانی بشود پس بالاول میشود بالآخر میشود پس دائم میشود
باقی میشود ثابت میشود ذهن نگوید که این مولود مدتی نبود و پس از آن
مدت موجود شده عرض میکنم که ما اوحد ما فی االمکان را خواستهایم
پیدا کنیم حاال آن مدتی که میگویی این مولود نبوده از تو میپرسم که آیا
حادث است یا قدیم؟ قدیم که نیست یقینا و اگر حادث است که ما
میخواهیم اول حادث را پیدا کنیم و ببینیم چه حالت دارد پس سابق بر این
مولود وقتی نیست مدتی نیست کونی نیست پس سابق ندارد پس الاول له و
الاخر له و این است که باعث اشتباه جمع کثیری شده چنان میپندارند که
خدا بوده و آن توحد نبوده سالهای دراز بوده و الخلق و پس از سالهای دراز
خداوند امتداد را خلق کرد و پس از آن چیزهای دیگر را الفاظی چند
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میگویند که خودشان هم تعقل آن را نمیکنند و معنی برای آنها نیست زمان
موهوم بود زمان موهوم یعنی چه؟ میپرسم آیا آن امتدادی که میگویی حادث
است یا قدیم اگر قدیم است که قدیم ذات حق است و ذات حق امتداد باشد
معنی ندارد و اگر حادث است که من در مجموع حوادث سخن دارم نه در
بعض حوادث و مجموع حوادث پس از امتدادی نیست پس سابق ندارد
الیسبقه سابق و الیلحقه الحق و الیطمع فی ادراکه طامع پس نمیتوان برای
او وقتی فرض کرد که در آن وقت بگویی او نبوده وقتی نبوده پس نبود ندارد
که اگر دارد آن هم کائنی است و کائنی سابق بر او نیست پس مدتی سابق بر
او نیست مختصر آنکه وقتی حادث نیامده که این وجود نباشد و قدیم که
دخلی به این حرفها ندارد پس این مستمر است به استمراری که الیق به او
است پس مبدء را که به این توحد شناختیم منتهای این خلق هم اشد اشیاست
افتقارا به جمیع خلق و شرط وجود او کینونت جمیع خلق باید باشد به
اشتراط همه او باید محقق بشود و اگر نباشند تحققی و وجودی ندارد پس
آن اولی که مبدء است غنی است از جمیع کاینات و او است غنا و حقیقت
غنای خداوند عالم و این یکی که منتهاست محتاج است وجود او به جمیع
کاینات و جمیع آنچه که هست همه شرط وجود او است و به همه محتاج
است پس یک اولی به این غناء و یک آخری به این کثرت و افتقار پیدا کردیم
و بعد از آنی که این اول ما چنین شد اگر این وجود لنفسه بود الزم میآید
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که این قدیم باشد ولکن چون لغیره است فسادی در مسأله الزم نمیآید پس
قدیم آن است که قائم باشد بنفسه لکن لنفسه و حادث میشود قائم بنفسه
باشد ولکن یکون لغیره مثل اینکه خلق اهلل المشیه بنفسها مشیت بنفسه است
ولکن لغیره است حاال از کجا فهمیدیم لغیره است از ترکیب شیء فهمیدیم
همچو چیزی اگرچه مرکب از بسیطین است لکن این جزء فقیر است به
سوی آن جزء و آن جزء فقیر است به سوی این جزء و فرض این است که
این دو بسیطانی هستند که تفکک اینها امتناع دارد پس آن بسیط فقیر است
به سوی این بسیط و این فقیر است به سوی آن بسیط که اگر او نباشد این
نیست و اگر این نباشد او نیست زیرا که آن بسیط نه قدیم است و این بسیط
هم نه قدیم و مرکب اول مرکب از الهین نیست و دو اله تعقل نمیشود پس
همان فرض مسأله شما کفایت از این میکند که این را حادث و لغیره بدانید
و این را قائم بنفسه لنفسه مدانید چیزی عرض کنم تا راحت شود نفوس
حادث لنفسه ندارد زیرا که نفسه ندارد و این مرکب اول مرکب از دو جزء
است و به طوری است که این جزء قائم به آن جزء است و آن جزء قائم به
این جزء پس قائم بغیره است مخلوق ندارد یک نفسی که قائم به نفس باشد
زیرا که نفس برای احد است آن نفس و آن خود به جز در احد بسیط تعقل
نمیشود پس این مرکب اول مرکب میشود از دو جزء بسیط و هر یک از
این دو جزء منفردا تعقل نمیشود این غیر آن است و آن غیر این است در میان
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حادث آن نفسی که به او اشاره توان کرد و آن یک باشد که دیگر چیزی به
او ضم نشده باشد نیست و چون همچو چیزی نیست قائم به نفس در میان
حوادث نیست و حادث نفس ندارد حتی مشیت قائم به نفس حقیقی نیست
اگر ماده قائم به خود ماده بود و صورت به خود صورت قائم بود مرکب
نمیشد و محال است دو قائم به نفس ترکیب نمیشوند به جهت آنکه هر
یک مددشان از خودشان است احتیاجی به غیر ندارند پس ترکیب نمیشوند
پس هر چیزی که قائم به نفس است متغیر نمیشود و دیگر با غیرش ترکیب
معقول نیست .پس در حوادث قائم بنفسی نیست بلی قیام به نفسی که
مسامحه بکند انسان که این جزئش عین آن جزئش باشد به طور مسامحه
میتوانیم به مشیت بگوییم و اال آنچه هست این است که صورت به ماده
قائم است قیام تحقق و ماده به صورت قائم است قیام ظهور و شیء قائم
است به ماده و صورت قیام رکن و همه اینها قائمند به موثرشان قیام صدور
بعد از آنی که مادهاش به صورتش میگوید تو نفس منی برادر منی صورت به
ماده میگوید تو نفس منی میگوید این را لکن این مجاز است حاال
بنابراینکه مجاز باشد قائم به نفس است ولکن لغیره است زیرا که این نفس
به طور مجاز است بنابراین جمیع حوادث لغیره هستند پس هلل ملک السموات
و االرض جمیع عالم مملوک خدایند به جز خدا که قائم به نفس است نفس
به او صدق میکند و بس ذات به خدا صدق میکند و بس کنه به خدا صدق
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میکند و بس احد به خدا صدق میکند و بس الاحد غیره پس خدا قائم به
نفس است و لنفسه و مضاف به هیچ چیز نیست به خالف آن مبدء که به طور
مجاز به او قائم به نفس گفته میشود و مع ذلک لنفسه هم نیست لغیره است
و مضاف به خداست عقل امتناع از مرکب اول ندارد بلکه حکم میکند به
اینکه اول مرکب از بسیطین باید باشد و این بسیطان تعبیری است از دو جزء
غیر مرکب شما بگویید ببینم اول ماخلق اهلل چه ترکیب باید باشد آیا باید
مرکب باشد یا نه؟ فرد که نیست ان اهلل لمیخلق شیئا فردا قائما بذاته و من
کل شیء خلقنا زوجین سایر خلق اگرچه مرکبند از مرکبات مرکب هستند
و مرکب از اشیاء مستقله هستند حاال آنها اول ماخلق اهلل نیستند و اول ماخلق
اهلل مرکب است از اجزائی و کسوری که هر یک مستقل در خارج نیستند
پس یا باید گفت اول ماخلق اهلل نداریم اگر داریم که اجزائش مرکبات
مستقله در خارج نیست و این را به عقل نمیتوان درک کرد مگر به التزام
عقل به جهت آنکه عقل خودش مرکب از مرکبات است چگونه این را
میفهمد بلکه درک این کار فواد است پس بعد از آنی که خلق اول لغیره شد
پس جمیع ما له و ما به و ما منه و ما فیه و ما الیه جمیعش لغیره میشود و
دیگر هیچ از برای خودش نمیماند و این هم فضلی عظیم است برای خلق
اول که کم کسی متحمل لغیره بودن این میتواند بشود کسی میتواند
فروعات این را تصدیق میتواند بکند که مطلقا در این لنفسه نبیند پس آنچه
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دارد لغیره است پس ذات دارد لغیره است صفات دارد لغیره است دست دارد
لغیره است پا دارد لغیره است چشم دارد لغیره است گوش دارد لغیره است
زبان دارد لغیره است نفس دارد حرکت دارد آنچه دارد همه لغیره است جمیع
مایصدر منه جمیع آثارش آثار آثارش نسبش قراناتش همه لغیره است و چون
لغیره است و هیچ برای خودش نیست راحت است یحل ما یشاء یحرم ما
یشاء یفعل ما یشاء یحکم ما یشاء لکن مایشاء اال مایشاء اهلل بلکه یحکم
بما یشاء و ما یشاء هو ما یشاء اهلل و یقول و ما یقول به هو قول اهلل پس این
کسی است که جمیع معامالتی که با این میشود معاملهای است که با خدا
میشود به جهت آنکه برای خودش نیست و جمیع معامله که با خدای
مستوی بر عرش میشود با این میشود جمیع معامالتی که خدای مستوی بر
عرش میکند با این میکند دیگر هیچ کس از هیچ جا خبری ندارد و خبری
کسی از ماوراء این ندارد و همه خبر دارند و این است خبر و کدام خبر از
این صادقتر و بزرگتر و خداوند به این قطع اعذار جمیع کاینات را کرده و
به این خود را توصیف و تعریف کرده و امر به عبادت خود خودیش کرده و
هرکس غیر او را عبادت بکند مشرک است هر کس امید به غیر این دارد
مشرک است هرکس خائف از غیر این است مشرک شده خالصه خدا خود
را به این شناسانیده و هلل الحجه البالغه و این است حجت بالغه خدا و لو شاء
لهدیکم اجمعین)]34[(.
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و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

*«درس هفتاد و هفتم»*

بسم اهلل الرحمن الرحیم

و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین و
لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
قال; فی الفطرهالسلیمه فی المعراج :فصـل :هذه النفس الی آخر.
این مطلب مطلبی است بسیار شریف و بسیار دقیق بعد از آنی که گفتیم که
خداوند عالم به بداهت اسالم از رتبه ازل و قدم به رتبه حدوث نمیآید و
حوادث از رتبه حدوث به رتبه قدم و ازل باال نمیروند و مع ذلک خلق را
برای معرفت آفریده و مکلف به معرفت کرده پس به جهت آنکه خلق معرفت
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به او پیدا کنند سبب معرفتی آفرید و صفت تعریف و تعرفی خلق کرد در میان
خلق و او را در میان خلق معروف قرار داد و امر به معرفت او کرد و معرفت
او معرفت خداوند عالم شد حاال شاید کسی بحث کند که اگر این فوادی و
نفسی که شما میگویید صفت خداست و خداوند خود را به این توصیف
کرده در میان خلق با این صفت مطابق با واقع است یا مخالف با واقع است؟
هرگاه مخالف با واقع است کذب است و باطل و خدا خلق را برای باطل
خلق نکرده و خلق را به عبث نیافریده و هرگاه مطابق با ذات خداست اینکه
ممکن است و مخلوق است و فقیر است و متکثر است او هم باید ممکن و
فقیر و متکثر باشد و خدا موصوف به صفت حوادث شده باشد.
و جواب این است که از برای اشیاء و حوادثی که از رتبه ما هستند دو گونه
صفت است یک صفت متصلی است و یک صفت منفصلی صفت متصل آن
شبحی است که ماده به آن شبح قوام داده یا تمام داده یا صفت مقومه است
مثل ماده نوعیه یا صفت متممه است مثل صفت شخصیه و شبح منفصل دو
گونه است شبح منفصلی که در مرایا و در عیون منطبع میشود یا شبحی
است که در مرایای الفاظ میافتد مثال میخواهم تعریف کنم رنگ جلد کتاب
را میگویم جلد این کتاب سیاه است این توصیف لفظی شبحی است منفصل
که در مرآت حروف و الفاظی که میگویم افتاده و مطابق با شبح منفصلی
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است که در مرآت هوا و مرایا و عیون افتاده و آن مطابق با شبح متصلی است
که بر روی شاخص است و چون این بیانی که کردم مطابق با واقع بوده یعنی
مطابق با شبح متصلی بوده که بر روی شاخص است پس این بیان صدق است
و صدق در میان مردم مطابق با واقع گفتن است اگرچه در نزد ما صدق
مطابق با واقع نیست به جهت آنکه خدا از برای قومی که گفتند واهلل یشهد
انک لرسوله فرموده واهلل یشهد ان المنافقین لکاذبون و حال آنکه مطابق با
واقع گفتند وانگهی که آن کسی که ادعای زنا بر زنی میکند و شهود اقامه
نکرده میفرماید فاولئک عند اهلل هم الکاذبون و حال آنکه مطابق با واقع
است پس در معنی صدق و کذب اختیار کردیم که صدق جری لسان است
بر وضع الهی و کذب جری لسان است بر خالف وضع الهی و این را هم
حضرت امیر این کار میفرمایند حاال علی ای حال بنابر مختار آنها این سخنی
که جلد این کتاب سیاه است چون مطابق با واقع است یعنی مطابق با شبح
منفصل منطبع در مرآت عین من است که آن مطابق با شبح متصلی است که
در روی جلد است صدق است و حق و هرگاه بگویم قرمز است مخالف با
واقع است پس کذب است این است صدقی که ما در میان خلق داریم و در
توصیفات گفته میشود که صدق گفتن اسمه مطابق با شبح منفصل است و
چون نفوس مبتدیها آنچه میشنوند از مطالب که بایست آن را با مشعر
فوادی بفهمند آن را با مشعر خلقی میخواهند بفهمند این معنی را هم
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میخواهند با مشاعر خلقی میخواهند بفهمند در مشاعر خلقی صدق مطابقه
با واقع است و هرکس چنین گمان کرده و اینطور توصیف خدا را کرده
خدا را ذووصف متصل و شبح متصلی انگاشته و این توصیف را حاال سوال
میکند مطابق با موصوف هست نیست و مطابقه حاصل نمیشود مگر هر
دو صاحب صفتی باشند مطابق اسم فاعل است و صفت است پس خدا را
ذوشبح متصلی انگاشته و خیال کرده که او میشود مطابق با شیئی بشود و
اشتباه است و خداوند صاحب صفت متصله نیست و ندارد صفت متصله و
آیت این آنکه جمیع اشباح منفصله متحدی شوند با شبح سابق هر شبح
منفصل الحقی مطابق است با آن شبح سابق و آن اصل حساب میشود و این
فرع حساب در میان خلق اشباح منفصله مطابقه دارند با اشباح منفصله سابقه
تا منتهی بشود به آن شبح منفصل اول که او مطابقه دارد با شبح متصل و آن
شبح متصل مطابقه با ذات شیء نباید داشته باشد و در میان خلق خدا خود
را همینطور توصیف کرده مثال ما نگاه میکنیم به حسب طول این خشب
این طویل شبح متصل این خشب است و از آن منفصل شود شبح منفصل و
از آن منفصل میشود شبح منفصلی دیگر حاال طول متصل است و با خشب
مطابق نیست و مطابقه برنمیدارد اگر اصل خشب الطویل بود تا این صفت
طول با او مطابقه داشته باشد خشب عریضی نباید پیدا بشود پس ذاتی آن
خشب معراست از طول و عرض و حصهای است از خشب که متصف به
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صفت طول شده پس این صفت طول مطابقه با آن خشب ندارد بلکه این طول
مطابقه با صفت آن خشب دارد پس انتهی المخلوق الی مثله و الجأه الطلب
الی شکله پس نمیروند این خلق که تا با ذات خدا مطابق بشوند کذلک در
صفت خدا میگوییم از برای خداوند وصف اولی است که از تمام ملک خود
را اول به او ستوده بعد از آن وصف اوصافی چند منفصل میشود و از آن
اوصاف اوصافی چند منفصل میشود و هکذا و هر وصف الحقی منفصل
میشود از وصف سابقی و آن وصف سابق مطابقه با ذات ندارد و از این بیان
شریف که عرض کردم جواب آن مسأله که از شیخ مرحوم پرسیده بودند
داده میشود.
شخصی پرسیده بود ما هرچه تتبع میکنیم و از شما میشنویم و میبینیم اثر
مطابق صفت موثر است و میبینید موثر ماء تبرید میکند موثر نور اناره
میکند الغیر هر موثری اثری دارد معین و آن اثر هم مطابق است با موثرش
اگر آتش فی ذاته گرم نبود این گرمی که میکرد اثر او نبود و حاال شک
نیست که خداوند عالم خالق جمیع حوادث است و خالق کاینات است از
این قرار این خلق مطابق با ذات خدا باید باشند و نیستند و جوابش از این
بیان معلوم میشود که این اشباح منفصله مطابق باشد با اشباح متصله هرگاه
آن منیر را شبح متصلی باشد از او شبحی منفصل میشود مطابق با شبح متصل
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هر عکسی مطابق با ذی عکسش است و همچنین ما وقتی که امری رود
پیش آن صفت اول که ذات اول به او تجلی کرده و آن صفت اول مطابقه با
ذات نباید داشته باشد و حکیم نمیتواند تعقل مطابقه آن وصف را با ذات
کند یا تعقل اینکه او مشابه با ذات باشد جمیع این حرفها میرود اگر موثر
واحد باشد و اگر احد شد دیگر این حرفها آنجا نمیرود پس کمال التوحید
نفی الصفات عنه لشهاده کل صفه انها غیر الموصوف و شهاده کل موصوف
انه غیر الصفه و شهادتهما باالقتران حضرت امیر فرموده صفت و موصوف
مطابقه دارند ولکن مطابقه با ذات ندارد آنچه شما شبهه میکنید صفت
مطابق با موصوفش است ولکن شما اشتباه میکنید که موصوف را مطابق
با ذات میگیرید این صفات با ذات مذکور نمیشود تا مطابق باشد یا مخالف
باشد صفات با ذات امتناع دارد و اینجا باز سخنی است و آن این است که
این صفاتی که از برای ذات است یک دفعه بغته این صفات متکثر نشده نه
این است که ذات یک دفعه موصوف شده باشد به صفات مختلف متکثر
بلکه آن صفت اول که خدا به او تجلی کرده و خود را به او تعریف و توصیف
فرموده او اوحد از جمیع کاینات و صفت احدیت او است چون هر اثری از
اسفل مراتب موثرش پیدا میشود اسفل مراتب او اگر موثر اندک تکثری دارد
موثرش@ هم تکثری دارد اگر موثرش توحدی دارد اثرش هم توحدی دارد
آنچه از پیش شاخص میرود در مرآت مادهای است از برای آنچه در مرات
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است و آنچه در مرآت است مرکب است از ماده و صورتی مادهاش مفاض
از شاخص است و صورتش از مرآت است و از نفس مرآت چنانکه نور آفتاب
که از شیشه زرد یا قرمز عکس به آن طرف میاندازد این نور دو چیز دارد
یکی حیث نوری را دارد که از جانب آفتاب آمده و یکی حیث حمرتی یا
صفرتی است که از جانب شیشه آمده آن نوری که از آفتاب آمده اثر آفتاب
است و از اسفل مراتب آفتاب است از ظهور آفتاب و از ظهر آفتاب است از
بطون آفتاب و بطن آفتاب و آفتاب پشتش به زمین است و رویش به طرف
باالست اگر رویش به زمین بود همه جا را میسوزانید و این نوری که افاضه
میشود از ظاهر آفتاب و از پشت آفتاب است و نور آن طرفش از کرسی است
و اگر آن نور میتابید به عالم عالم را میسوخت بطنش و وجهش به طرف
کرسی است و از کرسی اکتساب میکند و ظهرش به طرف خلق است و
افاضه میشود از کرسی به شمس و چون در جرم خود آفتاب خداوند برودتی
قرار داده و این از عجائب است تعجب است که خداوند کرسی را مقام نفس
خلقت کرده و او را بارد خلقت کرده تا اینکه کرسی وقایهای باشد برای نور
عرش که احر جمیع ما فی العالم است پس نور عرش میافتد به کرسی و
برودت کرسی به او صبغ میدهد کیفیت میدهد خنک میکند او را بعد از
آن از کرسی میافتد در آفتاب و از جمله عجایب این است که باطن آفتاب
بارد است از این جهت خدا او را مونث قرار داد و بارد و رطب قرار داد
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آفتاب هفت طبقه دارد یکی آتش است یکی باالیی او آب است باز باالیی او
آتش است باالتری آب است و هکذا تا آن طبقه باالیی آب است نور کرسی
افتاد در آب فلک شمس و در باطن او باز آن آتش یک دفعه دیگر خاموش
شد و کسر سورت او شد و اطفاء نائره او شد تا آمد به فلک زهره بارد و
رطبش قرار داد آمد به فلک عطارد باردش قرار داد آمد به فلک قمر بارد و
رطبش قرار داد همینطور آمد تا به هوا که او هم ملمسش بارد و رطب است
پس در جمیع این بحار آن نور شمس را منطفی کردهاند و آتش او را خاموش
کردهاند تا این ضوء شمس که بر زمین میتابد زمین طاقت این را بیاورد و
اگر در این بحار بارده او را اطفاء نکرده بودند نمیگذاشت زیست کنندهای
در دنیا ان هلل سبعین الف حجاب لو کشف واحد منها الحرقت سبحات وجهه
ما انتهی الیه بصره من خلقه.
از آنچه عرض کردم معلوم شد که شبح از اسفل مراتب او بعد االنصباغ از
آن نوری که منصبغ به صبغ او است منفصل میشود پس اثری که از شیء
منفصل میشود تابع اسفل مراتب موثرش میشود پس هرگاه اسفل مراتب
شیء متکثر باشد شبحی که از او منفصل میشود متکثر است و هرگاه اسفل
مراتب شیء متوحد باشد شبحی که منفصل میشود از او متوحد خواهد بود
پس از آن کائن اولی که خدا خود را به او ستایش کرد او متوحد بوده ماده
صفحه | 917

و صوره و از اسفل مراتب او نوری ساطع شد و آن نور متوحد است به جهت
آنکه او متوحد است و بعد در بطون قوابل آن نور متکثر شد حاال آن نور ثانی
تکثرش مطابق قوابل شد از آن یک درجه پایینتر آمد آن نور ثالث تکثرش با
قوابل بیشتر شد خداوندی که تقسیم عرصات امکان را کرده دانسته که هر
قابلیتی را چقدر توحد عطا کند هرچه نور متوحد میشود اشد حراره میشود
و هرچه نور متکثر میشود اشد بروده و غلظه میشود و تا مردم طاقت آن را
بیاورند و اال جبرئیل گفت لو دنوت انمله الحترقت این هوا اینجاییش که
مخلوط است به ابخره و اهبیه مردم طاقت آن را میآورند و اگر آدم را ببرند
باالی کره اهبیه با وجودی که هوا هست آنجا کسی طاقت نمیآورد و
میمیرد آنجا هوا شدت تفریقی که دارد که روح بخاری را به کلی متفرق
میکند تجربه شده جبال بسیار شامخه عالیه آدم آن باالش که میرود گیج
میشود طاقت تنفس نمیآورند شیء هرچه توحد دارد افناء او برای ماسوی
اهالک او اعدام او برای ماسوی بیشتر است و هرچه تکثر دارد سبب التیام
میشود باری قوابل ثالثه طاقت نور اول را ندارند نور متکثری میخواهند
قوابل رابعه نور متکثرتری میخواهد و هکذا و هکذا تا آمد به این عالم به
اینجا که آمد به اینطور خلق متکثر شد و مردم از این پایین نگاه میکنند
تعجب میکنند میبینند خلق متکثر چطور از خدای واحد صادر شده وحشت
میکنند بلکه لکل منا مقام معلوم.
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در اینجا ماند دقیقهای و آن این است که توصیفات مختلف میشود و این
مطلب مطلب بلندی است یک کسی رنگ خود را یا رنگ چیز دیگری را
میخواهد توصیف بکند رنگ او شعوری ندارد کمالی میگوییم فالن شیء
احمر است یا یک خورده جایی را سرخ میکنند ولکن وقتی که توصیف از
برای ذاتی شد و خواستیم ما ذاتی را توصیف کنیم و شیء حی قیوم دائم ابدی
را بخواهیم توصیف کنیم باید آن وصفی که میکنیم یک همچو چیزی باشد
وقتی من همه کتاب را بخواهم توصیف کنم نمیشود مگر آنکه یک کتاب
تمام به همینطور بنویسم به همین خط به همین جلد به همین کاغذ از همه
جهت مطابق با این باید باشد و اما اگر حمرت تنها را بخواهم توصیف کنم
یک خورده سرخی جایی بمالم توصیف کردهام حاال خداوند عالم خود را
بخواهد توصیف کند به آن اول وصف نمیشود خود را توصیف کند به صفتی
که محض توصیف باشد مثال اینکه رحیم است و غفور است قدیر است بلکه
این وصف وصف ذاتی است این سببی که خواسته اول خلق باشد خواسته
جمیع مراتب ربوبیت را باید توصیف کند پس ذاتی باید بیافریند حی قیوم
ازلی ابدی دائمی و هکذا بعد از آن و باید برای طبقه دوم باید خود را وصف
کند بعد از او برای طبقه سوم تا به این عالم آمده و این آسمان به این گندگی
وصف خداوند عالم است مبتدی الصفه که میشنود خیال میکند غفوری
رحیمی حکیمی و هکذا اوصاف عرضی بیانی لکن چنین نیست خدا اوصاف
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ذاتیه بیان کرده و اشیاء متذوته خلق کرده ماده دارد صورت دارد معذلک
وصف است پس ما اگر نگاه کنیم شیئا علی شیء جمیعا اوصاف میشوند
برای خدا وقتی ذات میخواهد بگوید من چگونه هستم نمیشود مگر ذاتی
بیافریند پس آن کائن اول و آن ذات اول را ببین چطور قدسی و تنزهی دارد
نحن واهلل االسماء الحسنی التی امرکم اهلل انتدعوه بها سئل الرضا عن االسم
قال صفه لموصوف و همچنین بعد از اوصاف ثانیه بعد از او اوصاف ثالثه و
همچنین رابعه و خامسه جمیع اینها صفاتیند که خداوند خود را برای قوابل
به اینها توصیف کرده چنانکه اگر مبتدیی سوالی از شما کند از خدا شما
بیانی منجمدی قشری برای او میکنید میگویید برای طفل که خدا باالی
سر است خدا قبات را دوخت خدا به دست خودش تو را از شکم مادر بیرون
آورد برای بزرگتر از او طوری دیگر توصیف میکنید و هکذا میروید باالتر
تا آنکه اگر شخص عارف کاملی از خدا از شما سوال میکند طوری دیگری
وصف میکنید کذلک مشاعر خلقیه قوابل مختلفه دارند و چون قوابل مختلفه
توصیفات مختلفه باید بشود برای خاک خود را چنین وصف کرده برای
آسمان خود را چنین وصف کرده برای عرش خود را چنین وصف کرده برای
عقل خود را چنین وصف کرده برای کائن اول خود را چنین توصیف کرده
پس آن وصفی که برای کائن اول است مطابق با واقع است لکن نه مطابق با
ذات خدا است زیرا که صفات اولی اگر مطابق با ذات باشد ذات هم مطابق
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معه میشود و اگر ذات مطابق معه شد او هم صفت میشود پس مطابق با
ذات نیست و حاال که مطابق نشد مخالف هم نیست مخالف آن است که
این گرم باشد آن سرد این تر باشد آن خشک حاال خداوند موصوف به صفتی
بر خالف این صفت نیست وصف مطابق با واقع است و واقع موصوف به
این صفت است پس خودش خودش است و خدا خود را چنین توصیف کرده
و توصیف که کرده نگفته ذات من چنین است گفته صفت من چنین است
گفته سبحان ربک رب العزه عما یصفون خود را اینطور وصف کرده تو هم
او را به همین توحید کن.
و صلی اهلل علی محمد و آله الطاهرین

([ )]1درختی است از تیره عنابها که ارتفاعش بین یک متر تا یک و نیم متر
است .برگهای کوبیده آن به نام «سدر» در استحمام مصرف میشود.
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([ )]2از جمله حیل عظیمه شیطان این است که ریسمان مردم را سست
میکند برای شنیدن شبهه همین که شنید شبهه را حاال دیگر ریسمانش را
سخت میکشد و نمیگذارد که موفق شوند بروند رفع شبهه خود کنند و
هی براشان بازی درمیآورد امروز نمیشود فردا نمیشود فردا نمیشود و این
شبهه توی دلشان میماند و تخم میکند و ریشه و شاخهها میکند و فرمودند
این طبیعتهای ما همچون طبیعتهایی است که از صبح تا پسین بخورد این را
راضی است و از گرسنگی بمیرد این را راضی است و کم بخورد و به اعتدال
بخورد راضی نیست و کذلک در جمیع امور چنین است این طبیعت.
([ )]3نوعی از جنون است که صاحبش را خصلت درندگان باشد و اکثرا
غضبناک است و قصد اذیت مردم مینماید.
([ )]4اگر بگویم عقل از فضل طینت مشیت آفریده شده است راست گفتهام
نهایت یکپاره الفاظ رکیکه را نمیگویم.
([ )]5فرمودند بعد از درس که یکپاره تعارفات در عجم هست که مردم
نمیدانند اینها از کجا است مثال میگوید سایه شما کم نشود حاال معلوم
نیست کم نکننده کیست و فاعلش معلوم نیست و میگویند شفقت شما کم
نشود ،فاعل ندارد ،عمر شما دراز باد ،تعارفاتی است دهری .اما در عرب
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تعارفاتشان حفظکم اهلل ،سلمکم اهلل ،الحمد هلل ،پیش پاشان برمیخیزی
میگویند :العزه هلل ،همهاش ذکر خدا توش دارد .اما در عجم سایه شما کم
نشود ،لطف شما زیاد ،میپرسی احوال شما چطور است؟ میگوید از
مرحمت شما ،احوال بیمار چطور است؟ از مرحمت شما بهتر است و
نمیدانند اینها از کجاست از بقیه آن شرکهایی است که از مجوس در میان
عجم مانده و تعارفات عجم همهاش شرک است اگر به فالن حاکم بگویی
خداحافظ شما بدش میآید البد باید بگویی سایه مرحمت شما کم نشود
بلکه یکپاره هستند از سالم بدشان میآید قرار عجم این شده اگر تعارفاتی
که با آنها میکنی خدایی باشد بدشان میآید قهر میکنند.
([ )]6به جهت تشخیص گرفتگی آفتاب فرمودند کاغذی را سوراخ مدوری
کنند و برابر آفتاب بگیرند آفتابی که از سوراخ بر دیوار میافتد هرچه از او
گرفته است اینجا هم گرفته مینماید نصف ثلثش زیاده کمتر .و فرمودند طور
غریبی است اگر پرده باشد صد سوراخ داشته باشد جمیع آفتابی که این طرف
میافتد همه گرد است .و بعد از نماز آیات سه تکبیر فرمودند بعد فرمودند
که این سه تکبیر را محض عادت گفتم و این نماز سه تکبیر ندارد و این سه
تکبیر جزء تعقیبات نمازهای فریضه است.
([ )]7حیوانات گنگ.
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([ )]8سوال شد که حالل است گوشت مار یا حرام؟ فرمودند :عرض کردند
خدمت امام چه میفرمایید در تریاق فاروق؟ فرمودند :البأس به .عرض
کردند فیه لحوم االفاعی ،فرمودند :التقذروه علینا .نفس سائله ندارد لکن
داخل خبیثات هست یا نیست چطور است ،مشهور میان مسلمین آن است
که حرام است.
([ )]9یعنی تعارفات عجمیه منشأش.
([ )]10سوال عرض شد کسی که در خواب بول میکند معالجه دارد؟
جواب فرمودند :روغن آجر منفعت دارد به کمرش بمالند آجر آب ندیده را
ریزریز میکنند به قدر نخود و باقال و میریزند در تنوری یا جایی که آتش
زیاد باشد تا مدتی بماند بعد یک کاسه را روغن کنجد میکنند و روغن زیت
بهتر است و بعد آن خوردههای آجر را با انبر برمیدارند توی آن روغن
میاندازند و میگذارند تا هرچه به خوردش میرود برود بعد بیرون میآورند
به طوری که روغن از او بچکد آنها را میکوبند و نرم میکنند و در قرع
تقطیر میکنند روغن خوبی میآید و خیلی خواص دارد و به جای روغن
بلسان به کار میرود و خیلی خواص دارد از آن جمله در گوشی که نمیشنود
بچکانند باز میشود و میشنود والسالم.
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([ )]11در درس فقه فرمودند قاعده کلیهای در اخبار عرض کنم خیلی به
کار میآید .سوال میکنند از امام مسألهای را که یمکن انیکون کذا است
مثل معمی مثال میشود زنی صبح حالل باشد و شام حرام یا مادر خواهر
میشود؟ گاهست میفرمایند بلی حاال این بلی نه معنیش حکم است بلکه
یعنی ممکن است که در دنیا چنین چیزی بشود مثال نماز بیسوره میشود؟
میفرماید بلی یا بیحمد میشود حاال نه معنیش این است که لک انتفعل کذا
بلکه یعنی در دنیا ممکن است که چنین نمازی اتفاق افتد یا اینکه کسی
سوال میکند که نماز میشود بیحمد و بیسوره و بیذکر رکوع و سجود
بیتشهد میشود؟ میفرماید بلی حاال نه معنیش این است که چنین نماز بکنید
بلکه یعنی در دنیا ممکن است که چنین نمازی اتفاق افتد مثل مأمومی که
فراموش کند همه آنها را غیر از حمد و سوره یا با آن در مقامی و همچو
چیزها در اخبار بسیار است باهوش باشید و ملتفت باشید و همه جا دیدهام
و در حاشیه فصل الخطاب یادداشت کردهام و این یک باب جمع بین االخبار
است و مثل آنکه به امام عرض کردهاند که نماز وتر واجب است؟ فسئل7
عن الوتر فقال فریضه ففزع الراوی فقال 7فریضه علی رسول اهلل یعنی ممکن
است در دنیا یک فردی باشد مثل بر رسول خدا والسالم.
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([ )]12آقا محمدباقر عرض کرد که این ادراک هم که ادراک باالتحاد شد؟
فرمودند :مبدئش به انطباع است در آخر باالتحاد میشود.
([ )]13فرمودند خاف به معنی علم در زمان عرب بسیار است و منه :فمن
خاف من موص جنفا یعنی علم و قوله :فخشینا انیرهقهما طغیانا و کفرا ای
علمنا و اال به محض ترس نبی این کار را نمیکند و منه قوله تعالی :ان خفتم
نشوزهن ای علمتم الی آخر.
قالوا و رووا :المجتهد اذا اصاب فله اجران و اذا اخطأ فله اجر واحد و هذا
غلط و مذهب اهل السنه و العامه و این حدیث از عمروعاص است و هر امتی
که هالک شدند به جهت عمل بر این بود هرکس از او است عمل بر این
میکند و هرکس بنده است اطاعت موالیش را میکند پس ادعای آزادی
نکنید و صاحب رأی نباشید و بنده باشید و اطاعت سادات خود را بنمایید.
والسالم
([ )]14فرمودند قوله تعالی :لنیجعل اهلل للکافرین علی المومنین سبیال ای
لنیجعل اهلل للکافرین علی المومنین حجه و برهانا و اال ما میبینیم که از
زمان آدم تا به حال خدا مومنین را مغلوب و مقهور کرده و آنها را غالب پس
این غلبه و سلطنت را خدا به آنها داده تا آنکه بواطن کفرشان ظاهر شود بلی
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در مقام حجه و برهان خدا هرگز راهی برای کافرین بر مومنین قرار نداده و
همیشه کافرین و ضالین در پیش مومنین و اهل حق ذلیلند در دلیل و برهان
و هرگز نشده و نخواهد شد که کافر غلبه کند بر مومن در دلیل و برهان
والسالم.
([ )]15این کلمه سی سنگ اصطالح اهل کرمان است و مرادشان هشتاد
مثقال است که نصف پنجاه باشد.
([ )]16بعد از درس فرمودند که به هر حدیثی سه نظر باید کرد یکی آنکه
کلمه کلمه حدیث را باید ملتفت بود و خوب دقت کرد که چه فرمودهاند و
یکی آنکه جمله آن را روی هم رفته باید نگاه کرد که بسا آنکه آن معنی که
از جمله آن فهمیده میشود غیر معنی کلمه کلمه آن است و یکی آنکه بعد از
این دو مالحظه آن را با عرف و با اوضاع عالم بسنجد و ببیند که چطور
است و هر حدیثی را این سه نظر را باید در او کرد والسالم.
([ )]17این کلمه از غلطهای مشهور است ،هرکس میگوید ابهت و
صحتش ابهت است.
سوال شد که ان الظن اکذب الکذب چه ظنی است؟ فرمودند :خبر المحاله
یا صدق است یا کذب و در معنی صدق و کذب اختالف کردهاند بعضی
صفحه | 927

گفتهاند که صدق مطابقه کالم است با واقع و کذب خالف آن است و بعضی
گفتند که صدق مطابقه کالم است با اعتقاد و کذب خالف آن است و حق
آن است که حضرت امیر 7میفرماید :الصدق جری اللسان علی الوضع االلهی
و الکذب جری اللسان علی خالف الوضع االلهی ،و اگر صدق آن است که
مطابق با واقع باشد پس منافقین که گفتند که نشهد انک لرسوله پس چرا
خدا تکذیبشان میکند در قرآن واهلل یشهد ان المنافقین لکاذبون به جهت
آنکه زبانشان بر وضع الهی جاری نشد حاال همچنین آن کسی که هرچه
میگوید به مظنه بگوید برخالف وضع الهی جاری شده پس دروغ گفته اما
اینکه فرموده ان الظن اکذب الکذب به جهت این است که اکذبیتش در
اعمال و اقوال و افعالش در دینش ظاهر میشود و شایع میشود و به مردم
دیگر سرایت میکند و آن را دین خود میگیرند و بیشتر برخالف وضع الهی
جاری میشود وضع الهی آن است که زبان خادم قلب باشد و هر طوری در
قلب است همانطور زبان بگوید خدا میفرماید فأن لمیأتوا بالشهداء فاولئک
عند اهلل هم الکاذبون و اگر شهدا کمتر شدند از چهار پس عند اهلل کاذبند
چطور کاذبند و حال آنکه موافق واقع است پس کاذبند به جهت اینکه بر
غیر وضع الهی جاری شدهاند و وضع الهی آن است که هرگاه چهار تا شاهد
هستند این نسبت را بدهند و اال فال پس اگر خالف کردند کاذبند اگرچه
مطابق واقع باشد.
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([ )]18در اثنای درس فقه این فائده فرمایش شد لهذا همینجا ثبت شد.
([ )]19از مالیی پرسیده بودند که شب معراج شب بود چطور پیغمبر نماز
ظهر کرد؟ گفته بود نماز قضاء کرده بود .گفته بود پیغمبر که نمازش قضاء
نشده بود؟ گفته بود نماز استیجار بود کرد.
([ )]20عرض شد چه میفرمایید در خاک و تیمم؟
فرمودند که خاک برد و یبس دارد و مسامات را سد میکند و حرارت محتقن
میشود و حیات قوت میگیرد و اگر مسامات باز باشد حرارت بیرون میرود
و باز سبب نقصان است رب الماء رب الصعید و تماشا دارد وضو گرفتن
پیغمبر از ماء صاد که از موت جمیع ماسوی منقطع میشود و به حیات جمیع
ماسوی حی میشود ،آن خوب وضویی است.
([ )]21یعنی نرسیده.
([ )]22بعد فرمودند خوب انسانی است خدا به حق امیرالمومنین که بدهد.
باز فرمودند که اینها که عرض کردم بدون تأویل است و هیچ تأویلی توش
ندارد.
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باز فرمودند ماها درحالت سکراتیم.
پس فرمودند استغفر اهلل ربی و أتوب الیه و ماکان اهلل معذبهم و انت فیهم و
ماکان اهلل معذبهم و هم یستغفرون ،رب اغفر و ارحم و انت خیر الراحمین.
و حکایت احسن الظن و لو بحجر شد ،فرمودند :این از برای مبالغه است و
حسن ظن امر طبیعی قهری است مثل یقین مثال این قال است اینجا نوشته
نمیشود به زور درس مظنه کرد که کان است مگر اسباب اشتباهی پیدا شود.
پس با وجودی که فسق و فجور در او باشد نمیشود حسن ظن به خوبی آن
پیدا کرد .پس به سنگ نمیشود حسن ظن پیدا کرد که این ولی است چنانکه
صوفیه میگویند پس این از برای مبالغه است.
([ )]23فرمودند به قدر سی حدیث ،چهل حدیث پیدا کردهام که «انما»
برای حصر نیست از آن جمله این است که فرمودند :انما العده من الماء،
عرض کرد دخل کرده و انزال نکرده فرمودند عده دارد .و همچنین
میفرمایند :انما ینقض الوضوء من البول.
([ )]24سنه .1285
([ )]25نه محض@ است آنکه دنیا دوست دارد
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اگر دارد برای دوست دارد

([ )]26یعنی در حرکت بر محور.
([ )]27صیحه کننده.
([ )]28عرض شد پاشنه پا اگر ترکیده باشد و خوب شده باشد و هنوز بهم
نیامده باشد جزو ظاهر بدن حساب میشود یا جزو باطن و در غسل آب به
او باید برسد یا نه؟
فرمودند اگر پوست آورده جزو ظاهر است و اال از باطن است.
فرمودند در حدیثی نهی فرمودهاند از تصفیق ماء در وضو میفرمایند شن الماء
شنا آب را بر صورت بریز و حدیثی دیگر هست که امر به تصفیق کردهاند
عند الوضوء و حیران بودم تا چندی قبل از این ملتفت شدم دیدم خیلی آسان
جمع میشود دیدم نفرمودهاند در وضو که تصفیق ماء باید کرد و تصفیق
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جزء وضو نیست بلکه فرمودهاند عند الوضوء به جهت آنکه آدم که از خواب
بیدار میشود کسالتی دارد اگر آب را بزند به صورت خودش از کسالت
بیرون میآید زرنگ میشود و تجربه هم کردهام پس رفع اشکال شد.
([ )]29بعد از درس فرمودند علم دو جوره است یکی آنکه سالهای دراز
باید زحمت کشید و یاد گرفت که میرسید شریف اسم همچو دراز را چه
گفته و گرد را چه گفته سالها باید زحمت کشید که چیزهایی که خودم
بسیار دیدهام و شنیدهام و گفتهام اسم آنها را چه گفته و چه اصطالح کردهاند
حاال حرف زدن را که ما خودمان راه میبریم منطق برای چه چیز است برای
این است که آنچه سالها گفتهایم و شنیدهایم که زید ایستاده است زید مثال
اسمش تصور است و ایستاد اسمش تصور است و نسبت میان این دو اسمش
تصدیق است و این دوتا اسمش قضیه است اگر حرف نفی ندارد قضیه موجبه
است و اگر دارد قضیه سالبه است و هکذا و این علم نیست ابدا ابدا .و یک
علمی است که مجهولی برای انسان معلوم میشود مثل علم فقه و حکمت و
علم نحو و صرف و اینها علم نیست والسالم.
([ )]30فرمودند مضاف و مضافالیه ضمایر و صفات بعد مال عمده کالم
است و عمده کالم مضاف است و مضافالیه به جهت تشخیص مضاف است
پس قول اهلل صراط اهلل الذی له ما فی السموات و ما فی االرض ضمیر به
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صراط راجع است زیرا که اهلل به جهت تشخیص صراط است و هکذا سایر
مقامات عمده کالم را باید شناخت.
([ )]31عرض شد از نزع و لبس دهری مقصود چیست؟
فرمودند اینکه اهل جنت به عرصه رضوان میروند اهل هر رتبه به رتبه دیگر
میروند صورتشان موضعی دارد آن صورت در آن موضع میماند به مثل اینکه
در این وقتی که قاعد است صورت قعودش در مقام قعود میماند و صورت
قیامش پیدا میشود و صورت قعود فانی نشده ،در مقام خود و جای خود
هست الیضل ربی و الینسی.
([ )]32یعنی تلی است.
([ )]33العارض :آقا محمد باقر.
([ )]34خداوند به حق همین حجتش صلوات اهلل علیه و اله که هرکس حفظ
کند این کلمات را از اینکه به دست بیگانگان افتد یا دست کسانی که اهل
نیستند بیفتد و در پنهان داشتن این گنج رموز از اغیار بکوشد تا انشاء اهلل
نشود از کسانی که در حق ایشان است که من اذاع سرنا کان کمن قتلنا قتل
عمد الخطاء هرکس اذاعه سر ما کند مثل کسی است که ما را عمدا کشته
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باشد نه خطاء و خدا حفظ کننده را در دارین با همین بزرگوار محشور
فرماید به حق محمد و آله صلوات اهلل علیهم اجمعین.
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