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  1|  صفحه

 

 «*1285 یالثان عیرب 25درس اول ـ شنبه *»

 میاهلل الرحمن الرح بسم 

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و 

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

 یال نیالمعراج: و مقام العرش هو مقام قاب قوس یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر.

هر  و سمیکه در معراج است به طور اختصار بنو یبود که اخبار نیا مقصود

 کی. اوال سمیباشد بنو یتیخصوص ای یحکمت ایکه در او اشاره  یثیحد

است که آن چه در  نیعرض کنم و آن ا راتیعبت نیاز نوع ا یمطلب کل

که از  یاوریب ریاز آن تعب یآن عالم بخواه ریاز عوالم هست و در غ یعالم

اشکال را دارد. و  تیاست، نها یوضع گریو وضعش د ستینوع آن عالم ن

ت به شباه نهایو ا اوردیب ریعالم است از آن عالم تعب نیبه آنچه در ا ستیبا

 ی. فودشیمختلف م راتیواسطه تعب نیو به ا ستندیآنها ندارد و از نوع آنها ن

و  یو بم و الحان ریاز ز اوردیب ریبخواهد تعب یقیالمثل هرگاه از اصوات موس

هست هرگاه خواسته باشند که در عالم  یقیکه در علم موس 1ص@یرفتار

دارند و در عالم  هیعر طعمکه از عالم طعومند و مشا یکسان یطعوم از برا
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از آن  اورندیب ریاند و مواد نفوسشان از عالم طعوم است تعبطعوم تولد کرده

 نیا بفهمد و در مشعر نیکه ا ندیبگو زیچه چ اورند؟یب ریاصوات چطور تعب

 یف ندیبگو دیشد اریمرتفع را ترش بس اریصوت بس دیداخل شود؟ البد با

 ریر غدارد؟ اگ دیشد اریبه ترش بس یالمثل. چه بکنند؟ و صوت بلند چه دخل

 ریعبت نیو ا ستیهم ن نیو حال آنکه چن فهمدینم نیا ندیبگو یزیچ نیاز ا

 یو گاه دیشد یبه ترش یگاه دیصوت شد آن. حاال از ستیکاشف از آن ن

ت و همه درست اس اورندیب ریتعب دیشد یبه تلخ یو گاه دیشد ینیریبه ش

 آنکه در عالم ی. وانگهستیاز آن عرصه ن نیا ییاست که بگو نیمقصود ا

عالم  نیکه از آن عالم آمده و در ا یباشد که آن کس نیطعوم است مذهبش ا

الفاظ او را بر متبادر اذهان حمل  دیآمده با نهایدعوت ا یظاهر شده و برا

 دیبان لیکالم او را تأو گریو د کرد دیبا ندیگویکرد و حمل بر ظاهر آنچه م

بر آنچه به اذهان  میاو را حمل کن یسخنها دیما با دیگویکرد. پس آنچه م

 .دیآیاز توش درم زیچه چ رهایتعب نیاز ا دینیمتبادر است حاال بب

است نسبت به عالم  بیآنچه در عالم غ تیاست حکا تیحکا نیهم نهیبع

است لکن  یمطالب گریاست، مطالب، د یوضع گریشهاده آنجا وضع، د

 است در آسمان یدرخت یسدره المنته ندیکه بگو ستین نیاز ا ریغ یاچاره

 د؟نیچه بگو گرید اندازدیم هیامت را سا کیدرخت  نیبرگ از ا کیهشتم 
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 است می. آنکه حکشودیم یزیچ طورنیهم اورندیب ریتعب خواهندهرچه ب

مگر به درخت و واقعا  اوردیب ریز آن تعبا تواندیآنچه در دل او هست نم

. اندازدیم هیامت را سا کیبرگش هم  کیدرخت است سدره هم هست 

 نی. حاال ااندازدیم هیبرگش همه را سا کیو  غمبرندیامت پ نیزم یهمه رو

 ایدن یدرختها نیاست که مثل ا نیمتبادر در اذهان هم شنودیلفظ را که م

 یآسمان هشتم درخت یباال خواهدیبزرگتر است م شیبرگها تیاست نها

که آسمان  کندیتعقل نم ای[( سبز شده. آ1فرض کند مثل درخت کنار)]

 کیدر  ایکجاش سبز شده آ ایو آن درخت آ ستادهیا ای گرددیهشتم م

درخت سبز شده.  کیآسمان هشتم  یرو عیدر جم ایاش سبز شده آگوشه

معراج رفت از کدام راه رفت؟  غمبریو گرد است چطور پ یآسمان که کرو

و جنت و  امتی. و کذلک آنچه از احوال قفهمدینم کندیرا تعقل نم نهایا

عالم  نیاست. ندارد در ا یگریاوضاع د کیاند شما نقل کرده ینار برا

 .یریتعب

 است که انکار معاد کردم حاشا و کال بلکه نیعرض کردم نه ا نکهیحاال ا و

ا م دهندیاز دعاها است که به او م یاست در بعض رونیاز وصف ب میگویم

 نددهیچند به آدم م یزیقلب بشر چ یرأت و الاذن سمعت و الخطر عل نیالع

 امتیروز ق دراند ترازو تعقلش را نکرده بود. و در اخبار فرموده چیکه ه
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و راست  حق است و صدق است سنجند؛یو اعمال عباد را م کنندینصب م

ترازوا از آهن  نیا ایاست؟ آ یزیترازو چطور چ نیو درست است. لکن ا

به طور قپان است؟ آخر  ایاست دوتا کفه دارد از برنج است از نقره است؟ آ

در روز  آورندیجهنم را م دیفرمایم ییجا کیاست؟ مثال  ییچه تزارو نیا

محشر را گرفته، صراط  یگردن او دور صحرا دیآیمانند شتر و او م امتیق

هنم حاال آن ج آورندیم ریتعب طورنیاند. و اشتر نصب کرده نیرا بر پشت ا

باشد پر از آتش و  یگودال میکردیم الیگذشت که خ میکردیم الیکه خ

مثل  آورندیفرمودند م راشده. حاال جهنم  دهیگودال کش نیا یصراط رو

 یذخ قولیر عجز آن نشسته ب ریشتر و صراط بر پشت او است و حضرت ام

 کیاست. حاال آن حالت  یگرید یکه پستا شودیهذا. معلوم م یهذا و ذر

 ییگوب اشهیشتر است، هاو ییاست که شترش بگو یزیچ کیاست  یحالت

 و مارها است هایافعدرست است و اگر  ییآتش بگو یهااست، تابوت هیهاو

. فرض رندآویم ریاست که در فلسفه تعب یتیمثل حکا نهیدرست است. و بع

 ابزیبخواهد از آن به ت میعرق نوشادر را که اگر حک ایجوهر نوشادر  دیکن

 الی، سکه زالل که هست رایدرست است ز اورد،یب ریبه ماء تعب اورد،یب ریتعب

 دیگویآورده باشند پس م یاز جو هاست ک یمثل آب نهیکه هست بع دیو سف

درست گفته است به جهت  اوردیبه آتش ب ریواهد تعبآب است. و اگر بخ

 دیگویآتش است و م دیگویپس م سوزاندیآنجا را م ختیآنکه به هرجا ر
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اگر بخواهد خاک هم از آن  نیآب است و هر دو هم راست است. و همچن

 نیا عیخاک ملح است و جم کهراست گفته است به جهت آن اوردیب ریتعب

ا است هو نیا دیبگو نی. و هرگاه به استین گرید زیملح است و به جز ملح چ

دارد و اشتعال  تیدهن نیراست گفته به جهت آنکه هوا مقام دهن را دارد و ا

و  گذاردیرا هوا م نیاست پس اسم ا نیدارد و دسومت دارد و چون چن

 دیگویو م گذاردین را جسد بگذارد میراست گفته. و اگر بخواهد مقام ا

در ملح است. و اگر بخواهد  تیملح است و جسدان دیگویجسد است م نیا

و  کندیرا نفس بگذارد راست است به جهت آنکه نصفش صعود م نیاسم ا

است. و اگر بخواهد روح به او  یزیچ طورنیو نفس هم ماندینصفش م

عود ص عشیکه شد جم فیلط یدبه جهت آنکه آتش که کر دیگویم دیبگو

و راست گفته و  آوردیم دهیعد راتیتعب دهی. و هکذا از جهات عدکندیم

 هم دارد. قتیحق

 ریدر کلمات حکماء اگرچه از کالم واحد به صد تعب یاختالف ستین پس

از  اتریو عالم شهاده تعب بیعالم غ تیاست حکا نی. و چناورندیب ریتعب

از همه  ریغ رگید یزیو مقصودشان چ آورندیمختلفه م راتیبه تعب بیعالم غ

 یگاهحنطه بود  دیفرمایم یکه آدم خورده گاه یااست. و در شجره نهایا

که  دیفرمایم یعنب بود گاه دیفرمایم یبود گاه 3ص@یطب دیفرمایم
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 دندیپرس ی. وقتدیفرمایشجره م یمتعدد در معن یهاوهیم نیعلم بود و همچن

 وهیبهشت هر م یفرمودند که درختها نیاند سببش را اچرا اختالف فرموده

 دهدیم یخواهقند ب دهدیم یهرچه بخواه دهدیرا م وهیهمان م یکه بخواه

ا ر یزیچ کی نیپس ا هایف شاءونیانار لهم ما  مویل دهدیم یشربت بخواه

است  وهیم وهیه مب یاوریب ریتعب یبه قند قند است بخواه یاوریب ریتعب یبخواه

 .ستیاختالف ن تیاهل ب ثیجهت در احاد نیو هکذا از ا

در اول ماخلق اهلل  دیگویم د،یگویم یمثل آنکه صاحب مجل میگوینم و

 یبعض اند عقل است و درگفته یاند قلم است بعضگفته یاختالف است بعض

هست که آب است و اظهر آن است  یاخبار هست که روح است و در بعض

 لهمه از ندانستن لحن ائمه:است و او نهایکه اول ماخلق اهلل عقل است. و ا

 یالم حع عیبابت که جم نیاز ا یآوریکه م ریاست که تعب یزیماخلق اهلل چ

اول ماخلق  ییگویم یح ءیاست و من الماء کل ش یاست و اثر خداوند ح

 عیبابت است که جم نیاز ا یاوریب ریاهلل ماء است. و اگر از آن به قلم تعب

اول  است که تهستند مکتوبه به او در لوح امکان پس راس یکلمات ناتیکا

 عیاز آن بابت است که شعور جم ییگویماخلق اهلل قلم است. و اگر عقل م

را که چ یااول ماخلق اهلل عقل است راست گفته ییخلق به او است پس بگو

که در عالم است از او است و او است وسط کل و او است  یشعور عیجم
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و  اندذاردهجهات اسمش را عقل گ نیلعقل وسط الکل به اقطب همه و ا

به او است اگر اسمش را  ناتیکا اتیجهت که ح نیاند. و از اراست گفته

 دهیاز جهات عد یدیدرست است. اگر فهم یبگذار یاول ماخلق اهلل روح

بر او بگذار بگو اول ماخلق اهلل آتش است اگرچه نص نداشته  دهیاسماء عد

 است و هیجادیحرکت ا تیآنکه آتش عنصر اول است و مش به جهت یباش

 یکه دانست نیحرکت باعث احداث حرارت است پس اول آتش است و هم

 یدرست است. هوا بخواه یاوریب یهرطور بخواه ریتعب گرید ییگویچه م

 یه شدک میبگو، عرش بگو و هکذا حک ییبگو یخواهیبگو، نار م ییبگو

 درست ییهرچه بگو یاند تو هم گرفتکه ائمه گرفته یاگر از همان مأخذ

دارد اگر به دست تو آمد و تو  یفلسف میکه حک یآن مأخذ نکهیاست مثل ا

 ریتعب یخواسته باش یتو به هر نحو گرید یکرد دایبر اصل آن جوهر اطالع پ

 ثیدر حد یگفت ثیلکن جاهل خواهد گفت تو بر خالف حد یآوریم

 یتوق میگوینار است. م ییگویاهلل ماء است و تو م اند اول ماخلقفرموده

 اند سوزنده استآن ماء که فرموده دیگویاو م آوردیم ریتعب دیگویم میحک

بارد است مثل ماء پس  میگویکه من م یمثل آتش پس آتش است و آن نار

مقصودمان آب است به جهت آنکه  شودیماء است اگر آنچه به آب حاصل م

 همگر آنک شودیحاصل نم یزیاز چ اتیلکن ح یح ءیمن الماء کل ش

 مالحظه روح است و اسم رحمان است. نیباشد پس به ا یخودش ح
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محمد: از جنت و اوضاع جنت مختلف شد. در آل راتیواسطه تعب نیبه ا پس

گرفتند و نهر  ادیو  دندیفرمودند جنت درختها دارد و مردم هم شن ثیاحاد

ت جن یفرمودند درختها گرید ثیدر احاد گرید ی. و جادندیکج فهم دندید

درخت در منزل  دیدانیاست اما شما نم نییپا شیهاپاش باال است و شاخه

 اصلش یمنزلها است و در جنت طوب نیاست و آن منزل باالتر ریحضرت ام

 ای یشاخ یاز آن درخت به خانه هر مومن گریاست د ریدر خانه حضرت ام

بهشت اصلش باال است  یاست. پس درست است که درختها ریسراز یبرگ

و  او معلق یهاوهیم یعنی هیقطوفها دان دیفرمایو خدا م نییاو پا یهاو شاخه

بهشت و انهار جنت  یآبها دیفرمایم نیاست و همچن ختهیاست و آو ریسراز

 گریو د دیآیدارد م ینیبیم یلوله بلور کیمثل  شودیم یاخدود جار ریدر غ

. و خواهدیپاش نم ریهم ز یو گودال خواهدینم ییو جو یو نهر ییجا

 یلوله بلور کی نیو هم شودیبهشت نازل م یاز اعال مینهر تسن دیفرمایم

 و زنمیعالم حرف م نیلوله باز من از زبان ا میگوی. مدیآیاز آن باال دارد م

است  ایدن نیهفت همسر ا دهندیمومن م کیدر جنت اقل آنچه به  نیهمچن

. پس معلوم شد که زدیدر خانه همه بر دیاست که با یاچه لوله نیپس ا

است و  گریآخرت اوضاع د اعاوضاع ندارد و آن اوض نیبه ا یوضعش دخل

 گریاند دمختلفه آورده راتیعالم به تعب نیو ا ایدن نیاز آن اوضاع در ا ریتعب

 .آورندیم یریتعب یبه حسب افهام مردم و به حسب ذوق هر کس
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 چون به وفق منزل افتاد سخنها

 [(2مشکل افتاد)] قیدر افهام خال 

 

 

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس دوم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیو آله الطمحمد  یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل
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 یال نیالمعراج: و مقام العرش هو مقام قاب قوس یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر.

 تسیممکن ن گرید یدر عالم یعالم قیاز حقا ریعرض کردم که تعب روزید

دارد و مناسب آن  یماده دارد و مناسب آن ماده صورت یکه هر عالم رایز

آن صور وضع شده. پس چون الفاظ عالم  یدر آن عالم از برا یصورت الفاظ

است  یریمقاد هیوضع شده و صور جسمان هیصور جسمان یاجسام از برا

واد آنها که م هیبیغ قیالفاظ کاشف از حقا نیا ه،یفه مناسب مواد جسمانیکث

که در آن عالم  یقیحقاآن  ی. وانگهشودیاست نم هیو صور آنها ظل هینور

 آن از دهر کیکه  دیادهیو مکرر شن نهایدارد بالنسبه به ا یتیهست جامع

قت در یحق کیزمان را  عیو مستقبل و حال و جم یاستعالء دارد بر ماض

با کل  یلقمه مومن در جنت مساو کیاکله و  کیاست که  نیبردارد از ا

 یو مستقبل و حال کل زمان برا یخواص ماض یآن دهر کی. شودیم ایدن

. و آن یزمان قیدارد بر حقا الءیاست یدهر قتیحق کیو  شودیم دایاو پ

و از  دهمآن را بف یو کس قیحقا عیداشته باشد بر جم الءیاست یوقت قتیحق

ت و درست اس اوردیب ریعالم که بخواهد تعب نیا قیاز حقا یقتیآن به هر حق

 و راتیکه اختالف در تعب دینمایچنان م که وقوف ندارند یدر نظر کسان

در دست او است که  یزیچ کی کندیچه م داندیم میشد لکن حک اناتیب
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 دیگویم دیبگوهوا بخواهد  دیگویم دیآتش بگو دیاگر بخواهد به او آب گو

 درست دیبگو نیو زم دیگفته است، آسمان بگو دیخاک بگو نیو همچن

و درست است  دیگویم دیو آنچه بخواهد بگو دیگویاست روح و نفس م

که عقل سرد  مییبگو ییو خواص کل آنها پس ما اگر در بعض عبارات جا

 اول وبه جهت آنکه عقل مقام ماء اول است  میااست و تر است راست گفته

ه ب ءیکل ش اتیح نکهیماخلق اهلل است و اول ماخلق اهلل الماء و به جهت ا

ه در ک یانیبه اصطالح فالسفه ماده سر دهیکه خدا آفر یزیماء است و اول چ

است، آب است و همان عقل است  یزیاست و اول هر چ یسار اءیاش عیجم

و  مییگویم بشآن را آ نیشده به جهت ا هیاطوار وجود عیکه متطور به جم

حار  میینار و بگو میی. و همان را اگر در بعض عبارات بگومیاراست گفته

ت اس هیبه جهت آنکه اول ماصدر من المش میاباز درست گفته ابسیاست و 

و حار است  کندیاست و حرکت احداث حرارت م هیجادیحرکت ا تیو مش

است از آب و  مبدءالمبدء است اوحد است و نار اقرب به  یو هرچه اقرب ال

اوحد از آبست و آنچه اقربست قوه فاعله دارد و نار قوه فاعله دارد و ماء قوه 

قوه  دیقوه فاعله داشته باشد و ابعد من اهلل با دیاهلل با ینفعله دارد و اقرب الم

منفعله داشته باشد و آب هابط است و نار صاعد پس عقل نار است پس به 

نار  نیا یبه پا ینار چیباشد و ه اءیاش عیجم راح یستیاعتبار عقل با نیا

عن العشق  7جهت سئل الصادق نینار است. از ا قتایو حق رسدینم
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المحبوب پس نار است  یاالفئده فتحرق ماسو یالعشق نار تطلع عل7فقال

و آنچه در مقابل او افتاده  نیاست و نار سج میولکن نار حب است نه نار جح

نار عقل است.  نین و آن نار جهل است ولکن ایاست و نار سج مینار جح

 و حق هم هست. مییگویمالحظات نار م نیپس مقام عقل را به ا

 کهنیو به مالحظه ا مییگویم ضیآب است رنگ او را اب نکهیبه مالحظه ا و

ه ب کنمیمن که نظرم م دینگو ی. کسمییگویآتش است رنگ او را احمر م

 تسین ضیو اگر احمر است اب ستیاست احمر ن ضیجلد کتاب اگر اب نیا

 نیا میگویم ض؟یاب ییگویاحمر هم م ییگویهم م زیچ کیتو چطور به 

 ندشویعالم زمان است که با هم مجتمع نم اتیاز فعل یقرمز نیو ا یدیفس

که هم در  اضیدارد که نه حمرت است و نه ب یمقام کیمکان و آن  کیدر 

به نار  ریگر است پس اگر تعبگر است و هم در حمرت جلوهجلوه اضیب

 .میاراست گفته میاوریبه آب ب ریو اگر تعب میاراست گفته میاوریب

سرد و خشک است و عقل صاحب  مییبگو میاگر به عقل بخواه نیهمچن و

 ای نبمابعث اهلل کهنیو حق است به مالحظه ا میااست راست گفته یمقام تراب

که  یو به جهت آنکه خداوند عالم بعد از آن هیاال و هو ذومره سوداء صاف

مگر  یزیدر چ شودیصوم نممعصوم باشند و مع اءیقرار گرفت که انب تشیمش

 کالنقش رسدیکه به او م یباشد که وح بوستیآنکه در مزاج او برودت و 
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که صانع او، او را ساخته به  یالحجر آن را نگاه دارد و بماند و به آن حال یف

و متموج به هر  یحیهمان حال بماند و سخت باشد و مثل آب تابع هر ر

 ینشود و از خود حرکت نداشته باشد و نار از خود حرکت صعود یموج

الجمله دارد و آب از خود حرکت  یف یدارد و هوا از خود حرکت صعود

باشد  الغسال یدی نیب تیکالم دیدر جنب ربش با یدارد، پس چون نب انیجر

طرف  نیهزار سال به هم ندازدیطرف ب نیو کالحجر باشد که اگر او را از ا

همان طرف بماند و  بههزار هزار سال  ندازدیو اگر او را از آن طرف ببماند 

 صاحب سودا باشد و دیبا یجهت نب نیطبع از خواص ترابست پس از ا نیا

 است که ییاو نه سودا یو مزاج سودا باشد ولکن سودا ابسیمزاج او بارد و 

ت و اس یعیطب ریغ یبلغم باشد که آن سودا سودا ایدم  ایاز احتراق صفرا 

 یو برا شودی[( م3)]ایماده مان دکر دایماده جنون است و صفرا که احتراق پ

و هرگاه از احتراق دم  جنگدیبا همه م شودیم دایشخص صفت کالب پ

 و کندینم یو جنگ چندان شودیم ترمیلکن مال شودیم دایباشد جنون پ

سل ک افتدیگوشه م کی شودیم ترمیهرگاه از احتراق بلغم باشد از آن مال

مثل بلور است سنگ است و صاف  شدبا هیکه صاف ییولکن سودا شودیم

 یبه جهت جمود ماندیم یبرآن نقش بکند هزار سال باق یاست اگر حکاک

 شودیاند نماز آنچه او را بر آن ساخته ریکه در او هست و به غ یبسیو برد و 

 است و ماوراء را یصاف ابسیکه سنگست و صلب و بارد و  یلکن با وجود
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ز ا چیکه ه هیصاف یلکن سودا ستیسوداو یمزاج نب نی. همچناندینمایم

اال و هو ذو مره  ایواسطه فرمود مابعث اهلل نب نیاحتراق اخالط نباشد به ا

رد ک توانیاست اعتماد بر او م هیصاف یپس چون صاحب سودا هیسوداء صاف

زبانش که حرکت  نیا یوحی یان هو اال وح یعن الهو نطقیکه ما رایز

 الشیو خ دهدیرا حرکت م نیخدا ا کندیمخود به خود حرکت ن کندیم

ان  دهدیخدا حرکتش م کندیخود به خود حرکت نم کندیکه حرکت م

 دیگویندارد و آنچه م یاز خود رأ چیه غمبریپس پ یال یوحیاتبع اال ما 

و  یجهت محل اعتماد شد. و شخص صفراو نیپس به ا دیگویم یگرید

 ایاست آ یاعتماد کرد پس سوداو یمثل سوداو توانیرا نم یو بلغم یدمو

لف س یحکما شدهینم یقبل از حلول اعراض مرئ یکه تراب اصل دیادهینشن

سابق  یاند که در آن زمانهافرموده تیمرحوم هم روا خیاند و شذکر کرده

بودند که کلنگ به  دهیرس ییو به جا قیعم رایاند حکماء بسکنده یچاه

ز ا شدینم یبود لکن مرئ نیسنگ کردیمدلو هم که  یو تو خوردیم ییجا

م ه یعقل مقام تراب را دارد مرئ نیبس صفا داشت مثل خورده بلور. همچن

خضوع است  تیگذشته مقام تراب مقام غا نیهم هست از ا یو صاف ستین

د خو یکه به کل شودیم نکیع نیماوراء از ا یشد اخضع از برا یاگر صاف

 شتریب نی. کدام خضوع در ملک خدا از ادیگویکرده و ماوراء را م یرا فان

 تیکند خود را؟! پس تراب مقام غا یاز کثرت خضوع معدوم و فان ءیکه ش
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خضوع است و چون او عقل است و عقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به 

خود پس چون اعرفست  یعظمت خدا از ماسوا الجنان است و اعرفست به

وع به خض یاست اول میبه تعظ یاول ناست و چو گرانیاز د میبه تعظ یاول

در جنب عظمت است. و  یبه فنا یبه خضوع است اول یاست و چون اول

ف که هرکس اضع نمیبیم هیام و به حسب حکمت عالنرا من تجربه کرده نیا

بر بر مردم ک ندیبیم یهرکس در خود ذلت شودیاشد تکبرا م شودینفسا م

ا کبر ستر ذلت خود ر نیخواهد به اینفس م نکهیبه جهت ا کندیم شتریب

 ترادیکبر او ز شتریجهت است که هرکس ذلت او ب نیکند از مردم پس از ا

شغرت و فخرت. پس  یکه زنها که اذل خلقند و چه ذلت ینیبیاست پس م

زنها شوهرش زورها  نیهستند ا یبیغر زیاذل خلقند و اشد ناسند تکبرا و چ

 یارهمچو ک ستیممکن ن کهیزن نیا و نیصبح تا پس کشدیرا به پشت م

 یکه بکند و هر رخت دیآیاو عارش م کندیکه شوهرش م یبکند و هر کار

در رجال تجربه  نی. و همچندیآیعارش م نیبپوشد ا رندیبگ شیکه برا

جهت تکبر  نیهرکس اضعف ناس است اشد تکبرا است پس از ا میاکرده

اهلل و من تکبر وضعه اهلل و  داءر اءیخدا الکبر یایاول یبرا ستیممدوح ن

 دیاست که عبد به الرحمن با یردائه. پس مقام عقل چون مقام ینازع اهلل ف

بر خاک از  ینار و هوا و آبست استعال یکه برا رایاخضع کل خلق باشد ز

اهلل و هو ساجد هرکس خود را با خاک  یالعبد ال کونیجهت اقرب ما نیا
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راب باشد عقل ت یستیاهلل. پس با یال شودیمالعبد  کونیکرد اقرب ما کسانی

کنت ترابا  یتنیل ایالکافر  قولیشود و  دایاو پ یبرا یمقام اثر تراب نیو همچن

و  باشد حق هم هست یعقل تراب یستیکه گفتم با یحظاتمال نیپس به ا

 صدق است.

که گرم است و تر که مقام هوا را  سمیعقل را بسا آنکه بنو نیهم نیهمچن و

را دارد و اصل  اتیو صدق به جهت آنکه عقل مقام ح میادارد و حق گفته

و مظهر اسم رحمان است و رحمان از رحمت  اتستیح قتیو حق اتیح

است و  یمشتق است و رحم از دم است و دم از هوا است و چون عقل ح

 عیبالذات و جم یاست به ح اءیبالذات است و اقرب اش یاز ح دراول صا

 مییدرست است. و بگو مییمالحظات هوا بگو نیبه ا ند،یاو ح اتیبه ح اءیاش

. حاال اگر میالرحمان است راست گفتهرنگ او اصفر است و اسمش عبدا

 کیبه  یکیو هر  گریکدیندارد با  یاختالف چیه میگفت زهایچ نیهمچن

است که عقل  نینه ا میگفت طورنیدرست است و حاال که ا یامالحظه

ر که او د رایصفات را دارد حاشا، ز نیشد و عقل هم ا نهایمتصف به صفت ا

برتر است و در دهر  نهایدارد که از صفات ا یتیریو اکس تیدهر خود جامع

 است.

 محمومه طبعا عدلت مزاجها و
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 ضدها لما علت زفراتها یال 

 

 هیملک هیانس هیبجن

 نفحاتها هینار هیهوائ 

 

 هیمغرب هیشرق هیجنوب

 کل الجهات جهاتها هیشمال 

 

 

نار است و راست است و کذلک  ییگویاست و راست است اگر نارش م آب

را به طور مثل عرض کردم تا امور  نیخاک و هوا است و راست است و ا

عالم. حاال اگر به واسطه  نیدارند نسبت به ا تیکه جامع دیرا بدان هیبیغ

و ان الدار  مییبگو وانیاست او را ح اتیدارد و اصل ح اتیعقل ح نکهیا

راست  مییاگر به او انسان بگو نیهمچن و میاراست گفته وانیالح یله االخره
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 نیبه جهت آنکه در مقام قدس است و در عالم انس است و همچن میاگفته

جنان  یالقدس فبه جهت آنکه ان روح میاراست گفته مییاگر به او نبات بگو

است که از ارض امکان  یاالصاقوره ذاق من حدائقنا الباکوره و اول شجره

اگر به مالحظه دوام  نیحق است و همچن مییاست. اگر نباتش بگو دهییرو

انش اگر آسم نی. و همچنمیاراست گفته مییکه دارد او را جماد بگو یو ثبات

 شودیاز او نازل م وضیامداد و ف عیدرست است به جهت آنکه جم مییبگو

او  بر ضهایف تیشدرست است به جهت آنکه از سماوات م ییو ارضش بگو

 و او در ارض امکان و ارض امکانست. زدیریم

 اوردیاز آن بخواهد ب ریآنچه تعب میاست که حک یرا حالت هیامور دهر غرض،

 نیمتصف به ا نکهی. و نه اراتیتعب نیهمه ا یو صالح است برا آوردیم

مثال نه ترش است نه  13ص@آواز نهایاز ا ریغ ستیزیصفاتست بلکه چ

ذلک هست و مع راتیتعب نیهمه ا ینه تلخ است نه شور و صالح برا نیریش

و هر دو راست است و حق به آن مالحظه  یکنیم یرا هم از او نف نهایهمه ا

آورده است. مثال جسم کل نه حار است نه بارد نه  ریتعب میکه حک یو جهت

 است نه متسفل نه متحرک است نه ساکن نه ینه مستعل ابسیرطب است نه 

ه ک یصفات عیاو از جم طعمیاست نه ذ حهیراینه ذ لونیاست نه ب لونیذ

عالم است منزه و مبراست پس چون از کل مبرا و منزه است به کل  نیدر ا
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 ریبتع دینیو همه حق است و صدق است. پس بب دیصور ممکن است که درآ

 دیگویبفهماند چه م یبه هر کس نکهیچقدر مشکل است و ا هیاز امور اخرو

 [(4است.)] اءیو اول نیو مرسل اءیکار انب نیچقدر مشکل است و ا

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس سوم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

و  نیالمعراج: و مقام العرش هو مقام قاب قوس یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یاللغه ال اریمع یالقاب کما ف
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که بعد از  کنمیگذشته عرض کردم عرض م امیکه در ا یاز آن مقدمات بعد

 تیو مش یشأنه قرار گرفت به خلق ماسوخداوند عالم جل تیمش کهیآن

اوند عالم احداث شده و اوحد است از حوادث که در ملک خد یاول حادث

المبدء بلکه او است مبدء و اکمل  یحوادث و اکمل و اقرب حوادث است ال

ه ک یو سابقا در اوقات شودیشأنه تعقل نمدر ملک خداوند عالم جل ییاز او

مطلب عرض شده که آنچه در ملک خداوند  نیمکرر ا میگفتیحکمت م

 نیا ی. نوعستین رونیشأنه هست کائنا ماکان بالغا مابلغ از سه قسم بجل

که حاجب ماوراء  فیاست و کث ظیقدر غلآن ءیش تیاست که حجاب ان

در او است محجوبست و مستور و  تیآنچه از نور خدا و سر احد واست 

او  یه برابلک ستیغلظت و کثافت ن نیبه ا ای. کندیاز او بروز نم یاثر چیه

را  یرا قدر تیالجمله و سر احد یهست ف یالجمله و غلظت یهست ف یرقت

دهد یرا ابراز م هیاحد هیپس صفات کل کندیرا پنهان م یو قدر دهدیابراز م

که در او خلق کرده آنها  یدیتوح قیو دقا اتیو جزئ اتیولکن آن خصوص

است که  قیقدر رق. و قسم سوم آن است که آندهدیو ابراز نم پوشاندیرا م

را  نیوجه من الوجوه و ا چیرا به ه تیو نور ربوب تیسر احد کندیستر نم

 یو آن قسم ندیگویکه متوسط است آن را تام م یو آن قسم ندیگویکامل م

کامل و تام و  نیاز ا یماسو عی. پس جمندیگویناقص م کندیکه ستر م
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 است که حجاب نیا شیمعن مییگویو هرجا که کامل م ستین رونیص بناق

 .پوشاندیرا نم زیچ چیو ه دیگویاست که ماوراء را م قیرق قدرنیاو ا تیان

 عیو اکمل جم ناتیکا عیاکمل جم یستیخداوند عالم با تیمش نیبنابرا

 آن ظلمتها و عیو جم هیکثرات خلق عیجم نکهیاهلل باشد به جهت ا یماسو

به او  است که نیمشهود ا شودیم دایکه در تمام خلق پ ییکثرتها و کثافتها

پس  اهما هو ابد هیف عودیما هو اجراه و ال هیعل یجریو ال شودیم یجار

به آن رقت و به  شودینم افتیاست که  هیاو ارق حجب امکان تیحجاب ان

 تیصفات احد یراجهت ساتر و حاجب از ب نیپس از ا یآن توحد حجاب

 او ظاهر تیگذاشته از ان تیمطلقا و آنچه خدا در او از صفات ربوب ستین

 تشر باشد و ظلم ءیش تینه قول مطلق است که جهت ان نی. پس اشودیم

نسبت به جهت  ءیش تیو ماه تیکه ان شودیو نقص و بعد از مبدء، چه م

ربش و جهت وجودش دورتر از مبدء باشد و ناقص باشد لکن به قول مطلق 

 ناقص است. یتینه هر ان

ادات مر نیرسول خدا و مب فهیکه خل دیدانیم دیافتیرا  یمعن نیاگر ا پس

باشد که خودنما نباشد و  یکس دیرسول خدا و مترجم مطالب رسول خدا با

ه نداشت ییو هوا ییرسول باشد و از خود رأ ندهیالرسول باشد نما یف یفان

 یرسول خدا. وقت تینفس رسول خدا و جهت ان شودیم یباشد همچو کس
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نقص و ظلمت  چیاست ه تیکه نفس است و جهت ان یهمچو شد وجود

 و سرتاپا صفات دینمایخود را نم چیکه ه یتی. پس آن انستیدر او راهبر ن

 تیبو جمود صفات ربو تیصفات ربوب فهیاو است خل اندینمایرا م تیربوب

نفس  که ستین رینقص حضرت ام نی. پس اتیو ظاهر صفات ربوب یو معان

نه  را. پس یمقام معن غمبریاو است و مقام صورت را دارد و پ تیو ان غمبریپ

هست که نسبت به  قدرنیا ی. بلشودیم نیجهت ظلمت و سج یتیهر ماه

از رسول خدا است از مبدء  دتریبته بعاست ال یاست و مسلم یرسول خدا ادن

من  دکه فرمود انا عب یوجود با ،٭ دگاریو کم زآفر نشیبر زآفر یا ٭لکن، 

 .ستیدر او ن یو ظلمت ینقص چیمحمد ه دیعب

 که در یکمال تیشأنه نهاخداوند عالم جل تیبود که مش نیمقصود ا یبار

 میرا تأمل کن نیاو ممکن است و اگر ما ا یعرصه امکان ممکن است برا

مال ک یبرا دیاالمکان است نبا یف مکنیاکمل ما تیکه چون مش میفهمیم

ء یکل ش یو نافذ ف شودینم یزیخدا عاجز از چ تیباشد پس مش یتیاو نها

دون  تکیبمش یفه ردیبه او تعلق بگ تیاست و آنچه مش ءیبکل ش طیو مح

ماشاء اهلل  یاز برا یراد چیمنزجره و ه کیقولک موتمره و بارادتک دون نه

باشد  نیاز ا ریامکان است، و اگر غ عینخواهد بود و ماشاء اهلل نافذ در جم

 یف نافذ تینهاکامل بال تیمش نیباشد. پس ا یتینها دیکماالت خدا را با
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 نیکه در او است ساطع شد و هم یبه واسطه کمال نیاز ا ینور ء،یکل ش

قرار گرفت که  تشید و مشچون خدا خواست خلق کن کهنیا یاست معن

و  نجایرا عرض کنم در ا قهیدق نیاز او ساطع شد. لکن ا یکند نور جادیا

گفته  کهنینشد ا لغاف دیکه اثر و موثر گفته شود به کار است. با ییدر جاها

دو  نیدر همه جا برود ا دیساطع شد و نور او با تیاز مش یکه نور شودیم

 عیاست که نور او در جم نیا ترشفیو لط ترقیدق یمعن کیدارد  یمعن

 میچند از او به چه لفظ بگو یکه عرصات یهست با وجود هیعرصات امکان

 عیفراگرفته جم کهاشکالش معلوم شود نظر کن در جسم کل  قتیکه آن حق

افالک  ستین یکرس ستیکه او عرش ن یعالم اجسام را و با وجود نیا

ولکن در مقام عرش او  ستیاز جسم کل ن یخال ییجا ستیعناصر ن ستین

اوست عرش اوست  گرید یکه به لحاظ یآخر. با وجود یال ستیعرش ن

 تاو. پس نظر دستین یزیاز او چ ریاوست افالک و اوست عناصر و غ یکرس

 آن وقت هیالجسم ثیعالم من ح نیا عیبه جم یکنیدفعه نظر م کیاست 

 یرسبه نظر عرش و ک یکنینظر م کیو  مینیبینم گرید زیجسم مطلق چ ریغ

و  مینیبیرا م اتیو خصوص اتیشخص نیلحاظ ا نیو افالک و عناصر و در ا

 یائو ب یالف تیبه عرصه اطالق ندارد شخص یدخل اتیو خصوص اتیشخص

 تسین یزیدر او جز مداد چ مینیبیبه ابهام ندارد. صفحه م یدخل یمیو ج

مداد  از ریاز مداد است باء غ ریالف غ میکنیکه نظر م گرید یاگرچه به نظر
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از الف ساخته باشند. پس معلوم شد که به  دیاست اگر الف مداد بود باء را با

 یزیجز مداد چ یظربه مداد ندارد لکن به ن یدخل میالف و باء و ج ینظر

ساطع شد  تیکه از مش ینور میگوی. پس مستیصفحه ن نیدر ا گرید

ه عرص عیدر جم یعنیچه؟  یعنین سخ نیعرصه امکان را فراگرفت ا عیجم

 .یخف قیدق یمعن نی. استین یگرید زیاو چ یابهام یامکان جز نور اطالق

در عرصه امکان جز  یعنیاست که  نیکه ظاهرتر است ا یگرید یاما معن و

و معلوم است که نور  ستین گرید زینور او و نور نور او و نور نور نور او چ

که در صحن خانه است  یآن نور کندینور، نور است. آفتاب که غروب م

خانه  صحنکه در اطاق است به همراه نور  یبه همراه آفتاب و آن نور رودیم

به همراه آنها. حاال هم  رودیکه در پستو است م یو آن نور رودیو آفتاب م

و از نور  یشده و از آن نور نورساطع  یخداوند عالم نور تیاز مش نیچن

 نیدو لحاظ است و ا نیعرصه امکان معمور شده ا طورنیبه ا ینور او نور

 گریآن لحاظ د ومشکل است  یقدر یآخر اظهر است و آن لحاظ اول یکی

 یگرید زیو چ یعالم جز آن نور ابهام نیدر تمام ا ندیکه نب خواهدیم یچشم

 ساطع شد. یخداوند نور تیاز مش یثان ی. پس بنابر معنستین

م که عرض کرد لیساطع شد به همان تفص کنمیکه عرض م ینور نیباز ا و

عرصه امکان را  عینور جم نیا طورنیهم هست هم نجایدر آن باال در ا
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 ینور شخص نیاست ا یاست نور کل ینور نور معنو نیکه ا رایفراگرفت ز

 یل ماخلق اهلل. بعد از آناست او نیعقل است و ا نیدارد اسم ا تیکل ستین

و  دیاو را کامل ذو نور آفر یعنیکه عقل را خلق کرد به او فرمود ادبار کن 

هر نور  نکهیو هکذا اال ا دینور او را هم ذو نور آفر یعنینور او را کامل کرد 

 نیعرصه امکان از ادبار ا تیفیک نیاز نور اول اضعف بود. پس به ا یدوم

شدند پس عقل  دایپ لبه ادبار عق هیعرصات امکان عیعقل معمور شد و جم

او بود.  یراضعف ب تیبه مرتبه تراب که غا دیادبار کرد تا رس تیفیک نیبه ا

است در تمام  یسر سار نیگذاشته است و ا یدر کمون دان یو سر هر عال

و  یاند عتیاز طب دهیآفر نیعتیرا ذوطب یخلق به جهت آنکه خداوند عالم دان

 عتیو طب یدان تیاز طبع دهیآفر نیعتیرا ذوطب یعال نیو همچن یعال عتیطب

اسرار مراتب که  عیدر او گذارده است. پس جم یسر عال یپس هر دان یعال

تراب  نیرا در کمون ا هیآن مراتب عال عیعقل گذارده جم نیخداوند در ا

 نیا تیحجاب ان قیو ترق ردیبگ میکه اگر خاک را حک یمعن نیگذارده به ا

 قیتراب را ترق نی. باز اکندیبروز م نیا دهتراب را بکند سر ماء از پس پر

. شودیم دایسر نار پ کندیتراب م نیا قی. باز ترقشودیم دایسر هوا پ کندیم

 نینو عرش و همچ یکرس نیو همچن کندیسر افالک بروز م کندیم قیباز ترق

ا ناطق تراب را ت نیکردند ا قیآخر ترق شودیم دایتا سر عقل پ کندیم قیترق

 لیتراب را همان تعد نیبدن ترابست هم نیا داردیبرنم یشد شوخ نبوتبه 
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و  هیرا چنان تصف یبدن خاک نیهم تیکردند تا ناطق شد به حاکم هیو تصف

کردند تا ناطق شد به کالم اهلل و صفات اهلل و اسماء اهلل و ظاهر شد به  لیتعد

 .کماالت اهلل و افعال اهلل

 بیکه هست مال غ نهایبدن قابل نبود ا نینبوت را ا نیبرسد که ا التانیخ نه

 دکنیو خالف حکمت نم کندیبالمرجح نم حیخدا ترج ستین نیاست چن

 دینیبعناصر است. پس ب یاست و به اقتضا عتیاش بر وفق طبهمه عتیو طب

 بدن نیکه هم شودیم لیو تعد هیعناصر چطور تصف نیبدن و ا نیکه ا

 ییگویتدعوه بها مامرکم اهلل ان یالت یو نحن واهلل االسماء الحسن دیفرمایم

و حال آنکه همان ترابست و همان  کندیچگونه م نینه همان کارها را بب

 کاسه آن لقمه را که کیبخورد در  تواندیرا عمر م شیلقمه نانست که نصف

 شودیم لیتعد و هیصفدر کارخانه آن بزرگوار چنان ت خوردیرسول خدا م

و در کارخانه عمر همان لقمه نان چنان  شودیم یکه ناطق به اسماء حسن

و  طانیبه افعال ش شودیکه ناطق م یبه طور رسدیم ییبه جا شودیم ظیتغل

 .طانیآثار ش

 مراتب سابقه گذارده عیتراب جم نیبود که در ا نیاشارات ا نیمقصودم از ا و

در کمون  عایدر کمون او گذارده شده و چون جم یعنیشده از عقل فمادون 

 میاآنچه ما در کمون وجود تو گذارده یعنی دیاقبل به او رس یبود ندا نیا
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 یپس بنا دیندا که به او رس نیاز تو بروز کند ا یستیبا فیحاال به واسطه تکل

و  اقبال یو نه معن دیاقبال گذارد و درجه به درجه رفت باال تا به عقل رس

است که ترابش برود ماء بشود و مائش هوا بشود و هوائش برود  نیودش اصع

ش شود عر شیو کرس یآتش بشود و نارش برود افالک بشود و افالکش کرس

در مقام خودش چنان  تراب نیبلکه ا ستین نیو اجسامش ارواح بشود چن

ام ر مقد شودیم هیو مائش چنان تصف کندیکه ماء از او بروز م شودیم دیتصع

که نار از او  شودیم قیچنان رق شیو هوا کندیخودش که هوا از او بروز م

 و شودیم هیاست که هرچه تصف یآب کیو آب هم دو آبست  کندیبروز م

وا ه شودیم هیاست که تصف یآب کیباز همان آب خالص است و  رودیباال م

آب از او  تیاست و آبست و آب خالص هم خاص قیآن هم رق اندینمایرا م

 افالک. نینار و همچن نی. و همچناندینمایهم هوا را م کندیبروز م

آن اگر  ستینما ناست که انسان یظیغل وانیح کیدوجوره است  وانیح و

ند و مثل گوسف ستین یاتیو ح ستین یوانیح گریرود د رونیبدن ب نیاز ا

م بدن ه نیاست و از ا تیسر انسان ندهیاست که نما یوانیآن ح گرید یکی

 یانسان کیانسانش هم دو جور است  تیهم سر انسان کندیبروز م تیوانیح

است  یانسان کیاست که حاجب ماوراء است و آن انسان محض است و 

هم نبوت و هم  کندیانسان بروز م نیکه کاشف ماوراء است و نبوت از ا
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و  تیاننسا قیباشد که ال یوانیح دیهم با تیوانیو ح تیوانیو هم ح تیانسان

 نیو همچن ستیانسان محض قابل نبوت ن قیال وانینبوت باشد و ح قیال

که  یاتو نب دیآینم یبه کار انسان دیآیمحض م وانیکه به کار ح ینبات تاس

هر درجه  نی. پس بنابرادیآینم یبه کار انسان نبو دیآیم یانسان وانیبه کار ح

ماء هوانما است و  کیماء صرف است و  کیمثال ماء  شودیهشت مرتبه م

است و  نمافلک ینماماء هوانما آتش کینما است و ماء هوانما آتش کی

د. باش نهایاز ا کیهر یدرجات برا ستیبایم یبیهکذا بر حسب مراتب غ

و  هیات نباتنبات عیاز جم یاعدل و اصف ینب تیو انسان تیوانیو ح تیپس نبات

 است. هیو انسان هیوانیح

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 شروع به فقه فرمودند بعد از حکمت، فرمودند: یوقت

 نمینش یبر طارم اعل یگه

 [(5)]نمیخود نب یرپایدر ز یگه 
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 «*درس چهارم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

و  نیالمعراج: و مقام العرش هو مقام قاب قوس یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یاللغه ال اریمع یالقاب کما ف

که حکم شد به  یعرض کردم که اول ماخلق اهلل عقل بود بعد از آن روزید

بدء م عقل که نازل شود و دور شود و پشت کند به مبدء پس عقل پشت به

 یعرض کردم که معن روزیکرد و رو به منتها و نازل شد. و به طور اشاره د

او  کمال یو برا یاو به قدر کمال او نور ینزول او کمال او است که از برا
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او معلوم است اقال اضعف نورا  ،ییاز اعال ییو هکذا. و هر کمال ادنا ینور

ب ترا نیو هم دیبعد رس یاست و درجه به درجه کمال او کم شد تا به منتها

ر د نکهیو شعور دارد و سبب ا اتیشد که در نظر شما است چقدر ضعف ح

 عیبود که جم نیکرد ا دایآمد و در هر درجه ضعف پ طورنیمراتب به ا نیا

منور  تیمبدء و مش ضیکه از ف تشانیبر حسب قابل هیدرجات قوابل امکان

احد به اندازه  ضیاز ف کی کندیاقتضاء م طورنیا 17ص@شدند و آنها

احد به اندازه و سه به اندازه و هکذا پس درجه  ضیو دو از ف شودیم ضیمستف

 ضیمستف هم ریمن نیو نور ا تشیریبه طور من تیاز مش شودیم ضیمستف ریمن

سب و به ح تشیو درجه سوم به طور نور نور تیاز مش تیبه طور نور شودیم

جات صاحب در هیامکان اتیبه جهت آنکه قابل شودیم ضیمستف تشیقابل

موجود باشد.  دیو دو و سه و چهار همه با کی ینیبیشد که م طورنیاست ا

 سیو ل ستیحرف معقول ن نیا شوندیچرا همه سه نم دیبگو یحاال اگر کس

 ایذلک آالمسئله عنه جواب همه سه باشند مع یمحال القول حجه و ال ف یف

امکان  ایقرار بده حاال آ یخواهینباشد هرچه م ایر باشد در امکان امکان چها

محدود شده و قدرت  دیاین رونینباشد اگر باشد و ب ایدر امکان باشد « ج»

 دیو خلقت وجود سه با دیآ رونیاز امکان ب دیمحدود شده است و اگر با

 خواهدیآنچه م ریرا غ یخلق شود پس خداوند هر کس دیبشود و اگر نبا

ود ذات خ یشد پس به اقتضا نیآنچه قابل است بدهد و اگر چن ریبدهد و غ
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نچه قابل است آ یتیبه هر قابل دیباشد. پس با دیبدهد و در ذاتش اقتضاء با دیبا

ر بکند و آن جب دیبا هیخالف ما هو عل یرا عل یئیپس هر ش دبدهد و اگر نده

 نیهمچن و بپوشاند دیبا یرا خلعت صنم یصنم تیآن قابل نیاست پس بنابرا

 یرا هم خلعت دال یصنم تیبپوشاند و اگر قابل یخلقت دال را خلعت دال

 است. هیخالف ما هو عل نیبپوشاند، ا

خلعت وجود و  دیکه در امکان ممکن است که با یقوابل عیجم دیبا پس

آن درجه  نیخودشان بپوشانند پس بنابرا تیبر حسب قابل دیبپوشند با یهست

ل با عق یبه او بپوشانند مساو یخلعت روح دیدارد با یروح تیکه قابل

که به او  یتنزل عقل است و خلعت وجود یروح تیباشد و قابل شودینم

 ینفس تیقابل نیباشد که تنزل عقل است. و همچن یروح دید بپوشانند بایبا

خلعت نفس به او بپوشانند چرا  دیخلعت وجود بپوشانند با خواهندیرا که م

 تنزل روح باشد و آن دیتنزل روح است و آن خلعت هم با ینفس تیکه قابل

 عیمج نیاست پس بنابرا فینفس است پس مفاض بر او هم تنزل مفاض و کث

 و چون درجات دندیخود خلعت وجود پوش تیبه حسب قابل هیدرجات امکان

است بعد دو بعد سه بعد  کیاست اول  هیبه طور تدرجات حکم اتیقابل

آنها  تیاز آنها به حسب قابل کیخلعت وجود به هر  طورنیچهار و به هم

 دشاول عقل شد بعدش روح  دینیبیکه م ستادهیهمچو ا نکهیتا ا دندیپوشان
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و  یهم تنزل عال یتراب باشد و هر دان نیبعدش نفس شد تا آخر مراتب که ا

که چه عرض کردم معلوم شد  دیباشد و اگر ملتفت بود دیبا یاثر وجود عال

 تأمل و شبهه نماند. یجا گریو د

 دیآن وقت خطاب اقبل به عقل رس دیکه امر به تراب رس یبعد از آن خالصه

شود  یتو عال یدان نکهیتو بشود نه ا یعال یتو حاک یشو و دان فیلط یعنی

ملک اهلل  یمراتب داخل وجود شد و مادخل ف عیکه اول جمحاشا چنان

 شد بکه به آنها خطا هیاعمال شرعمن ملک اهلل پس در مقام اقبال  خرجیال

قول اقبل است و صل و صم و زک و حج و امثال  لیکه اقبل آن اعمال تفاص

به  است که توجه کن یاجمال کیاقبل است و قول اقبل  لیتفاص عایجم نهایا

ه نور او ب ریمبدء و امتثال امر او کن و متصف به صفات او شو تا مستن یسو

همه  حکاما عیو جم هیاعمال شرع عی. پس جمیاو شو ئتیو بر ه یشو

 عبارت اول ماخلق اهلل العقل ثم قال له ادبر یقول اقبل است. پس معن لیتفاص

کل  یشد که اوجده باالدبار کلفه باالقبال اعط نیفادبر ثم قال له اقبل فاقبل ا

 وجهالت یال هیعل قدریما  یخلقه ثم هداه ال یخلقه و به امر اقبال ثم هد ءیش

ل و هرچه بنداء اقب قبلیبود فلم یهرچه جهالن قبلا یاهلل سبحانه بعد از ندا یال

به درجه  یمراتب از درجه ادن نیبود اقبل بنداء اقبل. پس اقبال کردند ا یعقالن

ت درجه لطاف یدرجه کثافت به اعل یاز ادن ءیکه ش شودیو م دندیرس یاعل
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درجات  یولکن جسم از ادن شودیخود برسد لکن جسم هرگز مثال نم

 رونیولکن از حد جسم ب رودیم هیدرجات جسمان یبه اعل تیجسمان

 .رودینم

 خورندیو به شما نشان داده است م دهیشما رسان یرا برا نیمثل ا خداوند

 هیلوسیو اثفال ک ردیگیدر معده و در آنجا طبخ م رودیغذا و از راه امعاء م

 موسیدر کبد و طبخ ک رودیآن از معده م و سالفه و خالصه شودیدفع م

از  هک 19ص@یخمس ریاصطالح بود و حام نیکه ا ترهاشیپ ردیگیم

 موسیک ندیگویو م ندیگویم نیکتب را بر خالف ا کنندیترجمه م یفرنگ

 یاصطالح است. بار داندیدر کبد و خدا بهتر م لوسیدر معده است و ک

طحال  و هیشد و اثفال آن به واسطه مراره و کل موسیکه در کبد ک یبعد از آن

 یزیدر قلب و در آنجا به واسطه حرارت غر رودیاو م یاز او جدا شد صاف

به واسطه حرارت  دیفرمایم ریکه حضرت امکه اصلش از افالک است چنان

قلب درگرفته آن حرارت مثل آتش است و آن بخار مثل  نیافالک که در ا

 شودیو آن بخار شعله م ردیگیدر آن بخار درم هیدود است و حرارت فلک

 هیو اوع عروق یحرکت کردن اگر نه مجار کندیبنا م اتستیکه آتش او ح

ا خورده آب ر کیبشود  ریو مستد یکرو یستیآن بخار با نهیروح بود هرآ

و  شودیم نهیبه شکل آ نهیاال آنکه در آ شودیهوا بالطبع کره م یتو یندازیب
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 نی. حاال اشودیو در محالش به شکل آنها م ستدیایم یهوا هم بالطبع کرو

 ادهستیبه شکل آنها ا نییو عروق و اورده و شرا هیبه واسطه اوع یروح بخار

از  بعد ستادیایم یکرو شدیکه در قلب ساطع م ینبود آن بخار نهایاگر ا

د ه اگر گرد نگردبود که گرد بگردد ک نیشأنش ا ستاتدیایم یکه کروآن

حرکت در وضع نکرده بلکه حرکت از وضع کرده و حاال که در عروق 

 هانیا ئتیو قلب آن روح به ه کبد یو فضا نییآمده و به جهت اورده و شرا

 و یبکند پس حرکت انبساط یکه حرکت کرو ستین سرشیدرآمده و م

در  که یندارد همان حرکت کرو نیاز ا ریغ یاو چاره کندیم یانقباض

 رگیو بس و د شودیم یو انبساط یحرکت انقباض دیآیم نییاورده و شرا

ار بخ نیحرکت از ا چیکه ه دیاشتباه نکن دیآیبرنم نیاز ا یشعور چیه

همچو بشود. و  یهمچو بشود و ه یمگر انقباض و انبساط که ه دیآیبرنم

 نیو هم شدیکه دارد اگر به حال خود بود کره م یحرکت قبض و بسط نیا

 کره به اسفل کره یهم حرکت کره است انقباضش از اعال یو بسط یقبض

باال رفتن است که  کره یفرود آمدن است و انبساطش از اسفل کره به اعال

که در قلب است  یو آنچه از روح ستیانقباض و انبساط حرکت دور نیهم

 است و بس. نیهم دیآیبرم
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دماغ در  یدر مجار رودیم نجاید از اش دایحرکت در او پ نیکه ا یاز آن بعد

و در هر موضع  شودیم فیو عروق دماغ تلط یو در آن مجار هیموارد دماغ

 ادیو در آنجا سه مقام پ کندیبه حسب آن محل بروز م یاز او شعور یو محل

 کندیبروز م ادهو در وسط دماغ ار کندیدر مقدم دماغ شعور بروز م کندیم

. از کندیو در موخر دماغ حرکات اخذ و عطا و منع و آمد و شد بروز م

 یو انبساط یحرکت انقباض رسدیاول به موخر دماغ م دیآیاصل قلب که م

که آمد حرکت  نجایبود و در وضع بود و در ا یکه داشت که حرکت دور

 و از شودیم یادو از آنجا که به وسط دماغ آمد حرکت ار شودیاز وضع م

 شودیم الیصاحب خ شودیم یآنجا به مقدم دماغ که آمد حرکاتش شعور

 یآن شعورها بعد از نیو ا کندیم دایپ ییو شنوا یینایب شودیصاحب فکر م

 نیتع انجیشده است. پس در قلب مبهم است و مطلق ا هیتصف تیاست که غا

کنند  21ص@را شل رمشاع نی. و اگر همه اشودیم نیو متع کندیم دایپ

 نیبه ا نیآمد و متع نجایا یاست ولکن وقت یآن وقت همان حرکت روح

خارج علوم اکتساب  نیو از ا کندیمشاعر شد ادراک علوم و حاالت م

علم  نیا امتیروح هست ولکن تا ق ی. چشم را که برهم بگذارکندیم

 ندیبیمکتاب چه رنگ است چشم را که گشود  نیکند که ا دایپ تواندینم

 نهایا است ریحص نیپتو است ا نیاست ا یکرس نیکتاب چه رنگ است ا نیا

هم دارد که آن فوق  گرید ی. و چون مشعردیآیم رشیو گ کندیرا کسب م
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 دهدیآمده نسبت م رشیکه گ ییزهایچ نیو ا ندینشیم گریاست آن د نهایا

 .سنجدیو به هم م

کرد و  یروح ترق نیا بیترک نیبود به ا نینبود مقصود ا نهایمقصود ا یبار

 نجاهایآمد تا ا طورنیآمد تا به مقام حرکت و هم تیاز مقام جمود و جماد

 صفا شده بود. پس از اسفل مقام نیجماد بود که به ا نیهم نیو ا دینیبیکه م

و  دبرس تیدرجات جسمان یممکن است که شخص به اعل تیجسمان

 اتیکرد و اول فلک ح یغذا را آسمان نیکه خداوند عالم همچنان رسدیم

افالک او درگرفت  ریو فلک قمر در قلب او درگرفت بعد از آن در دماغ سا

 نیهمه هم دیبه مقام عقل رس نکهیتا ا دیبه مقام نفس رس نکهیو بروز کرد تا ا

 و مقام ودشیقلب م مکردند آن وقت مقا یکه او را صافبخار است بعد از آن

را که آن بخار توش است که هر  یوانیح ی. و اما قلب گوشتشودیعرش م

لمن کان له قلب  یذلک لذکر یکه ان ف یدارد اما آن قلب یگاو و گوسفند

و  شودیاز عرش م یاو حصه رسدیعرش م یتا به صفا رودیبخار م نیهم

از او  دیآیاز عرش برم هک یتیآن خاص دینمایآنچه را که عرش م دینمایم

صاحب آن  یقلب المومن عرش الرحمن. وقت شودیآن وقت م کندیبروز م

 را هر گاو یلمن کان له قلب و اال قلب گوشت یذلک لذکر یقلب شد ان ف

در به ق شودیاهلل م هیدارد پس اگر آن قلب درست شد وکر مش یو گوسفند
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 شودیو کماالت و م اددعلوم و ام عیمحل نزول جم شودیسعه قلبش و م

ومن الم یقلب عبد یولکن وسعن یو السمائ یارض یرحمان ماوسعن یمستوا

و حمله عرش دور قلب  کندیآن وقت ارکان اربعه عرش در قلب او بروز م

 دشویمقام اول ماخلق اهلل در آن عرصه، م شودیم دایخالصه پ رندیگیاو را م

در  یاست که فرمودند روح انسان نیعرصه. ا نیانسان و او است مراد در ا

کارخانه را که درست  نیاست و خداوند عالم ا یبدن به منزله صندوق نیا

را از آن استخراج کند و آن  هیاست که آن سالفه اغذ نیا یکرده است برا

 تیمثل حکا نهیبع یوقت که استخراج شد جسم است او است جسم انسان

د که از فضالت خو گرید واناتیح یو بعض شمیکرم ابر واناتیح پارهکی

. عنکبوت از فضول خود مانندیاو م انیخود و خود در م یبرا سازندیخانه م

از لعاب خود خانه  شمیو کرم ابر ندینشیو در پشت او م سازدیخانه م

 سازندیل از فضله خود خانه م@هاطرده نیو ا ماندیآن م یو در تو سازدیم

 ی. از فضول خود و آن اخالطتشیاست حکا نیروح هم چن نیخود ا یبرا

 پارهکیاستخوان  پارهکیخود ساخته  یاو خانه برا یکه حاصل شده برا

نکه آ یبرا ییدر جا کیهر یجوارح ییاعضا ییپ یدنده رگ پارهکیگوشت 

 نهایخود درست کرده. و ا یخانه را برا نیدر آن منزل کند و از فضول خود ا

که  خواهدیم ییاست جا فیلط اریبس ودشاست که چون خ نیهمه از ا

و او است سالفه  سازدیمحفوظ باشد، از فضول خود بر دور خود خانه م
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ذراع  نیدست او ذراع دارد سالفه هم نیاو دست دارد سالفه هم نهایهمه ا

اعضاء و  عیاصبع جم نیکف اصبع دارد سالفه هم نیکف دارد سالفه هم

آنچه  عیو عروق و احشاء و امعاء جم ءاعضا نیعروق را دارد و سالفه هم

اصبع شما  ی. و در تونهایبدن دارد او دارد و او است خالصه و سالفه ا نیا

که زنده است  نیکه دارد هم یکه دارد و شعور یاتیاصبع ح نیآن هست ا

ت پنج انگش یپنج انگشتش را تو عیکه دارد از او است و جم یحرکت نیهم

 تیو او حافظ سر احد نهایاست در همه ا نافذاعضاء و  یکرده و هکذا باق

. و فاسد شدن دنیبدن است از تناثر و از پوس نیبدن و حافظ ا نیاست در ا

ه و ن رودیو م گذاردیخانه را م نیرو ا رونیکه ب کنندیکه حکمش م یوقت

ت اس یحاشا بلکه جسم رودیم رونیب تیکه از جسمان دیکن الیخ نکهیا

اگر  و کنندیم رونشیب نجایجسم است و از ا ی. بلجسم نیسالفه و خالصه ا

س پ شودینم یاو را و هوا هم جسم است و مرئ ندیبینم یکنند کس رونشیب

را  یبدن. حال آن نیدر ا کنندیبدن و او را وضع م نیاز ا کنندیاو را قبض م

ر از سالفه کمت پارهکیسالفه شده و عرش شده و  پارهکی کنندیکه قبض م

سالفه کمتر شده و فلک زحل شده و کمتر  پارهکیشده و  یشده کرس آن

گوسفند سالفه شده تا به قدر فلک قمر  نکهیتا ا نیشده و همچن خیفلک مر

اند و اند و باالتر رفتهسالفه شده یو از آنجا باالتر نرفته لکن اناس دهیرس

 یرسبه قدر ک اند تااند و نجباء سالفه شدهبه قدر فلک زحل رفته تشانینها
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در  اند واند و عرش شدهاند تا به قدر عرش رفتهاند و نقباء سالفه شدهرفته

 ملک. یاند اول ماخلق اهلل لکن در مقام خود نه در تماممقام خود شده

لنگر حسن رضا است حاال که  یکند مثال کدخدا انیطغ دیانسان نبا و

 در بغداد اگرچه فهیو خل نجایکند که من ا انیطغ نجایا دیکدخدا است نبا

ند که ک انیطغ دیفلک قمر اول است و باالتر از همه عناصر است لکن بز نبا

اهلل  اخلقبکند آخر اول م دینبا ییخدا یادعا نیمن اول ماخلق اللهم حاال ا

باالتر و  نیاز چه جهت؟ بز است اولش بز است آخرش هم بز است و همچن

گر لن یشد انسان ولکن آخرش کدخدا کندیم تیانسان یباالتر. و آنکه ادعا

 به یبه کرس رسدیکه م یآن کس نیدارد و همچن ییبه جا یاست چه دخل

آن  دیواهملک خدا. مثلش را اگر بخ ینه کرس رسدیخودش م رهیدا یکرس

اطفال مقام  رهیخانه نشسته است در داکه معلم است و در مکتب یشخص

به  هانیاست و ا هیامور نسب نهایا بمیمن نج دیبگو دینجابت دارد حاال نبا

حاال  دهیرس ییهرکس به جا نکهیملتفت بود نه ا دیبا شودینسبت گفته م

د. مثلش را یو غلو نکن دیرا بفهم یزیهر چ یاست در آنجا پس جا یکل

است و نسبتش به آنها نسبت  بیاطفال نج رهیعرض کردم معلم اطفال در دا

را دارد و معلم نسبت عرش را دارد  ینسبت کرس فهیاست بلکه خل یکرس

 ند.بک دینبا انیپس طغ بمیمن نج دیبگو دیذلک نبااطفال مع رهیدر دا
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ت اس نیام که برهان نه هممکرر عرض کرده شوندیملتفت نم یلیرا خ نهایا

باشد بلکه برهان آن است که  یهیاو بد یباشد و کبرا یهیاو بد یکه صغرا

آنها است  جهیباشد که نت یهیهم بد نیباشد ا یو کبر یصغر نیا جهینت جهینت

 رونیب ستین هاننشد پس بر جهیمحتاج به برهان است نت جهیو اگر استنتاج نت

 یو کبر یصغر تیباشد نها یهیهم بد نیپدر و مادر ا نیاز ا جهیآمدن نت

ر شاه د نیهذا انسان و کل انسان ناطق پس ناصرالد دیگویم دهدیم بیترت

 ؟یو کبر یبه آن صغر جهینت نیدارد ا یشکار رفته چه دخل ستیتهران ن

هذا انسان  نی. استا رونیاز منطق ب نیشکلش شکل برهان شد لکن ماده ا

هذا  هیولکن ماده انسان را در کل هیقض کیاست و کل انسان  هیقض کی

بفهمم  دیبا یعیاز علم طب دیفهم شودیبفهمم به منطق نم دیانسان اگر من با

که ثابت شد هذا انسان و کل  یبه علم منطق ندارد. بعد از آن یخلد چیو ه

نخواهد شد و علم منطق  تدرس اءیانسان ناطق و به علم منطق خواص اش

 کل نیمحمول و ا ایموضوع  ایموجبه  ایسالبه  ای کندیالفاظ را مرتب م

. شودیمعلوم م یعیبلکه از علم طب شودیمعلوم نم زهایچ نیانسان ناطق از ا

 دیشد آنهم بابا نیمقدمت نیا جهینت جهینت نیدرست شد ا نیمقدمت کهیبعد از آن

کرد  دیحق است و آن را امتثال با جهینت نیا شد نیمبرهن باشد و بعد که چن

دادند  بیکه ترت ییو کبرا یصغر قدرنیغافلند و هم نیاز ا یلی. و خریخ ای

مرحوم همچو گفته و  دیندارد س یکه دخل رندیگیاز آن م جهیخودشان نت
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و گفته مرحوم به ت دی. مثال سرندیگیاز آن م جهیگفته و نت نیمرحوم چن خیش

را دوست  یبد و عاص زیمرحوم چ دیمسلم و س نیا دارمیم دوستمن تو را 

و  یباش نیالعالم یحجه اهلل عل دیبایپس تو م یستین یپس تو عاص داردینم

. یکامل من کل جهه باش دیپس با یباش نیالعالم یکه حجه اهلل علحاال چون

به  اغذک یمرحوم تو دیاز آنجا برخواسته که س یکنیهمه را که نگاه م نهایا

 [(6اند من به تو اخالص دارم.)]من نوشته

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس پنجم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم
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و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

 یال نیالمعراج: و مقام العرش هو مقام قاب قوس یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر.

 دیکه آفر یزیخود اول چ تیشأنه به مشکردم که خداوند عالم جل عرض

آن  دیبعد رس یبه منتها عقل بود و به او فرمود ادبار کن پس ادبار کرد تا

مواد « ادبار کن»وقت خطاب کرد به عقل که اقبال کن و به آن خطاب 

 باقبال کن صور مرات دیشد بعد که خطاب رس دهیمراتب آفر قیمراتب و حقا

بعد که اقبال کن  تیمراتب احداث شد. و به عقل فرمود در غا اتیو شرع

رد و هر مرتبه از مراتب آن عقل اقبال را گذا یبه اقدام امتثاالت پس عقل بنا

 نیا ،یابه رتبه یااز رتبه نکهیآن رتبه رفت نه ا یآن رتبه به اعال یاز ادنا

 وشندپینم ظهیغل موادکه در حکمت ثابت شده که  رایبرود ز ستیمعقول ن

مت را و در حک فهیمگر صور لط پوشندینم فهیرا و مواد لط ظهیمگر صور غل

 شودیشده و چگونه م دهیآفر ایاز صورت عل ایثابت شده که ماده هر رتبه دن

اش ماده آن رتبه بشود و صورتش صورت رتبه برود به آن رتبه و ماده نیاز ا

. تسیل صعود و نزول حاال مقصود نیو تفص ستیمعقول ن نیآن رتبه؟ ا

 ای بود هیان مراتب نزولکه عقل کرد در هم یصعود نیاست که ا نیمقصود ا
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نگاه  میاوریب حیمسأله را به عالم تسط نیهرگاه ا نیآن راه بود بنابرا ریدر غ

اگر  گرددیهمان راه برم نیکه آمده از ع یهرکس از هر راه میکنیکه م

 یبرگردد و از رو میآمده مستق میو اگر مستق ددبرگر یآمده منحن یمنحن

 ورطنیبه ا اءیکه اش ستیاست. و شک ن میهمان خط برگردد و خط مستق

زول چگونه ن اءیاش دینیبیاند معود نکرده طورنیبه ا اءیاند و اشموجود نشده

از  شیاست پ یلوسینزول مقام ک یمنتها دینیبیعودشان را هم م کنندیم

 موسیم کبه مقا ینبوده وقت طورنیا نجایدر ا شترینبوده و پ موسیک لوسیک

بود ن طورنیا نجایدر ا شترینبود و پ موسیاز دم ک شیشد پآمد و رفت دم 

آخر المراتب. پس معلوم شد  یال نیاز دم نطفه نبود و همچن شینطفه شد و پ

باشد  هاگرچه محاذات داشت گرددیآن راه برنم نیکه آمده از ع یکه از آن راه

به  دیآیم زدیآن راه است. از  ریراه غ نیاصل ا نکهیراه با آن راه اال ا نیا

که  یآن منزل ریدر غ رسدیکه م نیبه باغ گرددیبرم یوقت یکرمان از منازل

 ستیپس منازل عود در همان نازله ن کندیوقت آمدن منزل کرده بود منزل م

ه از آن ب ریشود پس حکماء تعبیکه در منازل نازله نشد خط نم یبعد از آن

مده بود به همان استقامت برگردد که آ یاند و اگر به همان استقامتقوس آورده

 یبرا یاند و قوسنزول قرار داده یبرا یپس قوس اورندیب دیبه خط با ریتعب

که آمده در آن منازل  یاست که در آن منازل نیاند. مقصود اصعود قرار داده

ه است ک نیاند و چون کمال دو قوس در ابه قوس آورده رینرفته و از آن تعب
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ال که اکمل اشک نیبنابرا شودیآورده م یبه شکل کرو ریبشود تعب رهیدا

ر اشکال است و اث نیترطیبس یاست و اوفق است به جهت آنکه شکل کرو

 ریباشد و غ دیبا تیاست پس بر صفت مش اءیاش نیترطیاست که بس یتیمش

 پس شودیم ادیو کثرتش ز شودیم ایباشد ذوات زوا گرید یهر شکل نیا

است  طیسب تیشده به مثل مش دهیآفر طیبس تیوفق مشچون بر  یتمام ماسو

 است کسانیجهات  عینسبتش به مرکز به جم یو شکل کره است وانگه

 شودیم ایشکل ذوات زوا نیاز ا ریغ یبه شکل کره باشد و هر شکل دیپس با

اله المح نیاند و همچنآورده رهیمراتب وجود به دا عیاز جم ریپس حکماء تعب

 اصل است. نیاوفق است ا نجایباشد ا رهیبه شکل دا دیبا

 یریکه تمام آن خط مستد کنمیعرض م دیافتیهرگاه آنچه عرض کردم  پس

 نیرا در اصطالح ا نیاست ا کسانیجهات  عیرا که نسبتش به مرکز از جم

 رهیدا طیرا مح نیا ندیگوینم رهیخط را دا نیو ا ندیگویم رهیعلم دا

ر ب زاولکن حاال مجا ندیگویسطح مدور را م نیتمام ا رهیو اسم دا ندیگویم

ا ر رهیدا نیکه آن هم معلوم شد نصف ا یبعد از آن شودیآن خط هم گفته م

مرکب  میاز دو قوس عظ رهیدا نیپس ا ندیگویبه حسب اصطالح قوس م

فرض  رهیدا نیکه در ا یی. اما قسساریقوس  کیو  نیمیقوس  کیشده 

 یقس نهایگفت و ا توانیقوس را هم قوس م نیهر سه نقطه از نقاط ا شودیم
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 دهیدع یاز قس شودیمرکب م رهیدا نیپس بنابرا رهیدا نیصغار هستند در ا

شود. پس مراتب  یقوس نیده هزار قوس صد هزار قوس و هر سه نقطه از ا

ر انظار است که د یمیبر حسب تقس شودیگفته م رهیدا نیا یکه از برا یقوس

 کیقوس نزول و قوس صعود و  کنندیم میبه دو قوس تقس دفعهکی شودیم

 کیکه از نزد جسم تا عرش  طورنیبه ا کنندیم میدفعه به هشت قسمت تقس

 شودیقوس آن وقت هشت قسمت م کیقوس و از محدب عرش تا مثال 

اند پس هشت قوس کرده می. پس در حال نزول عقل به هشت قوس تقسیقس

 در حال صعود. شودیت قوس مدر حال نزول و هش شودیم

و بسا آنکه  بیبسا آنکه دو قسمت کنند قوس عالم شهاده و قوس عالم غ و

 و یمعن نیو قوس برزخ ماب یسه قوس، قوس عالم صورت و قوس عالم معن

 نیقوس زمان و قوس دهر و قوس علم برزخ که ماب گریصورت. و به لغت د

 .شودیدهر و زمان است و برحسب انظار مختلف م

ند و صعود ک تواندیتا کجا م مینیبب شودیصاعد م نجایکه از ا یشخص حاال

است که گمانم  یقیمطلب دق نیشخص حادث تا کجا ممکن است برود و ا

شده و مشتبه شده  یمخف لیمرحوم اال قل خیاست که بر عامه تالمذه ش نیا

جهت به  خیاست که مبدء انسان چون در ظاهر کتب مشا نیباشد و آن ا

که مبدء اشخاص فواد  دیدانیم نیاند چناند و گفتهنوشته طورنیا سامحهم
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است و مقام فواد فوق  تیو معنو تیکه مقام عقل مقام کل دیادهیاست و شن

 است نه قتیاست و مقام حق تیو صور تیو فوق معنو تیو جزئ تیکل

ه ب رودیاشخاص م دیادهیکه شن یوانگه ینه جزئ ینه صورت نه کل یمعن

 دیادهیرا شن نهایا کند،ینظر م یو به نظر فواد شودیمقام فواد و از اهل فواد م

تمام  و دیادهیشن را مطلب نصف و ٭ اءیو غابت عنک اش ئایش علمت ٭ولکن 

 یمخلوق چیاست که ه نیمطلب ا قتیاما تمام مطلب و حق دیادهیآن را نشن

ز اگر ا دیبه جهت آنکه ز ادا ابداب گذردیاز مقام نفس خود نم یحادث چیو ه

اال پس ح ستین دیز دیمقام صورت است بگذرد که ز یمقام نفس که منتها

عمرو  ریغ دیدارد و ز تیدارد و صور تیشخص دیتمام شد و ز دیز گرید

بکر است اگر صعود بکند تا مقام نفس که مقام صورت است و  ریاست و غ

او و عمرو  انیم ازیغرق خواهد شد و امت یکل یایاز مقام نفس بگذرد در در

ن آ شودیتمام م دیز تیو بکر و خالد تمام خواهد شد و به تمام شدن شخص

او است  یکه برا یمقام تیو آن خصوص دهندیکه به آن ثواب م یدرجات

مداد شد  یایگذشت و داخل در ی. الف اگر از صورت الفشودیتمام م

 یالف فان قتیدر حق نجایادارد پس  میج با آنچه باء دارد و شودیم کیشر

از مقام صورت  دیاست که ز نیشد و مرد و به عرصه عدم رفت. مقصود ا

گذشت او و عمرو از هم  یبگذرد اگر از مقام صورت شخص دینبا یشخص

به عرصه عدم رفته به جهت آنکه مقام قوه مقام  قتیو در حق ستندیممتاز ن
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 رفت دیاگر ز ندیبیمن تیاست و فعلعدم است و مقام صورت مقام وجود 

و در عناصر منحل شد مرد و معدوم شد و عرصه قوه عرصه عدم است و 

 قول را قائل بشود نیا یو وجود است اگر کس تیعرصه صورت عرصه فعل

و  دشونیو در معاد قائل بشود که همه تمام م اءیاش یقائل شود به فنا دیبا

ن اگر قائل شد به بطال دیو به تمام شدن ز ماندینم یو عمرو و بکر دیز گرید

 تمام گریحاال د نهایا عیجم دهیجنت و نار و حشر و نشر و آنچه از شرع رس

در عالم  یرا به که بدهند وانگه دیشد به جهت آنکه آن درجه مخصوصه ز

 .ستیدر آنجا ن نیچه تع یعنیفواد درجه 

قوه و عدم نخواهد به عرصه  گریگذارد د تیآنچه پا به عرصه فعل خالصه

 من ملک اهلل خرجیملک اهلل ال یاند مادخل فاست که حکماء گفته نیرفت ا

 تیپا به عرصه فعل دیپس چرا ز ندیگویو م نندیبینظر م یو آنچه در باد

و ت میگویگذارد از دار قوه و دو مرتبه رفت به قوه و منحل شد در عناصر؟ م

بود ابدا در مقام خود  تیداشت فعل تیکه فعل یامیدر آن ا دیز یفهمینم

است که در لوح نوشته شده و  یاکلمه دیثابت است همان نفس و خود ز

 و شودیمحو نم دیو هرگز از لوح علم خدا صورت ز ینسیو ال یرب ضلیال

اند ودهابد االبد نب ستندین ینیبیکه حاال م نجایدر آنجا است و در ا دیصورت ز

اند و خواهند بود پس در لوح اند ابد االبد بودهه بودهو نخواهند بود و آنجا ک
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 شودیسر مو مقدم نم کیدر موضع خود رسم است ابدا و  یزیمحفوظ هر چ

عرصه زمان همچو به نظر  نیابدا و در ا شودیسر مو موخر نم کیاز آنجا و 

 نیا ددگریبالفعل شد و دو مرتبه به قوه برم آمدکه در قوه بود و  دیآیشما م

ندارد اما عرصه دهر اوقات  نیاز ا ریغ یازمان است و چاره یبه جهت تنگ

صه که پا به عر ستین زیچ چیپس ه دهدینبود را با اوقات بود با هم نشان م

بعد از آنکه  اءیشود. پس اش یوجود گذارد و دو مرتبه معدوم شود و فان

 یدیهرگز از صورت ز گریگرفت د یدیصورت ز دیو ز ندصورت گرفت

ملک خدا انقراض داشته باشد و جنت و  یستیبود با نیاگر چن رودینم رونیب

و به بداهت اسالم  ستین طورنینار هم تمام شود و ملک برطرف شود و امر ا

کافر  دیهرکس بگو نیاز ا ریجنت دار خلود است و نار دار خلود است و غ

 نیا لیلعذاب دلا ذوقوایل رهاینضجت جلودهم بدلناهم جلودا غ لماک شودیم

و دائم عمر عمر است و  شودیاست و تمام نم یآنها باق تیاست که شخص

است و الزال در مقام قرب خود  یعل یمعذب است و عل یبه عذاب عمر

 ابدا ابدا. یعل تیعلو شودیمنعم است و محو نم

در  برود دیکه ز شودیاست مذهب اسالم پس نم نیا دیکه دانست یاز آن بعد

 برود شودیو نم تیو کل تیمعنو یایعالم عقول و در آنجا غرق شود در در

 نخواهد شد و نیا تیداشته باشد و نه جزئ تیدر فواد و غرق شود که نه کل
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است  امادام که در ملک خد دیقول بطالن جنت و نار است پس ز نیدر ا

بالغا مابلغ و عمرو باشد کائنا ماکان  ریخود را دارد که غ تیدیصورت ز

بشود مادام ملک اهلل و به هر رتبه از مراتب که برسد صورت  فیتلط دیهرچه ز

که صور ممتازه خود را دارند  یاست و بعد از آن یاو باق یممتازه از عمرو برا

 نیکه برود و ابد االبد در پس ا ستیممکن ن دیپس از پس حجاب صورت ز

 یحجاب برا نیخرق ا هتک و ستیحجاب صورت نشسته است و ممکن ن

ر ممکن نشد پس د ی. وقتیحادث چیو ه یملک مقرب چیو ه یمرسل ینب چیه

آنچه نگاه کند در حجاب صورت  تیپس حجاب صورت الزال نشسته نها

از  گریو د ندیبیدر حجاب صورت م ندیبیبه تأللو و آنچه م کندینگاه م

 لوتألیو کان  دیفرمایدر شب معراج م غمبریاست که پ نیا گذردیآنجا نم

در آن حجاب  دیفرمایمعراج م ثیبخفق و همان حجاب نفس بود که در حد

 برغمیاست که پ نیماشاء اهلل من نور العظمه نه ا یانظر کردم مثل سم ابره

شود و  رقغ تیکه آن طرف حجاب نفس برود و در بحر احد شودیم

دنوت انمله  که عرض کرد لو لیشود مثل جبرئ لیزا یبه کل تیمحمد

ظ حاف دیو من با ستمین لیمن جبرئ گریبگذرم د نجایالحترقت اگر از ا

 نیرم از ابگذ توانمینم یلیخود باشم و از پس صورت جبرئ یلیصورت جبرئ

مقامات صورتست نخواهد  یاز پس حجاب نفس خود که اعل 9غمبریجهت پ

درجات نفس خود  ینفس خود و تا اعل یتا منتها یگذشت پس هر کس
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درجات نفس ممکن است برود  یبرود، از اسفل مراتب نفس تا اعل تواندیم

 یدرجات نفس حجاب یگذشتن و آن اعل ستیممکن ن گریلکن از آنجا د

ولکن  شودیم قیرق یحجاب ه نیگذشت و ا شودیاست که از آنجا نم

ا رفتند آنجکه تا  نیبردند. بنابرا فیهم تا آنجا تشر غمبریپ شودیهتک نم

 مدیکس را ند چیاز خود ه ریکه غ ییتا جا دمیدر شب معراج رس دیفرمایم

کس در آنجا نبود پس  چیاند و به جز خودم همرده یماسو عیکه جم دمیو د

 تینگذشت و صورت شخص یخود به کل یهم از خود غمبریمعلوم شد که پ

است  غمبریپ غمبرینباشد و الزال پ غمبریپ غمبریکه پ ستین ممکنرا داشت و 

 کهنیرب هم رب مضاف است نه ا نیرب او ا نیاو و ب نیب دیچون به آنجا رس

 نهیو ب نهیکه او ب رایشأنه زرب ذات خداوند عالم است جل نیمقصود از ا

و خلق  اخد انیم شودیگفته نم نیو ب نیو ب ستین یکه با او نسبت رایندارد ز

هکذا  و ستین نیدو و احد ب نیو ماب ستین نیب کیاحد و  نیمثل آنکه ماب

السواست  یاعداد نسبت به احد ندارند و نسبت احد به همه اعداد عل عیجم

 .ستین یعدد نیو ب نهیاست و ب یکیو قرب و بعدش 

 یدر اعل یحادث چیو ه شودیگفته نم نیب میقد یحادث و خدا انیم پس

درجات نزول  یدر ادن یحادث چیو ه شودیدرجات صعود اقرب به خدا نم

آمد از او  رونیب نیاز زم یملک یحضرت موس یبرا شودیابعد از خدا نم
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 از آسمان بر او یخدا بعد از آن ملک شیگفت از پ ؟ییآیاز کجا م دندیپرس

گونه ملک فرستاد  نیخدا و ا شیگفت از پ ؟ییآیشد فرمود از کجا م نازل

ه االرض اله پس نسبتش ب یالسماء اله و ف یف یبداند هو الذ یموس نکهیتا ا

رب  انیو م غمبریپ انیاست پس م یو محدب عرش مساو نیتخوم ارض

 هیاو است و آ یاو است و مرب قتیمضاف او، و رب مضاف او فواد او و حق

س رب او دو قو نیاو و ماب نیاو است. ماب یاو است و تعرف اهلل برا یاهلل برا

دو قوس فاصله بود و او در  نیقوس روح ا کیقوس عقل و  کیفاصله بود 

بود  تشیدر مقام شخص غمبریپ یبه لحاظ نکهیپس حجاب نفس نشسته بود با ا

 دیترد نیا دیبا وفرموده  دیهم بود که به طور ترد یدر مقام اوادن تشیو شخص

 طورنیبه هم دیندارد بلکه با دیفرمود و خدا که ترد یچرا که اوادن دیرا بفرما

که به طور تحقق  یکند آن انیب خواهدیرا م یحالت برزخ یادا کند و اوادن

س به پ ینیبیرا م یحالت اوادن یاست و چون دقت کن نیقاب قوس داستیپ

خ که عالم روح برز رایروح رفته ز طتا اواس غمبریپ یطور دقت که نظر کن

و  شودیتا اواسط روح باطل نم دیز تیو صورت است و شخص یمعن نیماب

 است. یوادنمقامش مقام ا

دو قوس است که قوس روح و قوس  نیا نیقاب قوس یحال معن یا یعل و

قوس و نصف قوس شود  کیهم که  نیاز قوس یادن یعنی یعقل باشد و اوادن
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 یبه معن یاوادن نیمقدار است فکان قاب قوس یو قاب در زبان عرب به معن

 تبه جه یبل ادن یعنیبل است  یکه او به معن دیفرمایمقدار است و امام م

که او  است یحالت انیاگرچه حالت ب شدینم گرید غمبریآنکه تندروتر از پ

در است بل است که رفت به ق غمبریچون پ انیمورد ب نیگفت لکن در ا دیبا

 مقدار است و شاعر عرب گفته: یپس قاب به معن یبلکه ادن نیقوس

 جاوز الماء فوق الرووس اذا

 فقاب قناه و الف سواء 

 

 

 زهیو هزار ن زهین کی کندیفرق نم گریهرگاه آب از سر گذشت د یعنی

مراتب وجود و  یمقدار دو قوس از قس یعنی نیاست و قاب قوس کسانی

و ماده و مثال  عتیهشت قوس است مراتب نزول: عقل و روح و نفس و طب

 و جسم.

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و
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 «*درس ششم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

 یال نیالمعراج: و مقام العرش هو مقام قاب قوس یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر.

جهت و به  گردندیخلق بر گرد قطب واحد م عیکردم که چون جم عرض

نسبت کل به آن قطب و نسبت آن قطب به کل در عالم اجسام و در  یتساو

و از استداره آن خلق بر آن قطب،  یاز آن نسبت و تساو ریتعب ر،یعالم مقاد

 ستدو قوس اعظم ا رهیدا یاند. و چون از براآورده ریتعب رهیحکماء به دا
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است قوس  یخط منحن نکهیرا به جهت ا رهیدا نیا طیولکن هر قطعه از مح

 رهیاست و هر سه نقطه از دا هیصغار بالنها یقس رهیهر دا یپس برا ندیگویم

اند. و عرض بزرگ دو قوس در او فرض کرده میاست ولکن قوس عظ یقوس

 هریاقوس صعود است که تمام د یکیاز آنها قوس نزول است و  یکیکردم 

عود  و گرددیبدء خود برمکه به م یتا وقت شودیکه ابتدا م یاز وقت ءیش

قوس  یکیاند کرده میکمابدءکم تعودون دو قوس تقس یبه مقتضا کندیم

است. به لحاظ  میدو قوس دو قوس عظ نیقوس صعود و ا یکینزول و 

د قوس وجو یکی کندیافاده م یگریکه حکمت د یگریو به اسم د یگرید

قوس ظهور و قوس ظهور نه بر طبق وجود است بسا آنکه شخص  یکیو  ستا

محدود و صاحب  دیآفر یکه خداوند عقل کندیم الیو خ شنودیقوس نزول م

محدود به حدود خود و  دیآفر یو ممتاز و بعد از آن روح یماده و صورت

مراتب  رینفس و سا نیو ممتاز و همچن یو صورت روح یصاحب ماده روح

است  نیخود محدود و مصور و ممتاز باشند و نه چن یدر جا کینها هریکه ا

است و در قوس  دییبلکه قوس وجود قوس ابهام است و قوس ظهور قوس تق

 و مومن دیاز سع یاز عمرو و شق دیز گریکدیاز  اءیاش شوندیظهور ممتاز م

قوت و ضعف  شودیم دایدر قوس ظهور پ اتیو شرع فاتیاز کافر و تکل

و قوس وجود مثل نطفه است مثال که در او  شودیم دایهور پقوس ظ درعقل 

در  و شاءی فیاالرحام ک یف صورکمی یندارد هو الذ نیتع چیابهام است و ه
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متاز م یذکر از انث یاز شق دیسع کندیم دایپ نیقوس ظهور در ارحام آنجا تع

به  دو در قوس وجو شودیم دایدر قوس ظهور پ نهایا عیو جم شوندیم

او اطالق  یو مقتضا دیآیو از جانب مقبول م شودینازل م تیمش یمقتضا

شد و ممتزج به  تیو ان تیو داخل بطن ماه نجایآمد ا یو ابهام است وقت

 .شودیو مصور م کندیم دایپ ناتیاصباغ و کثرات و تع شودیم تیماه

و  یتیمرکب است از ماه یئیاست که هر ش نینه ا ایعرض کنم آ یمثل

از رووس  یرأس یاست که وجود او اثر است از برا نینه ا ایو آ ؟یوجود

از رووس  یاست که وجود شبح منفصل است از رأس نینه ا ایو آ ت؟یمش

مقام وحدت است و اطالق  تیاست و مش تیوجود اثر مش نیپس ا ت؟یمش

 تنایو تع اتیو جزئ شودیمصور م تیاز آن که آمد در بطن ماه عدو ابهام و ب

قوس وجود را از نزد  میپس اگر ما بخواه شودیم دایپ تیهمه در بطن ماه

 تیاهم یتا اعال تیماه یبعد از آن از منتها میریبگ تیماه یتا منتها تیمش

 شیال. قوس وجود اعمیاگرفته میریرا دو قوس بگ نیاست ا تیکه اواخر ماه

مبدئش در  تیو قوس ماه شودیم ظیغل دیآیم نییالطف است و هرچه پا

رقت است به  تیدر نها شیتا منتها رودیغلظت است و هرچه باال م تینها

 نی. و از همدیبدان طورنیدر قوس نزول و در قوس صعود به هم طورنیهم

اهلل  نو ما م هیقوس نزول قوس مقبول است و قوس ما من المش دیباب بدان
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 نودشیه قوس نزول منظر ک یاست به طور ابهام و اطالق. لکن شنونده در باد

 دیبعد روح را آفر ینیمع یممتاز زیچ دیخدا اول عقل را آفر کندیم الیخ

و متشخص خلق کرد. و امر  نیو در هر عالم او را متع ینیممتاز مع زیچ

عقل  یو برا دیز لعق یاز برا نیتع چیبلکه در قوس نزول ه ستین طورنیا

 ستیمراتب او ن یوجه برا چیبه ه یاو اندازه یتیخصوص چیو ه ستیعمرو ن

 کندیم رونیتراب سر ب نیآن وقت که از باطن ا رسدیتراب م نیتا به ا دیآیم

 انجیاست از ا تیتراب که اول ماه نیبر حسب ا کندیم تیو خرق حجب ان

 تیلبر حسب قاب ردیگیم ئاتیه ردیگیاصباغ م نجایاز ا کندیکه حرکت م

عادت کسب س نجایاگر ا شودیم نیو مشخص و مع شودیم دایپ نیآن تع نجایا

است. بر حسب مقدار  یکسب شقاوت کرد شق نجایاست و اگر ا دیکرد سع

کسب  نجایتعلمش علم دارد و بر حسب مقدار تقواش عمل دارد آنچه از ا

ه ب دیآیم امتیشود روز ق دایپ نیاو تع یصورت برا تیماه نیشود و در ا

 و اوردهین نیمتع یزیرده است و از وجود چکسب ک نجایکه ا یصورت نیا

 ینونیآورده ک یقابل صور و نفس ینونیآورده ک یکه آورده روح یزیاما چ

 و ینونیمراتب را آورده ک عیو کفر و جم مانیقابل سعادت و شقاوت و ا

 نییعلال یدر او شعور ما ف گریو د ماست به طور ابها یقابل پس عقلش شعور

ت دس نیاست مبهم. در قوس نزول ا یبلکه شعور ستین نیالسج یو ما ف
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 میتیبه صورت  یلیس ایقنوت خوانده  ایآمده به طور ابهام و در قوس صعود 

 زده.

قوس نزول و  یکیاند دو قوس قرار داده یهر کائن یجهت از برا نیاز ا پس

و  دکنیم الیطور درجه به درجه و پله به پله که انسان خاست مراد نه آن نیا

به طور  رودیدفعه از آن منازل که م نیاند ولکن اقرار داده یقوس صعود

که آمده  یاز آن خط و رودیاگرچه در نوع آن منازل نم رودیم دیو تحد نیتع

که در درجات ابهام رفته باشد باال بلکه در مراتب  رودیآن خط باال نم نیاز ع

 لیتحص ای کندیجنت م لیدفعه تحص نیو ا رودیباال م ناتیتشخصات و تع

 یپس قوس نزول او مشتمل است بر قس شودیو مثاب و معاقب م کندینار م

 ریا تعبدفعه قوس نزول ر کیاند آورده ریمختلفه تعب راتیبه تعب @را هیجزئ

که  یکنیم الیاست که به جابر فرمود خ نیبه هزار هزار قوس ا آورندیم

خدا هزار هزار عالم است و هزار  یبلکه برا ستین یعالم نیاز ا ریخدا را غ

 یآن آدمها هست یو تو در آخر یآن عالمها هست یهزار آدم است و تو در آخر

معلوم  دهیافریاز آن عالمها و آدمها را خداوند از تراب ن کی چیه دیفرمایو م

آن قوس نزول را  ی. پس گاهدهیآفر هیاست که آنها را از عقول و ارواح نوران

به چهل  یو به اعتبار آورندیم ریاو به هزار هزار قوس تعب یبدء تا به منتهااز م

آن را و به  کنندیهشت قسمت م یآن را و به اعتبار کنندیهزار قسمت م
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به  او را و کنندیدو قسمت م یاو را و به اعتبار کنندیسه قسمت م یاعتبار

مسافت وارد  نیا بر ماتیتقس نیاو را همه  ا ندیگویقوس م کی یاعتبار

 دنیو ممکن نبود فهم میو اال ممکن نبود که هزار هزار عالم را بفهم دیآیم

او را  شودیباشد ممکن م تهو حاال هر کس را که خدا خواس اءیاش قیحقا

و  شودیمگر آنکه قوس وجود خود هزار هزار قسمت م ستیو ن دنیفهم

 تینها یب یمطابق است با خارج پس از قس دیچون قوس وجود خود را فهم

آن  میاز جمله آنها که حاال ما کار دست او دار کنندیم مهایتقس یراتیبه تعب

و  بیقسمت او را در عالم غ هاراند چاست که او را به هشت قسمت کرده

 بیکه در عالم غ یچهار قسمت او را در عالم شهاده. اما آن چهار قسمت

و مراتب وجود باشد و آن چهار  تیو فعل تیست که نورانا هیاست مواد نوران

است و مقام انفعال و مراتب  هیکه در عالم شهاده است مواد جسمان یقسمت

و قوه و بر آن  تیو ان تیدارد ماه بهپس بر نصف عالم شهاده غل تیماه

 نیکه در ا یبعد از آن تیو فعل تیغلبه دارد وجود و نوران بینصف عالم غ

عود ص نجایاز ا دینزول آمد و تنزل کرد و خطاب اقبل به او رس یقوس به منتها

 چیو عرض کردم که در قوس صعود ه شودیو بالفعل م رودیو م کندیم

 اءیاش یاست که برا نیدو قوس ا نیو حاصل ا رودیمبه ابهام ن نیکس از تع

 پارهکی و اگر در باشد تیشما که قوه اشرف از فعل دیشود و مپندار دایپ نیتع

وه ق نکهینه ا دیکه همان مسأله را بفهم دیکن یموارد مسأله مشکل شد سع
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 شودیاست که در او قوه گفته نم یتیذات خدا فعل دیبدان تیرا اشرف از فعل

ذا ک کونیان مکنیکذا و ذات خدا  کونیکذا و ان کونیان مکنی یعنی هقو

ان  متنعیکذا است پس  کونیان جبیخدا واجب الوجود است و  ستین

آنچه کمال است در او بالفعل است و  عیکذا. پس ذات خداوند جم کونیال

 تیشأنه فعلکذا پس خداوند عالم جل کونیان ال متنعیکذا و  کونیان جبی

 یعنی میگوی. قوه که مستیوجه قوه راهبر ن چیاست که در او به ه حضهم

لفعل در خدا با یقوت و قدرت به آن معنبعد بالفعل شود و اال  دیکه با یاقوه

دار عدم و دار امکان است و خداوند  ندیگویکه حکماء م یااست و قوه

. دشویدا نمیدر او صلوح حصول کمال پ یعنی شودینم دایعالم در او قوه پ

اوحد  شوندیخلق اقرب به او م نیچه خدا احد است و هرچه از اپس چنان

 وهیاشد ح شوندیخلق اقرب به او م نیاست و هرچه از ا یو خدا ح شوندیم

 شوندیاعلم م شوندیاست و هرچه اقرب به او م میو خداوند عل شوندیم

خلق به او  نیمحضه است آنچه از ا تیکه خداوند عالم فعل یکذلک وقت

قوه باشند و  ابعد از دار یستیشود با شتریب تشانیفعل یستیبا شوندیاقرب م

 نهایتر در قوه شوند و با وجود امنهمک یستیبا شوندیم دتریخدا بعهرچه از 

 یعن العالم العلو 7یفرموده سئل عل طورنیهم 7ریکه حضرت ام میافتی

و االستعداد فرمود که عالم باال  وهعن الق هیعن المواد خال هیصور عال 7قال

ه تقوه و استعداد در آنها گف یمحضه پس عالم علو تیفعل یعنیصورند 



  60|  صفحه

 

بعد افتاده شخص مکلف قوه  تیاست که در غا ایدن نیو دار قوه ا شودینم

دارد لکن در آخرت اگر  مانیسعادت دارد و قوه شقاوت دارد قوه کفر و ا

اگر کافر است کفرش بالفعل است  تبالفعل اس مانشیشخص مومن است ا

بالفعل باشد و  دیکه در ذات او است در آخرت با یکماالت عیجم نیو همچن

لمواد عن ا هیکه آخرت دار بالفعل است و دار صور عال رایباشد ز دیدر قوه نبا

آنجا اسباب خروج آن را از  یستیاست که اگر ممکن باشد و در قوه باشد با

تا  دهیچ جانیرا در ا تیخدا سباب خروج از قوه به فعل و نندیبچ تیقوه به فعل

 همیجزیعنقه، س یانسان الزمناه طائره فکه خاتمه امرش به چه بشود و کل 

اوصاف انسان  عیوصفهم، و ماتجزون اال ماکنتم تعملون پس در آخرت جم

 .کمیاعمالکم ترد ال یبالفعل است انما ه

 است و شخص تیبود که دار آخرت دار فعل نینبود و مقصود ا نهایا مقصود

ه ب شودیو از قوه و امکان ابعد م رودیم تیو به فعل رودیهرچه رو به باال م

 نجایرفتن است و از ا تیرو به فعل نیو ا رودیجهت آنکه رو به ما من اهلل م

. دندیو نفهم دندید هافرمود و سال خیرا که ش میآن مسأله مشکل عظ دیابیب

 شیسخت آمد بر اذهان معن نیاست و ا یروح سلوک علم یفرمود سلوک عمل

 تیت که قوس صعود که قوس عمل است قوس فعلاس نیاست مقصود ا نیهم

اقرب به مبدء است و ابهام ابعد  تیاشرف است از قوه و فعل تیاست و فعل
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 دیابیب نجایو از ا رودیم تیلرو به مبدء رو به فع رودیاز مبدء است حاال که م

قوس  نیاست و ا نیاست و آن قوس قوس تکو نیتکو یعلت غائ عیکه تشر

 صعود و از یمگر برا دیافریاست پس خداوند عالم نزول را ن عیقوس تشر

به همراه خود برد حاشا بلکه  یصیآنچه عرض کردم مپندار که صعود نقا

که  یمگر کس فهمدینم یکس راکلمه  نیکرده و ا دایپ یو قدرت یچنان قوت

 صیغاسقه چندان نافذ و غا اءیکه اش فهمدیاز علم فلسفه باخبر باشد او م

 شودیو اطهر م شودیاشد غوصا و نفوذا م کنندیم دایو هرچه انحالل پ ندستین

 ءیو هرچه ش ءیش نیاز گرفتن اعراض و ارمده از ا شودیتر مو متمکن

است  نیو چن شودیم شترینفوذ و انبساط او ب کندیم داینعامت و لطافت پ

 ریدر علم تکس دیافتی ریکه در علم اکس یطوربه همان ریامر در علم تکس

اسم الرحمن آن نفوذ را ندارد مگر او را  یریگیاسم الرحمن را م یوقت

ا سه بعد الف ر سندیاجزاش کنند و حرف حرف بنو میکنند و تقس مشیتنع

تکه کنند و حائش را سه تکه کنند و هکذا و به  سهتکه کنند و المش را 

 یولکن وقت الرحمان مثال پنج حرف است سندیحرف حرف بنو طورنیهم

باز  شودیم ادیپانزده حرف شد و حروفش ز ینیبیمثال م یکرد رشیتکس

 میتاول الف ا بود برداش میکنیم ریپانزده حرف را تکس نیاز ا کیو هر مییآیم

 میسینویالواحد و آن الم را م میسینوی. آن ا اول را ممیا و ل و ف نوشت

باز  گریآن وقت د شودیچقدر م نیبب نیالثمان میسینویو آن ف را م نیالثلث
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وز ج یرو یمثال آنکه دسته زد میکنیم ریحروف را باز تکس نیاز ا کیهر

و هکذا و  یو دو تکه کرد یتکه آن دسته زد کیو بر  یآن را دو تکه کرد

که  آن وقت یکنیم ادشیو ز یکنیآنها م میو تنع یکنیاجزاش م ریتصغ یه

جزا ا میتنع طورنیک الرحمان را به انبود کذل شتریب یکیجوز بود  کی

 نیا یتو نیپس بب میکن دایپنج هزار حرف پ میتوانیالرحمان م نیاز ا میکنیم

پس اسم رب  دیآیتوش درم گریو هزار اسم د دیآیپنج هزار حرف سخن درم

 ریو تا تکس شودیم دایو قادر و قاهر توش پ میو جواد و کر میو عظ یو عل

همه مندمج و در قوه بود و به طور ابهام بود  شترینبود و پ نهایا ینکرده بود

قاف نداشت دال و راء نداشت و حاال  کردیمن نم یلهذا الرحمن اثر قادر برا

د دار میدارد اثر عظ یدارد اثر عل هراثر قادر دارد اثر قا یکرد مشیکه تنع

ساطا انبکنند اشد احاطه و  میکه هرچه اسم را تنع ریدر علم تکس میدیپس د

که نانو چ کندیاز او بروز م بهیو اثار غر شودیم اتیو اعظم آثارا و اکثر فعل

 کیندارد  تیهم نها ریدر علم تکس ریندارد تکس تینها ریانحالل در اکس

الم را ع عیاسم جم کیو همان  کنندیم میتنع ریدر علم تکس ینیبیاسم را م

 هدیکرد اسماء عد یکه در کل عالم بتوان آن را جار یبه طور ردیگیفرا م

 در نکهیپس بعد از ا دیآیم رونیاسم ب کی نیاز هم قیبه قدر اسماء خال

که  کنمیعرض م نیهمچن دیافتیمسأله را مشاهده  ریو در تکس ریاکس

عالم  نیاو را خواست در ا دیخود آفر تیخداوند عالم آن کلمه را که به مش
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 یاوامر و نواه هیاجزا بدارد و در تحت قهر و صال میو تنع هیدر سحق و صال

متکثر شود و خواست به حرارت امر آمر و رطوبت انفعال  نیشارع خواست ا

انسان است از کماالت بروز  نیکند تا آنچه در بطون ا دایمکلف انحالل پ

 آمدینم رونیب نیاز بطون ا یزرگر گذاردیحلش م نیکند و اگر نه در ا

 یشعور انسان نیندارد همچن یکمال نیمبهم و ا یینایمبهم بود مثل ب شعور

از توش  یعملگ دیآیم رونیاز توش ب یهم کماالت را در آن گذارد زرگر

 دیآیم ونریاز توش ب بیو عج بیغر یزهایبافتن و ساختن و چ دیآیم رونیب

ده نش ریانسان گذارده بود لکن تکس نیهمه را خدا در بطن و کمون ا  نهایو ا

ن آن از بطو شودیم میو تنع شودیم ریکه تکس یبعد از آن ایدن نیبود در ا

عالم است  یشخص شودیصبح م ینیبیم یریتدب کیبه  دیآیم رونیب زهایچ

و  بهیغر عیصنا گرید ریو به تدب شودیزرگر م ینیبیم گرید ریتدب کیبه 

پس از آنچه عرض کردم  دیآیم رونیو از کمون آن ب دکنیاز آن بروز م بهیعج

ت شما اس تیفعال یکمال شما است و جزا یقوس صعود برا نیکه ا دیابیب

 و بالفعل شود. دیایما بالقوه شما ب عیاست که جم نیا یو برا

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و
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 «*درس هفتم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

 یال نیالمعراج: و مقام العرش هو مقام قاب قوس یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر.

 یکیکه  میوجود مرکب است از دو قوس عظ رهیعرض کردم که دا روزید

قوس  یکی ایقوس صعود و ظهور باشد  یکیقوس وجود و نزول باشد و 

 ای دییققوس ت یکیقوس اطالق و  یکی ای عیقوس تشر یکیباشد و  نیتکو

 دهیکه مطلب فهم یو هکذا بعد از آن لیقوس تفص یکیقوس اجمال و  یکی

دو قوس مرکبند  نیاز ا کیو عرض کردم که هر دیگویم اهدشد هرچه بخو
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قوس و آنها قوس فواد است و عقل و روح و نفس و طبع و ماده و از هشت 

است و آن را  رهیاز دا یاو قطعه یمراتب قوس نیاز ا کیمثال و جسم و هر

از  که رودیم یآن ممر نزول ریدر حال عود در غ نکهیبه لحاظ ا میقوس گفت

است پس مقام اجسام از محدب عرش تا  یاز آنها قوس کیپس هر آمدهآنجا 

و عالم مثال از محدب عرشش تا  یقوس است از آن قس کی نیتخوم ارض

از محدب عقل تا اسفل  نکهیتا ا یقوس است از آن قس کیاسفل مراتبش 

 یادثو هر ح هیصلوات اهلل و سالمه عل غمبریاست و حضرت پ یمراتب آن قوس

 نیکه از مبدء خود بگذرد ا یا به حدت کندیاز حوادث در حال عود عود نم

کل »عبارت فرموده که  نیاز فوائد را معنون به ا یکیمرحوم  خیاست که ش

در حال عود خود از مبدء خود  زیچ چیه« ماوراء مبدئه تجاوزیال ءیش

نخواهد گذشت و حافظ ماده و صورت خود خواهد بود که اگر عود کند و 

 نیخود نخواهد بود پس در ا هیخود بگذرد حافظ صورت شخص ءاز مبد

به  شودیهنگام ابطال جنت و نار و حساب و کتاب و حشر و نشر همه م

خود گذشت و داخل بحر اطالق شد آن وقت عمرو  تیجهت آنکه از شخص

خود  هیتا هرجا عود کند از صورت شخص دیبا بکر پس ز کندیفرق نم

صورت لطافت دارد و اسفل مراتبش  نیمراتب ا یاعل تینخواهد گذشت نها

 یااز بر یو عود ستین ییآمدن منتها امیکه در ا دیکنیم الیاست خ ظیغل

و  دیآن فرض کن کیدو را از  نیاگر ا دیکنیجهت اشتباه م نیاز ا ستیاو ن
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 دیز نجایدر ا دیز دیکنیاشتباه نم گرید نیاز ا شینه پ دیبدان نیا یآن را باال

است و آن  دیهم عقل ز دیاست و عقل ز دیروح ز هم دیز روحاست و 

جسم است و مقدم بر جسم است و تقدم آنها بر  یهم باال دیز هیمراتب عال

ود ب یکه چند طورنیبه ا ستین یاست و تقدمش بر جسم زمان یجسم رتب

بدن  نینبود و ا دیبود عقل ز یچند اینبود  دیبود روح ز یچند اینبود  دیز

 و حق است پس شودیدر مراتب بدء م یبل شودیبدء نم نیعود ع شابود حا

تا  خود باشد هیحافظ صورت شخص یستیمراتب ظهور خود با عیدر جم دیز

مراتب و معاقب به اعمال خود باشد  عیمثاب به اعمال خود باشد در جم نکهیا

 در جمع مراتب.

ه ک ییاز هر جا یزیاست که هر چ نیعرض کنم و آن ا دیبا گریمقدمه د و

عود او به همان جا خواهد بود و از آنجا تجاوز نخواهد کرد  شودیبدء او م

ته نداش هیدر عوالم عال یسابق چیکه بدء او از کره هوا باشد و ه یزیمثال چ

 کندیعود م یوقتکه هست از هوا نزول کرده باشد تا تراب  یئیش نیباشد و ا

اش و اگر از هوا تجاوز کرد آن ماده کندیو از هوا تجاوز نم کندیتا هوا عود م

بدئش از آسمان  یزیدر بحر اطالق و هرگاه چ شودیو آن صورتش مضمحل م

 و گذردیاز آسمان نم گریو د کندیبه آسمان عود م کندیعود م یباشد وقت

ا ر یو شماال همچو کس نایمی کنندیمکه در عالم مثالند هرچه نظر  یکسان
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پس هرکه بدئش از عالم مثال است عودش  نندیبیکه بدئش از آسمانست نم

 ستیو در عالم نفوس مذکور ن گذردیبه همانجا است و از عالم مثال نم

که  ینباتات نیکه ا کنمیعرض م دیمقدمه را دانست نیا نکهیمطلقا بعد از ا

 ینبات است و نفس هیاغذ یصواف ینفس نبات نیا هک دیدانیو م دینیبیشما م

دارد و مثل نفس  تیافالک نبات نیو جسم ا گذردیعرش نم نیاز محدب ا

 عالم از عرشش تا فرشش از نیا عیاست و جم یاست و همان نفس نبات ینبات

که  نرفته و به عالم مثال رونیعالم ب نیاز ا تیتجاوز نکرده و نبات تینبات

چون بدئش  یپس نفس نبات ستیو نباتات ن یاز نبات یذکر نجاآ گرید یرویم

و نخواهد گذشت  گذردیز عرش است عودش به عرش است و از آنجا نما

تنه  نیا است و اهیگ نیتنه ا ریدرخت است و غ نیتنه ا ریغ ینفس نبات نیو ا

ر ارض د یآن نفس نبات ایبر آن سوار شده  یاست که آن نفس نبات یتیجماد

بت به نس یعنی تیاست در نها ینفس یبلکه آن نفس نبات دهییرو ادجم نیا

مراتبش هم مختلف است معلوم است که نفس  یعناصر و آن نفس نبات نیا

ا افالک هست و ام ریکه در سا یکه در عرش باشد الطف است از نفس ینبات

الک از اف ندیگویاست و م یاند که فلکنوشته خیاگرچه مشا یوانینفس ح

از افالک  یزیو حرارت غر یوانیاند که نفس حفرموده ریاست و حضرت ام

است که از جسم افالک باشد اگرچه جسم افالک مثل  نیاست لکن نه ا

 نیم اجس ریغ یوانیولکن نفس ح یوانیدخان شعله مشتعل است به نفس ح
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 یاست ثم استو یفلک نبات است و از نوع روح بخار نیفلک است و جسم ا

دخان اشد جفاف  نکهیاست اال ا یکیدخان و بخار و دخان  یالسماء و ه یال

د که بع یاست و افالک از نفس نبات یاست و بخار اشد رطوبه است و جسم

 یوانیو اما اصل نفس ح یوانیدخان درست شد مشتعل شد به نفس ح نیا

از عالم مثال است و اسفلش مرتبط به عالم اجسام و  یاست برزخ ینفس

ه همه نباتات است ک نیاو مرتبط است به عالم دهر و نه ا ینباتات و اعال

آن  غلبه رطوبت پوشاندیدارند م تیکه بخار یهم مشتعل به او شوند در حال

کرد آن وقت  دایپ تیدخان یرا که در عالم مثال است وقت هیوانیاثار ح

 نیا اتیجهت فلک نیاز ا شودیمشتعل م یوانیو به آتش روح ح ردیگیدرم

گر آنکه اند معالم درنگرفته نیا اتیو عنصر یوانیبه روح ح اندرگرفتهعالم د

ند پس با فلکش کن یمساو نکهیکنند تا ا تیرا ترب اتیعنصر نیاز ا یاحصه

 اجسام در نیا عیدر پس پرده جم یوانیو آن روح ح یوانیبه روح ح ردیدرگ

 یالکاجسام هست اف نیکه در پس پرده ا یوانیهمه جا هست و آن روح ح

است و ان الدار  وانیعالم و ح نیل هماست مث یدارد و عالم یدارد و عناصر

است  وانیح کجاشیاست و  یاست و کلش ح یو عالم وانیالح یاالخره له

دارد  یاست افالک یکه در عالم مثال است عناصرش هم ح یوانیو همان ح

 نیاو ا اصرو از عن دیآیناطق به عمل م وانیدارد از افالک او ح یو عناصر

شود جما از قرنا تقاص  امتیکه چون روز ق دیآیصامت به عمل م واناتیح
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 الکافر قولیو  شودیخاک شو و خاک م دیگویم وانیو خدا به آن ح کندیم

 ماندمیو در اسفل مقامات محشر م شدمیکنت ترابا کاش من تراب م یتنیل ای

 .شدمیمحشر معذب نم یاعال یو به عذابها

 واناتیبرزخ است مال ح که عالم واناتیاست که عناصر عالم ح نیا مقصود

 واناتیمال ح اتشیو فلک روندیعالم راه م نی[( است که در ا7)]یعجم

 وانیح نیو آنچه از ا وانیح نیا تیاست و خاص وانیاش حناطقه است و همه

ن آ یااز بر نهایو ذوق و شم است و لمس ا ییاست و شنوا یینایب دیآیبرم

ز که ا یمراتبش هست و آن ظلم و غشم یاست از اسفل مراتب تا اعل وانیح

 نکهیمراتبش هست اال ا یتا اعل وانیاز اسفل مراتب ح ستیوانیصفات ح

 یفلک الیآن چون افالک آن عالم است و از جمله آنهاست فلک خ یاعال

 یرااست صالح از ب یوانیح شودیمستعد م یاناس یاز برا یاست در اعال

 نیبکند نه چن یالیخ تواندیآن م ایت اس الیاست که آن خ نیباز نه ا الیخ

و  واناتیدر فلک سوم ح ردیگیاز عالم دهر است و درم الیاست بلکه خ

 نیه اچچشم چنان نیو ا ماندیبصر م یینایبا فلک سوم مثل ب الیمثل آن خ

 نندهیب یوانیح حولکن رو ستیاو ن یبرا یینایچشم از عرصه نباتات است و ب

است فلک است و  تیوانیکه در عالم ح یآن افالک نیاست همچن نیاز ا

 ینفس انسان کندیدر آن جلوه م لهیاست که قوه متخ یدارد و چنان ح اتیح
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 الیخ انهیآش نیموطن و در ا نیخود در ا لهیخود و فعل متخ لهیبا قوه متخ

 ندیبیچشم م انهیشما با قوه باصره شما در آش یوانینفس ح نکهیمثل ا کندیم

و آنجا مناسب او است ولکن  شنودیمناسب او است و با قوه سامعه م نجایو ا

وح که در عالم ر یالیفلک خ نیهمچن شنودیو نم ندیدست و پا نب انهیدر آش

جهت  نیپس از ا کندیم الیاز آنجا خ لهیاست که متخ یاانهیاست آش یوانیح

و از  کنندیم هیرو ریمن غ کنندیآنچه م واناتیوارد شده که ح ثیدر احاد

مردم کردن به جهت آنکه  یرا مشکل است حال نیو ا ستیعقل ن یرو

 ای کنندیکارها را که م نیا ییغافلند از خواص طبع اگر به مردم بگو

به جهت خودشان غافلند و  شودینم شانیبالطبع است حال کنندینم

 یقمچ یکنیبالطبع است مثال دست را که بلند م نهایکه چطور ا فهمندینم

را  یقمچ نیاست که اسب فکر کند که ا نینه ا دودیاسب م یبه اسب بزن

 وانیتدبر کار ح نیا زدیپس بگر شودیو آزارم م دیآیکه به من زند من دردم م

و به من بخورد من متألم خواهم  دیایب نییکه اگر دست پا زهایچ نیا ستین

است که  ید دستکه هست موجو یزیچ تیاست نها وجودم ریامر غ نیشد ا

باال  یباشد که دست دهیکه نقاش کش یمثل صورت ختهیآو یباال رفته و قمچ

مترتب  نیبر ا یصورت فرود آمدن ندارد و الم نیا ختهیآو یرفته و قمچ

 دنیبیرا م نیکه موجود است اسب ا یصورت و رنگ و شکل نینخواهد شد ا

 یقمچ دیایب نییدست پا نیکه فکر کند که اگر ا یالم ندارد پس آن نکهیو ا
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متألم  یضرب قمچ یرا به من خواهد زد و من به جهت نعامت بدنم و سخت

ه ک تواندینم وانیتند بروم ح دیخواهم شد پس به جهت دفع مضرت من با

ا ر ریکه اگر شمش کندیم یکند و انسان است که همچو فکر یهمچو فکر

را  نیاو ا زمیبگر دیمن با پس کندیو مرا دو حصه م آوردیباال برده فرود م

بلکه بالطبع است که همچو  کندیرا تعقل نم نیا وانیو ح کندیتعقل م

 نکهیل امث نهیبع رودیتند م نیا شودیچطور م تیفرار کند نها ندیبب یقمچ

آب از آتش چطور تنفر دارد و ضد از ضد چطور تنفر دارد و ضد از ضد 

و  بیاست عج ییزهایچ هیعیو احواالت طب کندیو فرار م شودیممضمحل 

 یبه قاعده نقاش دهیآفر یبیرا طور غر نیمن دارم که خدا ا یسنگ کی بیغر

در  کیمثال  دهیآفر نیکرده و خط در ا هیمستو ماتیرا تقس نیو پرگار و ا

 طکلفت و دور و بر آن خطها نقا یکیو  دهیرا نازک آفر یکیخطها را  انیم

 تینها استاد نقاش به نکهیبته و مداخل نقش کرده مثل ابه شکل گل و  اریبس

ست ا ییرا منبط کرده باشد پرده پرده مثل شکم مار به شکل کدو نیدقت ا

 یزیاست بالشک و چ یعیکرده و منبط کرده طب میخطها را تقس نیکه ا

هم  هوک یداشته باشد سنگ است و تو یوانیو روح ح یکه روح انسان ستین

 یاست از رو یعیامر طب نیو ا شودیم دایآب هم پ یجو یو تو میاکرده دایپ

 درخت نیا عیها و جمنقطه نیها االله نیگلها ا نیحاال ا ستیو شعور ن هیرو

قرمز آنجاش زرد که آثار شعور است بالشک  نجاشیگلهاش به الوان مختلفه ا
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 که مقابل بشود با آن برگ درا نقطه بزن نجایشعور را ندارد که ا نیا عتیطب

شعور  نیا ستین عتیکار طب نیا دیگویم ندیاو شود پس هرکس بب نهیو قر

 دینیپس بب دهیرا ندارد و حال آنکه اصال روح ندارد و بالطبع او را چنان آفر

که  دهیطبع گربه را و طبع موش را چنان آفر دهیآفر یکه خدا چگونه طبع

ر است که فک نیکند و بترسد نه ا رارف افتدیموش چشمش که به گربه م

 دهیو طبع گربه را چنان آفر خوردیو م ردیگیگربه حاال مرا م نیکه ا کندیم

ر بچه گربه که د نیبالطبع ا شودیشجاع م افتدیکه چشمش که به موش م

بود تا چشمش به موش افتاد چطور شجاع شد و  دهیعمر خود موش را ند

 ترسدیو م زدیگریم دیتا د دهیگربه را ند دکه در عمر خو یموش نیهمچن

 نهایکه شکار او است ا فهمدیچرا م نیعدو است و ا نیکه ا فهمدیآن چرا م

است که خدا در طبع آنها خلقت کرده است  یامور نهایو ا ستیاز شعور ن

 شودیسست م ندیبیرا م ریکه ش نیو طبع اسب را همچو خلقت کرده که هم

و  ابیاست ان ریش نیکه ا کندیاست که فکر م نیاو نه  شودیخشک م

 ستین نیا یشعورها از برا نیا دردیمرا م دیمخالب دارد به من که رس

است که  یعتیهمچو طب عتشیشد طب دایچشمش پ شیکه پ ئتیه نیا کنیول

 شیآفتاب شبنم در پ شیمثل برف در پ شودیمضمحل م أتیه نیا شیدر پ

 ستین ریشعور و تدب یکند و از رو ستیز واندتینم شودیآفتاب مضمحل م

 یاز رو نهایخانه زنبور ا ایمثل تار عنکبوت  کنندیکه م یعیصنا واناتیح نیا
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 نینگ اطبع س نکهیخلق کرده مثل ا نیرا در طبع ا نیبلکه خدا ا ستیفکر ن

سته روز نش کیاست که بتوند  نیطبع عنکبوت هم ا دیایاست که فرود ب

م شد یحوض تار عنکبوت است فکر نیسطح ا یدم رویبودم لب حوض د

از کجا رفته و  دهیآب حوض تار تون نیا یچطور رو نیکه ا رانیماندم ح

 دمیرا خراب کردم و آنجا نشستم د نیا یبودم پس تارها رانیچطور رفته ح

راه بود خود را رها کرد به همراه خود  یلیلب حوض و تا آب خ نجایآمد ا

تون گرفت و رفت تا آن  نیرا آورد بعد دست به هم دلعاب خو آمدیکه م

 ایخود مه یکنج حوض و از آن کنج رفت تا آن برابر و اسباب تردد از برا

تش آ کندیشعور نم یرا از رو نهایا دنیبنا کرد رفتن و آمدن و تون یکرد و ه

 انمخشکیرا م نیچوب و رطوبات ا نیدر ا کنمیکه من نفوذ م کندیفکر نم

ه است ک نیطبعش ا کندیفکرها را نم نیا چیه کنمیبه شکل خود م راو او 

 ریشعور و تدب یاز رو طورنیهم هم وانیبسوزاند حاال ح دیبه چوب که رس

و  خوردیمار م یاست که گاوکوه نیبلکه طبع او ا کندیکارها را نم نیا

 کندیم ادیفر یو ه ستدیایبر لب آب و م رودیو م کندیعطش بر او غلبه م

تجربه  نیو فکر است ا هیرو یاز رو نیاست ا زیچه چ نیا خوردیو آب نم

 انشیآب برا شوندیم یکه صاحب شعورند و مستسق یکرده است که مردم

مثل  دهیخدا طبعش را همچو آفر خوردیچرا نم نیا خورندیمضر است و م

 نیا طبع ستیاز عشق و شعور ن نیآهن را ا کندیربا که جذب مطبع آهن
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آهن را فرار  یربا سر شمالآهن یو سر جنوب نیطالب آن است و آن طالب ا

 را جذب یجنوب یو سر جنوب دهدیرا فرار م یسر جنوب یو سر شمال دهدیم

ع در طب طورنیاست و هم طورنیرا، طبعش ا یسر شمال یو سر شمال کندیم

 گرگاش را جذب کند و گوسفند از هم خدا گذارده که بچه وانیح

 [(8.)]زدیبگر

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس هشتم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل
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 یال نیالمعراج: و مقام العرش هو مقام قاب قوس یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر.

در صعود خود  هیصلوات اهلل و سالمه عل غمبریکردم که حضرت پ عرض

د عالم در آن مراتب صعو نیرا که از آن مراتب نزول فرموده بود تا به ا یمراتب

که ممکن است مخلوق تا آنجا برود و صعود کند  ییجا یفرمود تا به منتها

مشخص محدود از آن  نیمخلوق مع ستیکه ممکن ن دیرس نجایه او سخن ب

 رفتن از مقام رونیکه در ب رایبرود ز رونیو تشخص خود ب تیمقام محدود

و  دیابطال جنت و نار و ابطال ثواب و عقاب و وعد و وع نیو تع تیشخص

 نیحشر و نشر است و ابطال درجات است و لکل درجات مماعملوا پس ا

 نیهم مساعدت به ا هیکه ادله عقل یوانگه قنایباطل است  یحرف حرف

من ملک  خرجیملک اهلل ال یاست باطل و ما دخل ف یحرف نیکند که ایم

 لیحاصل شده در حد خود از آنجا باطل و زا دیز یکه از برا ینیتع نیاهلل و ا

 قهیدق نیو ا دیملتفت بشو دیاست که با یاقهیدق نجاینخواهد شد لکن در ا

 یف خلماد یاست که به مقتضا نیاست و آن ا یقیدق اریو بس یمیعظ اریبس

ه و ب ینسیو ال یرب ضلیال یمن ملک اهلل و به مقتضا خرجیملک اهلل ال

آمده برحسب اسباب به عرصه وجوب  تیآنچه به عرصه فعل نکهیا یمقتضا

 ینه به آن معن مییگویکه ما م یبه آن معن وجدیلم ءیش جبیو ما لم رسدیم
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از آن مکان و  ذاردوجود گ رهیکه پا به دا یزیپس هر چ ندیگویکه حکما م

 انیخواهد بود م ازیشد چه امت نیچن یمحل خود محو نخواهد شد ابدا وقت

عود ممازجه  انیو چه فرق خواهد بود م یو اناس واناتیجمادات و نباتات و ح

 یابر مییگویم شودیچطور م نهایاست ا زیچه چ نهایو عود مجاوره تفاوت ا

شناخت و متذکر شد به طور  دیباکه اوال مراتب الواح را  یمعن نیشرح ا

تر اعظم از آن و محفوظ گریاختصار و اجمال اول الواح و اعظم الواح که د

 یلوح نیاست و ا یلوح علم ازل ستیاهلل سبحانه ن یاز آن و اقرب از آن ال

و آنچه در او ثبت  ستیات نمحو و اثب ستیاو فنا و زوال ن یاست که برا

 و ابدا ازال در مقام خود ثابت است تبدلیو ال ریتغیو ال حولیو ال زولیشده ال

 لوح نیجهت از ا نیاست که عند اهلل سبحانه است از ا یلوح اول لوح نیو ا

لوح  نیابدا و ا شودیبر او افزوده م یزیابدا و نه چ شودیکم م یزینه چ

 نیخداست و چون ا یصفحه علم خداوند عالم است و صفحه کمال علم

 لوح رسم نیهم که در ا یسطور و کلمات عیاست جم یازللوح  نیصفحه و ا

 در آن چیخدا بود و ه شیپ یاست که صفحه لوح نیاست و نه ا یاست ازل

 عیبلکه جم ستیبر آن رسم شده همچو ن دهیلوح نبود و خطوط حادثه جد

مادات ج عیجم نیو خطوط آن لوح برآن نوشته بود ازال ابدا پس بنابرا سطور

اتب و مر یو اناس واناتینباتات و ح عیبل اعراض در آن لوح ثبت است و جم

قراناتها و نسبها و اوضاعها و  عیو الف الف عالم بجم بیشهاده و مراتب غ
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در آن لوح رسم است به  نهایا عیجم هایو منها و عل هایمالها و بها و ف عیبجم

م توقع ه یو کس حولیو ال زولیو ال تبدلیو ال ریتغیال گریکه د هیرسوم ازل

است و ممازجه  ءیش ینکند که در آنجا ممازجه تعقل شود و ممازجه انمحا

 مگر اطالق ماندینم یو باق شودیاو محو م تیو خصوص نیاست که تع نیا

مان و از صفحه ز شودیم لیزا تیلبن و صورت دیلبنه از گل بساز نکهیمثل ا

ورت که ص یبعد از آن شودیو لبنه معدوم م ماندیم تیو تراب تینیصورت ط

آن  و در رودیاز نظر م یو صورت لبن دیآیبه نظر م ینیآمد صورت ط ینیط

به نظر خداوند عالم  یاز نظر برود و صورت یکه صورت شودیلوح تعقل نم

و  یرب ضلیو ال یو اثبات یمحو شودینم افتیپس ابدا در آن لوح  دیایب

 و حد شئ را ابدا ءیمکان ش کندیو گم نم رودیاز نظر خدا نم یعنی ینسیال

در سطر فالن در کلمه فالن چه مرسوم است سهل است که  دانستیازال م

از  هیلوح است و اوقات دهر نیاوقات و اوقات در ا گذردیلوح نم نیبر ا

 لوح است نیاز کلمات ا هیاوقات زمان عیلوح است و جم نیکلمات مثبته ا

خداوند  پس ستندیشنبه همدوش باکیلوح شنبه و  نیشد که در ا نیچن یوقت

ود از ب یمختصر نینسق ا کینظر و به  کیبه  ندیبیرا م نهایا عیعالم جم

 در آن دیاست که مدتها با یلوح از مسائل مشکل نیلوح اول و اال معرفت ا

علم خداوند عالم است  یلوح لوح ازل نیحرف زد چگونه نه و حال آنکه ا

لوح  نیدر ا عایجم اءیو اش یاست سرمد یلوح میکه ما دار میو لوح دو
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 دیو تحد نینه به رسم تع یو به رسم صلوح یمرسومند لکن به رسم امکان

به طور اجمال و صلوح  اءیاش جانیبود و ا یو لوح ازل یکه در علم ازلچنان

کذا و کذا و کذا ان  کونیان مکنیمرسوم است که  نجایو امکان رسمند ا

قرانات و نسب  عیکذا و جم کونیکذا  یضم ال انکذا و  کونیکذا  یضم ال

لوح مرسومند لکن به  نیمواد و صور هم در ا عیو اوضاع و حدود و جم

ما  هیعل یجریال ستیلوح ن نیدر ا یلیوجه تفص چیطور قوه و اجمال و به ه

 رایز ستندیابدا ن نجایدر ا هیما هو ابداه و کثرات امکان هیف عودیهو اجراه و ال

وجود بشرط ال است به خالف لوح اول که وجود البشرط است  نجایکه ا

 منیچون البشرط است شرط و شرط نعم هر دو در آنجا مذکور است و مه

مقام بشرط ال است و شرط نعم در  نیو در ا است بر شرط ال و بر شرط نعم

 و شودینم افتی نجایکه در مادون است ا یو کثرات شودینم افتی نجایا

 عیقوه قوه هست لکن از جم نیبالقوه هستند ا نجایدر ا اتآن کثر عیجم

 یاست و اگر قوه است برا شتریب تشیکه در ملک خدا است فعل یاتیفعل

 است تیمادون قوه است نه قوه مافوق است قوه مافوق است که پر از فعل

 علفیاست و صلوح ان فعلیبرتر است قوه صلوح ان اتیقوه مادون از فعل

 فعلنیاست و صلوح ان نفعلیاست و آن قوه صلوح ان لیمفاع هباالتر از هم

ت ذا است و تیفاعل فعلیاست و صلوح ان تیو ماه تیو ان تیمقام قابل

مذکورند  اءیاش عیجم مییگویجهت م نیاست و ذات مذوت ذوات است از ا
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که  هم شبهه است نیا نفعلینه به صلوح ان فعلیدر امکان راجح به صلوح ان

 الشیخ نکهیکه امکان راجح صلوح دارد بسا ا شنودیم یمبتد که نیهم

است و حال آنکه صور  نفعلیکه هر قطعه از امکان راجح صلوح ان رسدیم

پس امکان  فهیبر مواد لط فهیو صور لط شودیم دهیپوش فهیبر مواد کث فهیکث

ست ا نفعلیتلبس به لباس اطالق و او صلوح  یراجح صلوح است لکن برا

 دارد مثل تیپس او صلوح فعل دهیوجودات مق ینه برا یوجود اطالق یبرا

د دار تیشما صلوح فعل دیر حروف د ریو دال و سا میالف و باء و ج نکهیا

د دار یشما قوه و حرکت دیاز آنها  کینوشتن هر یشما صالح است برا دیو 

 حراجدر امکان  اءیاش عیرا احداث کند پس ذکر جم اءیاش عیجم تواندیکه م

ابر بن یبیو غ یاست اجمال یدر لوح او ثبت است لکن لوح عایهست و جم

وح پس ل کنیما لم بیالشهاده ماکان و الغ یعنیو الشهاه  بیعالم الغ نکهیا

 نیمن رسول ا یاحد اال من ارتض بهیغ یعل ظهریفال بیاست عالم الغ بیغ

و آن  ستمخصوص خداوند عالم ا یو اال علم ازل داردیبرم کیعلم شر

 و علما اال اهلل هیعل طلعیعلما مخزونا مکنونا ال نیان هلل علم داردیبرنم کیشر

است  یعلم یرسله و ملئکته و نحن نعلمه و آن علم ازل و ائهیعلمه انب

ه ک ییله و استثناء از آن علم نشده آن استثنا کیمخصوص خدا وحده الشر

و  یاز آن علم اطالق ثناءاست نیمن علمه اال بماشاء و ا ءیبش طونیحیال

بعد  بیعالم الغ دیفرمایاست که م نیا داردیاست که استثناء برم یسرمد
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ء من رسول باز استثنا یاحد اال من ارتض بهیغ یعل ظهریال کندیاستثناء م

من علمه اال بماشاء آنچه به عرصه امکان آمده مادام  ءیبش طونیحیال کندیم

 دیایمن علمه و آنچه به عرصه اکوان ب ءیشب طونیحیعرصه االمکان ال یف

 دانند و نحن نعلمه پس چهآن را ب غمبرانیو پ اءیو اوص اءیممکن است که انب

رند است که آنچه خوبان همه دا نیفضل ا اءیانب ریرا بر سا غمبریفضل است پ

است  یچون کل غمبریو پ دانندیرا م یآنها هر کدام گوشه و جهت یتو تنها دار

 یانو اکو یلیلوح تفص میاکوان را مطلع است بعد از آن لوح س هاتج عیجم

ت آن و سه صفحه اس کندیم دایسه مرتبه پ یاکوان یلیلوح تفص نیاست و ا

 یو آن مخصوص خداست نه مخصوص شودیصفحه چهار م یصفحه سرمد

گرچه ا ستیخدا ن ریمال غ یعنیکه استثناء برندارد بلکه مخصوص خداست 

 ان اهلل دیفرمایحدوث اسماء م ثیهم کرده باشد آنچه در حد یگرید میتعل

اربعه  یفجعله عل دیفرمایم نکهیت تا امصو ریخلق اسما بالحروف غ یتعال

نها م یفاخف شودیمشاء نم یب تیمنها قبل االخر و مش ءیش سیاجزاء معا ل

است و  یاست و علم اطالق یاست و آن مخف یواحده که آن حرف سرمد

 ینعلما و زد یرب زدن دیگویو م کندیاز آنجا استزاده م غمبریو پ بداءمنه ال

ز ا قیحسن ظن خال عیبه آنجا است و جم قیخال دیام عیو جم رایتح کیف

افاضه  یدر آنجا است و از آنجا است که ه نفدیال نیخزا عیآنجا است و جم

 دیاول مستف وحاما ل ستیبر ندر آن راه یماشاء اهلل و ابدا نقصان یال شودیم
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که  رایز ستیحرکت ن چیو مستفاد و استفاده همه آنجا است و در آنجا ه

حرکت  شودیم دایاست که بعد از کمال اول پ یل ثانحرکت کما

حال حاصل  هیف کنیکه لم یاست که در آن موضع @50صیتعال@

 انتقاالت دیو حرکت را هم عموم بده ستیپس در لوح اول حرکت ن شودیم

 عیاستحاله که هست جم یانقالب یتنزل یهر ترق دیرا هم حرکت بدان هیکون

و در آن  ستیاست و در آن لوح حرکت معقول ن هیحرکات وجود نهایا

است پس از آن اول و سکون  یو سکون ثبات در آن ثان شودینم افتیسکون 

 نیلکن در ا یاست نه سکون یپس از حرکت است پس در آنجا نه حرکت

منها واحده و اظهر منها  یفاخف شودیم دایانتقاالت پ هیرمدمقام حاالت س

آن ثلثه لوح جبروتست و لوح ملکوت است و لوح ملک  هایثلثه لفاقه الخلق ال

و لوح صور باشد و  یو لوح معان اءیاش قیلوح حقا یگریکه به عبارت د

قام چون م میریکه عقل را هم ملحق به عالم باال بگ یبه اعتبار قیلوح حقا

وم مرح خیاست که ش نیا کنندیملحق به عالم باال م یدارد او را گاه یبرزخ

بعد  ندیگویاند پس آنجا را عالم جبروت منجات شمرده نیادیمعقل را از 

سه صفحه است  نیسه لوح است و ا نیعالم ملکوت است بعد عالم ملک ا

به عالم  انددر لوح جبروت رسمند و تنزل کرده اءیاش یالواح ثلثه بعض نیدر ا

اند و چون عود کنند باز به عالم جبروت و مبدء ملکوت و به عالم ملک آمده

 نندکیهستند که از عالم ملکوت نزول م اءیاش یو بعض شوندیخود ملحق م
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به عالم ملک و در عرصه جبروت ابهام و اطالق دارند و در آنجا مذکور 

که  یزیچ نیو ا ستین وانیفرس در عالم ح یاز برا ینیتع نکهیمثل ا ستندین

به عالم ملک و بعد از آن  کندیمبدء وجود او از عرصه ملکوتست و نزول م

ست ه زهایچ پارهکیو  کندیدو مرتبه به ملکوت و به آنجا عود م گرددیبرم

عالم ملک  یاز اعال ایآنها از عالم ملک است  نونتیو مبدء ک قتیکه حق

جا است و در عالم  نیبه هم هم ناست و عودشا نجایاست بدئشان از ا

برود به عالم ملکوت و صد  یندارد اگر کس نیتع ستیملکوت مذکور ن

ا آنج دینخواهد د ندیاز اهل ملک را آنجا بب یکیهزار سال در آنجا بگردد که 

 نیا برندیاسم را راه نم نیو مردم آنجا ا ستیمذکور ن یهمچو اسم

که  یندارد پس بعد از آن یتشخصات را در خانه خودش داشت و آنجا ذکر

که عرصه سخن ما و  کنمیعرض م میرا به طور اختصار دانست میتقس نیا

و نظر ما در عرصه  میملکوت باشد و سخن از آنجا دار دیعرصه منظور ما با

 پارهکی یملکوت است بحث و درس ما در عرصه ملکوت است و اگر نف

ح که در عرصه لو مییگویمو ن ستیاز آنجا ن مییگویو م میکنیم اتیملک

ملکوت رفته بود به عرصه ملک دو مرتبه  نیاز ا مییگویبلکه م ستیازل ن

 و یو نزول یو صعود یکرد ملک را از خود و آمد به خانه خود حرکات هیتخل

 یقنه تر یاست و نه نزول ینه صعود یدارد و در عرصه علم ازل یو بدئ یعود

 نیه اکبعد از آن داردیحرفها را برنم نیآنجا ا و نجاستیحرفها ا نیا ینه تنزل
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 تا به آن رودیو م گذردیخود نم تیاز مقام شخص دیز میگویم میدیرا فهم

آنچه در مادون  ریخود در ملکوت و سا تیو محدود تیدرجه شخص یاعل

 یدر عالم خود بدئ کیهر نهایملکوت است عودشان عود ممازجه است و ا

در عرصه زمان  یعنیو جمادات عودشان ممازجه است دارند  یدارند و عود

ماشاء اهلل پس در عرصه  یو دوشنبه هست ال شنبهکیکه شنبه و  یاعرصه

است که در روز  نیبدء و عود ا نیا یبکند معن دیبایزمان جماد که عود م

او  نبهشکیو در روز  میو روز شنبه لبنه کرد میاز گل برداشت یاجمعه قطعه

 ممزوج نیآمد که ا یزمان یعنیو دو مرتبه ردش کردم به گل  ردمرا کسر ک

از  شیاست و جمعه پ نونتشیبود شنبه ک نونتشیاز ک شیشده بود تا آنچه پ

شد و جدا  نیاست در جمعه ممزوج با خاک بود و در شنبه متع نونتشیک

 نیزمان هم یدو مرتبه ممزوج شد با خاک و معن شنبهکیو در  ستادیا

 شنبه و نیا دیسر عرفانش درد کند بگو یاگر کس گرید ستتدرجات ا

خودش هست و همه مجاور حد خود هستند  یسر جا عایجم شنبهکی

ه ک یو هر مقام ی. سخن از هر عالمیقیزند ی: گر حفظ مراتب نکنمیگویم

است که هرکس  نیحرف زد ا دیبه لحن همان مقام و همان عالم با رودیم

که دارد  یعالم ستیعالم ن ایعالم است  نیکه ا فهممیمن م زندیحرف م

 یو رو کندیاگر شق همان شعر را م دیگویم یسخن یاگر کس زندیحرف م

است و  دهیفهم شودیمعلوم م دیگویکه م یسخن رودیهمان صراط راه م
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که تا مطلب سالها  فهمدیکه عالم م پراندیو م کندیحرف پرت م کیاگر 

 که من داشتم آنجا یکه در آن سخن شودیمعلوم م برسدراه است تا به مطلب 

که عالم  دیملتفت باش دیبا میفهمیما م نجایاز ا گرددیم ابانیب یتو ستین

از همانجا حرف  زندیچه عالم حرف م یو به مقتضا دیگویاز کجا سخن م

 .دیبزن

شت ک دیرا با یکافر حرب دیگویکه م یواضحتر عرض کنم عالم وقت مثل

له  است که سجد نینه ا ایبحث کند که آ یکس نجایا دینبا اوردیاسالم ب ای

بحث کند که سبحان من دانت له السموات  دیو نور النهار و نبا لیسواد الل

 ءیمومنند و ان من ش اءیاش عیو جم هیو اقرت له بالوحدان هیو االرض بالعبود

که آن  رایز یذاردرا کافر گ نیبحمده همه مومنند تو چرا اسم ا سبحیاال 

 اءیعرصه ندارد که همه اش نیمقام و ا نیبه ا یدخل زندیکه عالم م یحرف

را  نیکه من ا یاست و حرف من نه آن حرف است آن وقت یمومنند آن مقام

 ریمشش یسبح بحمده وقتیاال  ءیهستم و ان من ش یئیکافر گفتم من هم ش

 بحمده سبحیاال  ءیاست و ان من ش یئیمن هم ش ریشمش کشمیاو م یبرا

 یئیبحمده قتل او هم ش سبحیاال  ءیاست و ان من ش یئیمن هم ش دیرفع 

مقام نبود فرفع عبد  نیبحمده محل سخن من ا سبحیاال  ءیاست و ان من ش

 نیعبداهلل و حصل عبداهلل و هو قتل الکافر ا یمن عباد اهلل عبداهلل و اوقعه عل
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 است و یدوست نجایاست در ا گرید یمزن آن عالم نجایه ابحث ندارد او را ب

است و  یاست و محسن یاست احسان یاست مومن یاست کافر یدشمن

 یکرد اسائه ال دیبا نیالمحسن یاست احسان ال یئیاست و مس یااسائه

هم  یآن داشته باشند بعد از ازیامت دیبا نجایکرد کافر از مومن ا دیبا نیئیالمس

از عرصه سبحان من دانت له السموات و  میاکارها را کرده نیکه همه ا

ثل عرصه هست م نیا یتو نهایبه جهت ا میانرفته رونیب هیاالرض بالعبود

رو  و ریاست حاال هرچه ز شهیش یهمه تو یبکن شهیش یتو زیهزار چ نکهیا

دا آنچه در ملک خ عیحاال جم رودینم رونیب شهیشاست از  شهیش یبشود تو

 رونیب هشیش نیاز ا یاهلل افتاده و عبداهلل هست هرکار بکن هیاست تحت مش

در او احسان و اسائه هست  ینگاه کن شهیش نیا یتو یرویحاال نم یروینم

ت اس شهیش یمکلف تو نیبه و امکلف نیمکلف و ا نیو ا فیتکل نیو ا

 و دیگویفهم م یخن از روکه س یعالم و آن ریعالم و غ شودیلکن معلوم م

 .دیگویم دهیکه نفهم یآن

باب اهلل اس ئهیاهلل و بته جابیبا جبیاگر  یعنی وجدیلم جبیشد ما لم عرض

 هم گرید یما را قول نجاینفسه نامربوط است ا یف جبیحق است و اگر 

است که  نیمرحوم از اسرارشان است و آن ا خیاست که ش نیهست و آن ا

پس علت تامه است و  ستیبه وجود علت تامه معلول واجب الحصول ن
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 خیاست که ش ییزهایچ نهایا ستی( واجب الحصول ن@ظمعلولعلت)

السماء  یاالرض و ال ف یف ءیآورده ما من ش رونیمرحوم از کتاب و سنت ب

ر گا دیفرمایو اراده و قدر و قضاء و اذن و اجل و کتاب م هیاال بسبعه بمش

 نیو ا دیآیعلت تامه موجود بشود تا اذن به او داده نشود به عرصه وجوب نم

حاال من جلوش  گریمن آتش خلق کردم د شودیم یاریبس یدواریباعث ام

 :دیفرمایم ریحضرت ام شودینم نیا رمیبگ توانمینم ای میریبگ توانمیرا م

 الف حجه یلئن عذبتن یاله 

 تقطعیمنک ال یفحبل رجائ 

 

 

 چیدر ه گریاند در آخر شرح فوائد دمرحوم فرموده خیش یحرف عرش و

محمد: عودشان عود نسبت به آل یاناس عیجم دیفرمایم امدهیمن ند یکتاب

ولکن در مقام خودشان عودشان عود  شودیممازجه است و رد به انحالل م

مجاوره است نسبت بعض به بعض عرض شد چه اختصاص دارد عود مجاوره 

از عالم خودمان هم حرف  میزنیم امتیفرمودند ما حرف از ق نسانابه 
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 دمیکه د ییدر شب معراج رفتم تا به جا دیفرمایم غمبریپ ینیبینم میزنیم

 نیعرض شد که اصل ا زدیاند از مقام خودش حرف مخلق مرده عیکه جم

 نیحرف مثل ا نیاز کجا است فرمودند ا وجدیلم جبیما لم ءیکلمه الش

شما کم نشود اما ادام اهلل  هیسا ندیگوی[( که م9است)] یگبر حرف

ف حر چیاست که آدم ه نیرووسنا  ذکر خدا توش باشد بهتر ا یظاللکم عل

 نیا تسیدال ن تهیمش یعل جبینفسه  یعل جبیاهلل چطور  یعل جبینزند 

قض ن یعل قدریمگر بسبعه و من زعم انه  شودیواقع نم زیچ چیلفظ پس ه

د باش دهیخدا قابل را آفر شودیاست که م نیواحد منها فقد اشرک مطلب ما ا

ام که قابل ت یهست که با وجود یگرید زیو فاعل در او فعل نکند بلکه چ

دا بر خ ی. بارخواهدیباشد و فاعل تام باز وقوع فعل فاعل بر قابل اذن م

 دیریا م حکمیبقدرته و  شاءیما  فعلی شودیواجب نم زیچ چیه

 [(10.)]زتهبع

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس نهم*»
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 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

 یال نیالمعراج: و مقام العرش هو مقام قاب قوس یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر.

ه جذب ب هیصلوات اهلل و سالمه عل غمبریکه حضرت پ یکردم بعد از آن عرض

که در مبدء است جذب کرد  یبوستیمبدء مر او را به جهت رب حرارت و 

و  کندیجذب کل م کندیرا جذب نم یاو را و مبدء  شخص به خصوص

توجهوا او به جذب مطلق  یست به دعاء اقبلوا الجذب او است دعوت او ا

و آنکه  شودیکه قابل است منجذب م یدارد جذب هر منجذب که یدائم

ندارد  تیوجه قابل چیو آنکه به ه شودیاو کمتر است دورتر منجذب م تیقابل

 دیشنینم @ شتریو پ شتریو او پ @54ص@و چون ..... شودیمنجذب نم

 هب دیشنیم شتریاقبل را پ یدر نزد مبدء و ندا شدیل ممنفع یعنیاقبل را  یندا
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بود و  یجهت لطافت گوشش او اجابت کرد دعوت اقبل را اول من قال بل

و او رفت باال به واسطه  نیبود که او منجذب شد و انا اول المسلم یاول کس

 ردکیاو افاده نم یبرا یبود و ثقل فیاو لط تیآن انجذاب به جهت آنکه ان

همه جا  فترفت و ر 9غمبریمبدء پس پ یکه او را منع کند از صعود به سو

خود در عرصه  یاجسام گذارد و به اقدام مثال یتا آنکه جسم خود را به منتها

 یاست رفتن به اقدام مثال نیدرجات مثال و نه ا یکرد و رفت تا اعل ریمثال س

گذارده  یخال نجایجسد را ا نیعرش باشد که ا نیا یدر عرصه مثال در ورا

ه رفت به آسمان ک نکهیمثال مثل ا الماقدام مثال در ع نیباشد و رفته باشد به ا

 کهنیمثل ا کردیم ریدر بدن در عالم مثال س ریحاال در آسمان راه رود خ دیبا

در بدن  دییو ح دیانشسته دینیبیو خواب م دیادهیخواب دینیبیشما خواب م

 است نیحرف ا نیا ینه معن دیفهمیو معارف م دیکنیم ریدر عالم مثال س

خود رفت به عرش جسم خود را گذارد و رفت به مثال  جسمبه  غمبریکه پ

ارقه مف نیا ستین اشیمعن نیآنجا به مثال تنها رفت و جسمش مرد ا گریو د

 ستین طورنیاست و گذشتن از جسم و رفتن به مثال ا یاز جسم یجسم

بدن در عالم مثال به  نیبودن ا یبدن و ح نیا تایبدن و ح نیبلکه در هم

ملتفت  را درست نیبدن نبود اگر ا نیا لهیکرد و حاجت به تخ ریس یاقدام مثال

و منکر و او جواب  رینک کنندیآنچه در قبر از شخص سوال م یمعن دیشد

و امام او  غمبریاو از پ یاز خدا کنندیو از او سوال م نشانندیاو را م دهدیم
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ب در یاز مسئول مج کنندیاست سوال م طورنیچگونه است آن هم هم نیا

 یبود از بدنش کس نجایهم ا یوقت کندیسوال م تیاز بدن م نکهیبدن نه ا

زبانش حرکت  نکهیا دادیرا نم یو بدنش جواب کس نجایا کردیسوال نم

 بیجان او بود و جان او مسئول است و جان او مج دادیو جواب م کردیم

است در قبر هم از روح او  بیست و در بدن مسئول است و در بدن مجا

روح او است در بدن از او سوال  بیمسئول روح او است مج کنندیسوال م

 یپس الزم نکرده مردکه را ارزن رو کنندیاز بدن سوال م نکهینه ا کنندیم

هست  خود یارزنها بر جا نندیکه فردا بروند سر قبرش بب زندیریم اشنهیس

ارزنها  بودحال منکر سوال قبر شوند که اگر برخواسته بود و نشسته 

روح او در بدن او و از روح او سوال و روح او  ندینشیبلکه م ختیریم

 حرف دیانشسته دینیبیم دیادهیشما در رختخواب خواب دیگویجواب م

ن شما در بدو روح شما در بدن شما نشسته و روح  دیسوار دینیبیم دیزنیم

 شودیم یمرجع آدم آنکهاو را  نشانندیم طورنیشما سوار بوده در قبر هم هم

دهن  یحاال تو گرید دهدیو او جواب م کنندیو از او سوال م نشانندیاو م

 یندارد مگر رو یدخل زندیاو را ارزن بر نهیس یاو را پر از پنبه کنند و رو

 زند؟یریسوار بوده ارزنها م ندیبیخواب م یوقت زندیآدم خواب ارزن بر نهیس

با  مییگویدر شب معراج م هیو سالمه عل هللصلوات ا غمبریحاال حضرت پ

د کر ریدر عرصه مثال س یخود رفت به عرش و به اقدام مثال فیبدن شر
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کرد و از مثالش جدا شد و رفت  هیبدنش را گذاشت و تخل رسدیم الشانیخ

 نیکه به ا ستین یعالم مثال جسمان ریلکه سب ستیهمچو ن ریبه مثال خ

است  یهرد ریعالم مثال س ریکند بلکه س دایپمباعد و فصل از بدن  بیترک

 به خروج از بدن و انفصال از بدن ندارد. یدخل

مثال به  یکرد از اسفل عالم مثال تا اعال ریس 9غمبریکه پ یبعد از آن خالصه

طور ماده در مثال کردم باز همان طور که عرضاقدام مثال در بدن به همان

ماده در مثال  شهیفرمود و هم ریدر مثال در عرصه ماده س یبود و به اقدام ماد

 یتوجهات ماد یداست که در آن مراتب ما نیحرف ا نیا یهست پس معن

ه هم مشتب نیدرجات ماده باز ا یدر عالم ماده فرمود و رفت تا اعل ریکرد و س

و  ندفهمیم گرید زیمردم چ ییگویام هرچه متجربه کرده یبر بعض شودیم

 الیخ یکس دیحاال از آنچه عرض کردم شا شودیباز نم یآوریم ریهرچه تعب

 الیود خب نجایبدنش ا غمبریبود پ یالیمعراج که رفت امر خ غمبریکند که پ

و با  داشت قتیو حق تیبلکه واقع ستین بیترک نیکرد عالم مثال را و ا

 ینه آب دیشویم داریب یوقت دیاآب خورده دینیبیبدن رفت شما خواب م نیهم

 و یاست عرض یاالتیخ نهایکه ا شودیاست و نه رفع عطش شده معلوم م

حض م الینه در خ یو جوهر یقیاست حق ییرهایس غمبریولکن معراج پ لیزا

و  شیفرمود از اسفلش تا به اعال ریس غمبریپ عیدر عالم طبا نیو همچن
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تا مقام  رغمبیپ ریس یمثال و منتها یفرمود تا اعال ریدر عالم نفس س نیهمچن

او  هیمحمد تینفس مقدسه خود بود که در آنجا صورت داشت و شخص

 هیمحمد هیکه شخص یمقام غمبریباطل نشد و ندارد پ هیصلوات اهلل و سالمه عل

در بحر امکان در بحر اطالق منحل  دیبرود با غمبریآنجا نباشد تا هرجا که پ

پس خدا  شودینشود اگر در بحر امکان و اطالق برود و منحل شود معدوم م

از مقام  یسالک چیکرد و کذلک ه یحرف زد و که را امر و نه یبا ک

 و نه در ایدن نیا یارینه در سلوک خود و موت اخت گذردیخود نم تیشخص

 دیز دیاند بانرفته رونیخود ب تیصخود و ابدا از مقام شخ یموت اضطرار

اندازه داشته باشد و اگر در بحر اطالق  دیباشد و معرفتش و مقامش با دیز

لم که لو ع ستیو فرق چ ماندیسلمان و ابوذر نم انیم یمنحل شود پس فرق

 قلب سلمان لکفره. یفابوذر ما 

 که برطرف شد نیباشد و هم ینفس محمد دیتا هرجا خودش است با یبار

هذا محمد و هذا درجات محمد  ییبگو یتوانیاست م گرید زیشد چ ریو غ

ره قط کیکه  دیفرمایمرحوم م خیبرقرار باشد و ش دیبا یپس حدود محمد

 و دیباشد و ز طانیمحمد باشد و ش نکهیا یاز امکان راجح صالح است برا

و آسمان  نیباشد و زم وانیو بکر و خالد باشد و جماد و نبات و ح وعمر

باشد پس اگر محمد برود  طانیباشد و روح و نفس و عقل باشد و محمد و ش
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 ای است طانیمعراج رفته معراج ش یک ستیمحمد ن گریتا مقام انحالل که د

 دیبا رودیتا هرجا م دیبه محمد دارد پس با تیمعراج محمد چه خصوص

ذر ته باشد و ابوداش تیسلمان دیبا رودیباشد مثل سلمان که تا هرجا م حمدم

است ابوذر در درجه نهم  مانیسلمان در درجه دهم ا ستین بیابوذر باشد ع

است و عمار در درجه هفتم پس  مانیاست و مقداد در درجه هشتم ا مانیا

شرح  لجملها یحرف ف نیدرجه دارند و لکل منا مقام معلوم و ا کیهر نهایا

 مدعا بود. نیتا واضح شود ا خواهدیم

چطور رفت تا به عرش؟  یبدن عنصر نیاهلل عرض کرد: ا هیهدا رزایآم

بدن کند بدنش به لطافت عرش است. عرض  نیا لهیتخ دینبا 9غمبریفرمودند پ

رد به را نب یکفش چرم غمبریپ نیکه ا میبود دهیاز شما شن شترهایکرد: پ

د اگر کفشش را بکن غمبریام که پمکرر گفته شترهایعرش، فرمودند: پ

لباس  نیمبا ه یاویکفش دن نیبا هم غمبریبکند بلکه پ دیرا هم با اشهرجامیز

خارق  ایبدانم معراج موافق عادت است  خواهمیرفت به عرش م یاویدن

عادت است معلوم است که از معجزات است و خارق عادت است پس کفش 

را  که او یمن به جهت قسر دیایفرود ب دیبه طبع باشد با یاگر مخل غمبریپ

برخالف طبع او است و برخالف  نیاو را به کره هوا برم و ا توانمیام مکرده

ش کف نیدر ا نکهیبردنش ا لیبرد و دل شودیذلک ماو است و مع نونتیک
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 تیکفش فلک نیدر هم کنمیهم هست بلکه عرض م تیهست نار تیهوائ

 وسدپیو م سدیخیآب م یتو گذارمیکفش را م نیهم هست چرا که من هم

 ءیل شک نکهیا یبه مقتضا شودیم دایپ تیوانیو ح تیو فلک شودیگرم م

 نیشده ا دهیاز ده قبضه آفر یزیهر چ نکهیا یو به مقتضا ءیکل ش یمعن هیف

و  شتینار نکهیکم است مثل ا تشیفلک تیکفش هم از ده قبضه است نها

 نکهیجهت ا بهنار و  شیهمراه من تا پ دیآیکردم م تیرا هرگاه تقو تشیهوائ

که در دود او را به فلک برد چنان شودیکفش هست م نیهم در ا تیفلک

آمد و  یبود نار خارج یدود سرد نیبود و نار را در کمون داشت و ا تینار

ار ن شیپ کندیحاال صعود م گریدود را تا مشتعل شد د نیکرد ا تیتقو

 میبریم آن را میکن تیکه در کفش هست آن را تقو یتیاگر آن فلک نیهمچن

دارد  یبا کفش رفته باشد به عرش چه منافات غمبریکه پ شودیبه فلک پس م

 نیبرود مقصود ا دیو عبا نبا رجامهیبرود ز دیاست که کفش نبا زیراه چه چ

عراج و به م ندازدیالزم نکرده کفش را خلع کند و عبا را ب غمبریاست که پ

که عادت عادت است چنان قکه خارکه خارق عادت است چون رایبرود ز

با  رغمبیمانع چه بود که پ طورنینبود که کفش به هوا برود و او را برد هم

از آنجا راست برود به آسمان  یهاناز خانه ام قتایکفش رفته باشد و واقعا حق

هم که هست چه ضرر دارد حاال  نیمسلم یخارق عادت که هست اجماع

 یاست. راه آن گریباشد آن از وجه د هجهات احاطه به آسمان داشت عیاز جم
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اال و چند رفت ب ایسبب چه بود ال ستیبرود آسمان چ دیراست نبا غمبریکه پ

 و دندیبودند که راست باال رفت و امت او د ستادهینفر امتش خدمتش ا

چهار  ریآن کنج اطاق را شکافت و باال رفت و حضرت ام یسیحضرت ع

 نیبود که راست باال رفتند پس مانع از ا در دامنش ریزانو نشسته بود و شمش

بکند و خالف ضرورت اسالمش  لشیرا تأو نیو ا دیایانسان ب یحاال ه ستین

هم  آن کنندیجهت باال را که م بیهمه که درش هست تغل عیبکند چرا طبا

 نیو حسن و حس یمحمد مطلقه که او و عل کی میباال دو محمد دار رودیم

آن محمد نه احد اربعه عشر  مییگویمحمد بر او م مهمه بر او صادق است اس

است که او احد اربعه عشر است به هر حال که  یاست و سخن در محمد

د باش هیباشد و مخالف قواعد حکم یکه مناف یزیمعراج چ تیحکا نیدر ا

اند به کرده لیکه به جهت قواعد موضوعه خود تأو ییو آن حکما ستین

د اناند و گفتهداده رییرا تغ نیخود د ضوعهجهت حفظ و حراست قواعد مو

ت صاحب طبع واحد اس طیرا مسلم انگاشتند و بس نیاست و ا طیافالک بس

 نیباشد ا دیواحد با فیاند و صاحب طبع واحد بر کرا هم مسلم کرده نیا

 از او حاصل دینبامتعدده  وفیاند پس صاحب طبع واحد کرا هم مسلم کرده

سکون از او حاصل نشود اگر طبعش  دیحرکت است با شمثال اگر طبع دیایب

 نهیحرکت ادبار است اقبال از او حاصل نشود و اگر طبعش حرکت جهت مع

از او حاصل شود اگر اتصال است انفصال  دینبا گرید یبه جهت یاست حرکت
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 9غمبریاند گفتند رفتن پخود محقق کرده هیالیرا به قواعد خ نهایو ا دیایاز او ن

خرق کند حجاب فلک  دیهمه را الزم دارد و با نهایدرست خالف ا اجبه معر

 ید فراغپستر رو دیبا یخرق نشود جسم فلک ستیبکند و اگر با دیرا اگر با

کند  لیم نیمیاز او به طرف  یاقطعه ستیبشود و اگر بشود با یگاه یخال

 قوبه جانب ف یابه جانب تحت و قطعه یاو قطعه ساریبه طرف  یاو قطعه

راغ شود تا ف طورنیا دیبه جانب پس با یاو قطعه شیبه جانب پ یاو قطعه

اغلظ شود  دیکه آن جسم رفت آنجا ارق بود و حاال با ییشود و آنجاها دایپ

لک اند در فگفته امیهمه بر خالف بساطت فلک است پس خرق و الت نهایو ا

است پس  محالرا الزم دارد و آن  یعیطب ریچرا که حرکات غ ستین زیجا

 خود را خراب نیواسطه د نیرفته باشد به ا دینبا یمعراج جسمان غمبریپ

نامربوط است  نهایو همه ا اورندیکردند که قواعد موضوعه خود را درست ب

 داردیبرم امیجسم است و خرق الت ستیمحال ن چیدر افالک ه امیخرق و الت

حکمت و  برخالفبرخالف واقع است و  نهایا عیو جم ستیهم ن طیو بس

هم رفته به معراج به بدن خود و فلک  غمبریاست و پ زیهم جا امیخرق و الت

و از اطراف  شودیهوا خرق م ستمیایمگر مثل هوا من در هوا که م ستیهم ن

فلک و  یتو رودیهم م غمبریپ طورنیهم امستادهیو من در آن ا رودیپس م

م و جس ستیهم ن طیبس رودیو فلک هم آن طرفتر م رودیفلک راه م یتو

 یداجز خ یطیو بس ستین یطیدر عالم فواد بس شودیهم تعقل نم طیبس
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 خلقیان اهلل سبحانه لم عندیمرکبند مرکب از طبا یماسو عیو جم ستین گانهی

پس همه حرفهاشان محض  هیاراد من الدالله عل یفردا قائما بذاته للذ ئایش

کفشش را  غمبریخودشان است پ عداست و به جهت درست آوردن قوا الیخ

 یرهایباال بعد از آن س رودیهم راست م طورنیو هم رودیو م داردیبرم

 نکهیبا ا یفلک برود منافات یهم داشته باشد از اطراف فلک از همه جا یدهر

حرف را در سر کوچه و  نیبس که ا نیدر ظاهر هم باال رفته باشد ندارد هم

لنگ برهنه رفت به معراج کفشش را کند و  غمبریکه پ یبازار مسلمانان بزن

 عیحرف را جم نیاش را کند و لنگ برهنه رفت اعباش را انداخت و بند جامه

 .کنندیم حیمسلمانان تقب

لنگش را هم  ندیگوینبود؟ فرمودند: اگر م یلنگ ندیگویکردند م عرض

به  غمبریاست که پ نیو مذهب اسالم ا ستیمذهب اسالم ن گرید نیا کندیم

است که به  نیمعراج هم یجسم مبارک خود با لباس خود معراج رفت و معن

ظاهر  نیبه ا یاست که دخل یگریجسم خود راست برود باال احاطه سر د

د چه به مکه آم یبرا غمبریپ گریمعراج همان احاطه باشد د یو اگر معن داردن

است  نیهست اجا غزوات رفت همه نیچه به ا یچه به جهاد رفت برا یبرا

 را در سرجاش یزیو هر چ یقیزند یمکرر که حفظ مراتب نکن میگویکه م

 اءاکتف غمبریگذشته اگر به احاطه پ نیگذاشت و حرف از آن زد. از ا دیبا
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 یزیلکن هر چ غمبریبه پ اجیچه احت گریخدا خودش که همه جا بود د شدیم

 یشخص مبرغیپ رایو نذ رایعبده و رسوله ارسله بالحق بش غمبریدارد پ یحساب

اشد از جمله ب اتیصاحب ترق یستیصاحب فضائل باشد با یستیبا نیاست هم

رف آن شرف مش هاز او ب ریکه غ یمشرف بشود به شرف دیبا نکهیا اتیترق

معراج  نیخود را به ا سیاست که خداوند تقد نینشده باشد و آن فضل ا

 یالمسجد االقص یلحرام المن المسجد ا الیبعبده ل یاسر ینموده سبحان الذ

قدس  بر یمعراج داللت نیمعلوم است که ا اتنایمن آ هیبارکنا حوله لنر یالذ

عراج م نیو چنان به واسطه ا رسدینم سیتقد نیبه ا زیچ چیکه ه کندیخدا م

 یچرا نفرمود الحمد هلل الذ شودینم نیبهتر از ا گریقدس خدا ظاهر شد که د

 یراس یآخر بلکه فرمود سبحان الذ یال یاسر یو چرا نفرمود اهلل اکبر الذ

که از  یانیع یبه منتها یستیبا نیشخص مع نیا اتنایمن آ هیآخر لنر یبعبده ال

که  دینگو یو عالم شود کس ندیرا بب اءیاش قیحقا ااو است برسد ت یبرا

ه است در مک یقتو غمبریپ ریکه نشسته بود خ طورنیعالم بود هم غمبریپ

 یمسجد که هست تو یو تو ندیبیرا نم گرید یو جا ندیبیهمان مکه را م

تفت خود و اگر مل یبه علم نفسان ندیبیبلکه م ندیبیچشم نم نیخانه به ا

که  یلقیص یمسجد را لکن چشم بدن جسمان ندیبیم یبشود به چشم نفسان

او عکس  برابر واریچشم همان د نیا ندیرا بب یزیتا چ فتدیعکس در او ب دیبا

پس هرچه برابرش است عکس  نهیمگر مثل آ ستیچشم ن نیا اندازدیتوش م
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 یبرابر است اگر حاجب ماوراء است عکس ماوراء تو نکهیا اندازدیتوش م

آن  نکیپس از ع افتدیچشم م یعکس تو ستیاگر حاجب ن افتدیچشم نم

د جسم دار غمبریپ نیهمچن نمیبیآن طرف را نم واریو از د نمیبیطرف را م

مگر آنچه با او برابر شود و اگر به  افتدیعکس نم یجسم جسمان نیدر ا

ا ب یعنیآنچه را که در مسجد است  داندیخود م تیخود و نفسان تیروحان

ه را که و آنچ کندیبدن است نظر م نیبر ا یکه مستعل یو نفسان یچشم معان

جمع  یریمن امامه مسلما  یریلفه کما من خ یری ندیبیدر مسجد است م

 شیپ یزیچ کیاگر  ندیبیبرابر را م نیهم یالعالم ولکن چشم جسمان

دست  نیس اعک غمبریصورت پ شیدستمان را ببرند پ اورندیب غمبریصورت پ

صورت  در ایآ افتدینه در چشم که عکس در او م ای افتدیم غمبریپ صورتدر 

مطلب ما است و اگر  نمودینم ییگوینه اگر م ای دینمایعکس م غمبریپ

 نیمپس فرق ه شهیمثل پوست بود و آنجا مثل ش نجایچرا ا نمودیم ییگویم

 یرو افتدیصورتش عکس نم یو رو افتدیچشمش عکس م یاست تو

 .افتدیدستش عکس نم

 مبرغیمثل چشم پ غمبریبدن پ ریآنچه عرض کردم معلوم شد که سا یبار

لکن حاال و افتدیبدن نم ریو در سا افتدیعکس توش م غمبریپو چشم  ستین

عالم است  غمبریخود پ شودیجاهل نم ندیهمه جا را نب غمبریچشم پ نیا
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که چشم  ستین قهیهزار هزار عالم را بلکه مضا ندیبیماوراء را م ندیبیم

د فرسخ را ص ندیبیدارد که م یینایو ب یماشاء اهلل چنان قوت غمبریپ یجسمان

دارد  قوت یلیو خ ندیبیروز ستاره را م ندیبیباشد م یسر کوه مرغ نجایاز ا

 غمبریآخر پ دگفتیاست ولکن خالف آنچه هست نبا حیحرف صح نیا

 که عبابود و  دهیقبا که پوش دیدیقسم چطور م نیبا ا @ 62ص@...

 یبود پس بگو عبا و قبا دایکه پ یخورده گردئ کی نیبود از هم دهیپوش

د حس س نیپس ا دیدیاز پس عبا م ندیگویهم قوه باصره دارد اگر م غمبریپ

خودم  الیترم اما به خ یندارد من از همه قشر یبه حس جسمان یدخل گرید

: دیفرمایخدا م نیممنج ایبا دقت من ندارد خدا اعلم به آسمان است  یمنافات

دود آدم برود حاال  یکه تو شودیچطور م دخان یالسماء و ه یال یثم استو

 یقرار تفاوت ندارد و بدن عنصر نیاز ا غمبریبا جسم پ غمبریبدن پ نیهم

 .ستیبه مثل بدن اهل بهشت ن غمبریپ

 اقیظاعن اسر الن یفواد

 ساکن ارض العراق یو قلب 
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 نداشت؟ هیعباشان هم سا اینداشت، آ هیسا غمبری: بدن پسوال

 دنیرا بب قیحقا عیاز انگشتش بخواهد جم 7: خارق عادت بود، امامفرمودند

 .ستیولکن خارق عادت است و موافق عادت ن ندیبیم

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس دهم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

 و نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل
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جعلت فداک ما قاب  7المعراج: و سئل ابوعبداهلل یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 ؟یاو ادن نیقوس

 خود تجاوز تیشخص تیدر عود خود از خصوص یئیش چیکردم که ه عرض

خود در  تیکه آمد در ملک خدا و ثبت شد به شخص یبعد از آن کندینم

نخواهد کرد و حافظ صورت  یرییهرگز تغ تیاز آن شخص گریملک خدا د

از مقام  9غمبریجهت حضرت پ نیخود خواهد بود ابدا پس از ا هیشخص

 یصاعد چیه نیخود در شب معراج خود تجاوز نکرد و همچن تیمحمد

ن است و آ یمطلب نجایو ا کندیخود تجاوز نم تیاز مقام شخص یانسان چیه

چگونه رب  کندیخود تجاوز نم تیشخص شخص از نیاست که اگرا  نیا

خواهد کرد که من عرف نفسه فقد عرف ربه چگونه اعتقاد  دیخود را توح

 وجدان ریکه وجود شئ غ میگویتنزه خدا م آنخواهد کرد به آن قدس خدا به 

و  یگریدارد و در وجدان حالت د یدر وجود حالت یزیاست بسا آنکه چ

از  دیشویکتاب م نیشما ملتفت جلد ا نکهیدو منافات با هم ندارد مثل ا نیا

در پشت  مگر دفه دینیبیکتاب است نم نیدفه کتاب و حافظ ا نیکه ا یثیح

 است زیپوست چه چ نیا گریلکن حاال د دیفهم دیخواه ار نیاجزاء و هم نیا

ث مثل ایاست  است که ساخته مربع زیندارد مقواش از چه چ ایمقوا دارد  نیا

عادم  یو حال آنکه در وجود خارج دیشوینم نهایاز ا کی چیاست ملتفت ه



  103|  صفحه

 

 هست و عادم نهایهمه ا دنیآن جلد و آن صنع و آن چسبان ستیخود ن عیترب

و  دینیبیدفه کتاب م دیشویم نیملتفت ا دفعهکیلکن شما  ستین نهایا

لتفت و م دیشویملتفت لونش م دفعهکی دیشوینم گرید یثهایملتفت ح

دان در وج یاز جهت یزیچ شودیپس معلوم شد که م دیشوینم گرید یثهایح

 نکهیمثل ا ستیو حال آنکه در خارج جدا ن ندیواقع شود و همان را جدا بب

و شما  ستیو از هم جدا ن رهیمرکب است از سرکه و ش نیسکنجب ارجدر خ

و دائم کار  دییو غافل از حالوت او دیشویم نیدر وجدان ملتفت حموضت ا

 میااز جهات او توجه کرده یبه جهت میااست به هرچه توجه کرده نیما ا

جهت از جهات  کیجوفه و دائم قلب ما به  یف نیماجعل اهلل لرجل من قلب

است و آنچه ما  ءیحاالت وجود ش ریغ یپس حاالت وجدان شودیم متوجه

مقصود در وجود  کندیخود تجاوز نم هیکه حادث از صورت شخص میگفت

او  هیکه صورت شخص ییبه جا رودینم یشخص انسان یعنیاست  نونتیو ک

که از  شودیو در زمان م شودیباطل شود و در دهر نباشد مگر اطالق او نم

در  بهشنکیروز  تیاو باطل شود فعل نیبرود و تع رونیب هیشخص تصور

زمان بعد از روز شنبه است و با هم مصادمه دارند و تا شنبه از لوح زمان محو 

ن که در لوح زما یقیبه جهت ض شودیدر لوح زمان اثبات نم شنبهکینشود 

 ندیایهردو ب شنبهکیاست ولکن به جهت سعه که در لوح دهر هست شنبه و 

با فنا و  یمنافاتاست  شنبهکیکه در  تیو شخص تیآن فعل ستندیهمدوش با
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س پ اندستادهیهردو همدوش ا شنبهکی یزوال شنبه ندارد وجود شنبه با فنا

ر در دهر که د دیآینم دیز نیبنابرا داردیبرنم رییآنچه در لوح دهر است تغ

اطالق داشته  گرید ننداشته باشد و در آ تیشخص هیاز آنات دهر یآن کی

 شدین دار دار حدوث و زمان مباشد و مضمحل شده باشد اگر همچو بود آ

مسأله را اگر  نیاست و فنا و اضمحالل ندارد ا یو دار دهر خالد است و باق

ت اس دیز یکه برا یروح دیگوینم گریدرست ملتفت شده باشد د یکس

د امروز و صد هزار سال ینبود بلکه روح ز نیاز ا شیامروز صد هزار سال پ

صدهزار سال در تحت او  نیا عیکه جم رایبوده در عرصه دهر ز نیاز ا شیپ

بر صد سال و هزار سال و ده هزار سال و صد هزار سال  منهیافتاده و او ه

 ندهینما یبعد مرآت یکه هست در آن سال اول و سال دوم و سالها یزیدارد چ

ست که مرآت شک یشد وقت دایپ نجایا مشد آنه داینبود مرآت که پ نیا یبرا

 ردیگب نیا یاگر برا یمرآت یول ای یاز در رجعت نبدومرتبه رفت به خفا ب

و اگر باز بشکند مرآت را باز در دهر  افتدیم نیباز عکس او در ا نیمناسب ا

آن باز عکس آن در آن بدن  یبسازند برا یخود هست و باز دو مرتبه بدن

ساخته  یو چون مرآت شودیم یمرتبه او را بشکنند فان زارو هکذا اگر ه افتدیم

ان هم ستیحرف زدن اگر از او بپرسند اسمت چ کندیشد مقابل به او باز م

و زن و بچه خود  شیبپرسند پدر او را و قوم و خو دیگویاسم اول خود را م

 ارا دارد و لو ردوا لعادوا لم عتیباز همان حالت و همان طب دیگویهمه را م
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روح در عرصه دهر  نیا که داشت دارد پس ینهوا عنه باز همان حقد و حسد

و  نبود نیو ا ستیابدا ن ستیپاش است و اگر ن ریزمان ز عیاگر هست جم

 آنجا مشخص نکهیآنجا نبود و شد ندارد اما ا شودیشد در زمان گفته م دایپ

و  مییگویکه در آنجا م یمبهم انسان آنجا مشخص است ابهام ایاست 

ن که امروز سخ یو اعتبار یآنجا تفاوت دارد به لحاظ مییگویکه م یشخص

و اعمال امروز  شودیکه امروز متولد م یدیگفتم در ده هزار سال قبل روح ز

و اذ اخذ ربک من  یاست قوله تعال نیممتاز و مشخص بود و ا عایاو جم

 یقالوا بل مانفسهم الست بربک یو اشهدهم عل تهمیمن ظهورهم ذر آدمیبن

شده  یکه امروز هست و مصل یدیپس ده هزار سال و صد هزار سال روح ز

 نیاو صد هزار سال قبل از ا یاز برا ناتیتع نیا عیو صائم و حاج شده جم

در عالم دهر در آنجا مومن بود  دیصد هزار سال روح ز نیا عیبود و در جم

 نجایوجه من الوجوه ا چیهو به  مانیو عامل بود به اندازه ا مانیبه اندازه ا

د آمد ش دایپ یکه مرآت ینداشت بعد از آن یمرآت هنکیجلوه نداشت به جهت ا

و بسازند باز د یدر دهر اگر باز مرآت رودیو اگر مرآت را بشکنند باز م نجایا

سلمان در دشت  یاز برا 7ریکه حضرت ام ستین ایو هکذا آ دیآیمرتبه م

فرعون ظاهر شد  یاز تولدش ظاهر شد و او را نجات داد و او برا شیارژن پ

در همان جاست و  یکلها فکذب و اب اتنایآ ناهیکرد و لقد ار دیو او را تهد

شد  دایپ یدر زمان موس یخودش بود و هست مرآت یدر سرجا ریحضرت ام
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شد در آن جلوه کرد و در زمان  دایدر زمان سلمان پ یدر او جلوه کرد و مرآت

دند و زنده کر لیرا با قاب لیابدر او جلوه کرد و حضرت ه دش دایما پ غمبریپ

بدن درست شد مثل بدن اول مواجهه با او  نکهیاست که بعد از ا نیراهش ا

 هزار مرآت ایصد مرآت  میمثل مواجهه اول بلکه اگر صانع حک شودیم دایپ

 داستیپ نهیدر هزار آ یدهر گانهی دیکند آن ز دیبسازد و همه را مواجه با ز

 انددیاست م زیدارد از او بپرسند اسمت چه چ یعل با یآنها دوست عیو از جم

 نیا دکنیم نیتکلم کند ا دیواحد با دیآنچه ز عیو جم داندیم ستیپدرت ک

علم را داشته  نیا یمسأله صعب است بر همه مردم مگر کس نیاست که ا

هر  دبه چهل صورت ظاهر شده بو ریکه حضرت ام یچهل نفر نیباشد ا

نه هر چهل پسر عم  ایبود  نینه هر چهل پدر حسن ایچهل زوج فاطمه بودند 

را نداند  نیبله و هرکس ا دیگویرا بداند م نینه هرکس ا ایرسول خدا بود 

لکن  کندیکه چطور فاطمه چهل زوج داشته باشد وحشت م شودیم رانیح

 ریو حضرت ام اردند ریبه تعدد ذات حضرت ام یدخل ایاگر بداند که تعدد مرا

ده سوراخ  یو آن سر ن ردیبگ ین کی یو هو روح واحد مثال کسرجل واحد 

 یداللت دیآ رونیداشته باشد و پف در آن کند و از همه آن ده سوراخ صدا ب

دا ص کینفر است و صدا همان  کیهمان  یبلکه نائ یبر تعدد نائ کندینم

حضرت  یباشد صدا بدنچهل  یحاال وقت دیآیم رونیاست از ده سوراخ ب

معارف  یمسأله بپرس نهایا کیو از هر دیآیم رونیاز هر چهل بدن ب ریام
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 یبیو همه آنها خط دیگویاز آنها م یگریکه د دیگویهمان را م یبپرس

بن  یخلق عاجزند از مثل آن و همه عل عیکه جم یهستند مصقع به طور

هستند و بودند و  دهراست که در  نیراهش ا هیصلوات اهلل عل طالبندیاب

در دهر ثابت است که ابداالبد  دیاگر روح ز داردیهستند و بودند آنجا برنم

وح ر قتیحق ستیکه ن ستیثابت است اگر در دهر است که هست و اگر ن

زمان  یا یمکان و ف یا یف گریدر دهر بودن است اگر در دهر است د دیز

 هشنبکیندارد  دیالحد نیاحاال  گریدهر بودن است د دیالحد قتیندارد حق

و دوشنبه اول زمان آخر زمان ندارد و ابداالبد در دهر هست بعد اگر در زمان 

 ساخته شد و یصلب زیشد و چ وستهیچهار عنصر بهم پ نیحضرت ادم از ا

اگر در هزار  طورنیامروز هم هم اندازدیتوش عکس م دیمرآت شد الحد

ود ش دایو هرگاه حاال هم پ افتدیتوش م دیشود الحد دایپ نهیسال بعد هم آ

 @نه مکان توش دارد نه وقت و مکان نه دیالحد یو خود معن افتدیدر آن م

جهت عرض کردم اگر هست  نیپس از ا ناتیاز مشخصات است نه از مع

 یدیو در دهر الحد ستیدر دهر هست و اگر مفهوم و معقول ن یدیالحد

 تیهست نه بعد خواهد بود نها البوده نه حا شترینه پ ستیپس اگر ن ستین

 باشدیاست هست و م یبود نبود هم مرجعش در زمان است بود در زمان ماض

 یدر زمان حال است و خواهد بود در زمان مستقبل است لکن خود معن

 است اگر رونیب نهایدارد نه خواهد بود او از ا باشدینه بود دارد نه م دیالحد
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اگر در دهر ثابت است در همه ازمنه ثابت  دیز وحکه ر دیدانیم دیافتیرا  نیا

 یهلو نه ج یعلم فتادهیو ن یو نه زمان یمکان فتادهین دیروح ز یاست در معن

 نکهیاست نه ا فتادهین دیروح ز یمتممه تو اتیخصوص نیا یو کبر یصغر

 همچو نیکرده ا دایپ نیبود بعد از آن آمده تع یچند روح اطالق یدر اوقات

ابداالبد در دهر ثابت است و اگر  تیاست بر شخص دیز اگر ستین یزیچ

خود در دهر ثابت است و  تیبر محمد 9محمد نیهمچن ستیکه ن ستین

 یروز مطلب کیاست که  نیشود و آن ا انیب دیاست با یاقهیدق کی نجایا

او از عناصر است عود او به عناصر است و  یعرض کردم که هرچه ابتدا

است عود او به افالک است و هرچه بدء او از دهر  کهرچه بدء او از افال

 و شماال نایمیرفت در دهر و نظر کرد  یاست عود او به دهر است و اگر کس

اهل آنجا  دیهرچه نظر کند آنچه را که بدئش در افالک است آنجا نخواهد د

رفت در آسمان  یاسم ندارند و اگر کس نیو خبر از ا دانندیاسم را نم نیا

که بدئش در آسمان است و آنچه بدئش از عناصر است در  ندیبیم همان را

 دیدانیم نجایحاال ا دیرا ملتفت شده باش نیاگر ا ستیاز او ن یآسمان ذکر

 نیتا دهر لکن جماد ا رودیجهت باز در عود م نیاز دهر آمده از ا دیکه ز

به دهر  امدهین از دهر و چون از دهر امدهین ایدن نیاز دهر و نبات ا امدهین ایدن

روده که  طورنیاهل جنت هم ایحاال آ ستیاسم مذکور ن نیو آنجا ا رودینم

 فهمدیدارند م زهایچ طورنیمنافذ دارند و هم طورنیهست دارند هم نجایا
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 اساتیو ق االتیندارد و جاهل خ یندارد عروق دارد اعصاب دارد معن یمعن

 یزیاست و چ ایدن نیرتبه ا وازماز ل نهایدانست که ا یلکن اگر شخص کندیم

 نهایاسمها آنجا مذکور شود آنجا حاجت به ا نیالزم نکرده است ا @که 

کوتاه دخل  ایدراز است  ستادهیا ایفکر شما نشسته است  نمیبب دییبگو ستین

 ایاست  مثلث یبپرسد ترش یاست که کس نیمثل ا نهیندارد به آن عرصه بع

رتفاع ا دیبگو یمثلث است نه مربع اگر کس نه رودیحرف آنجا نم نیمربع ا

 ریدر آن عرصه مقاد کنمیو آن محال است عرض م دیآیالزم م نیضینق

گفت چه شکل دارد شکل در آن عرصه راه ندارد  توانینم ستیمذکور ن

شد و  نیضیارتفاع نق یینه سرد است نه گرم حاال تو بگو یحاال روح انسان

به آنجا ندارد و جسم مطلق هم  یاست دخل هعرص نیدر ا نیا میگویباطل م

 نیالحار است هم البارد هم ظاهر به حار است و هم ظاهر به بارد و همچن

سد بپر دیایب یآنچه از دهر است الزم نکرده که به شکل ماها باشد حاال کس

چه کند خون  خواهدینه جن رگ م ایجن را رگ بزنند خون خواهد آمد 

نه انگشت  ایانگشت دارد چه پنج یبرا آنجا نهایچه کند ا خواهدیم

ملئکه ممر بول  ایشکل من و تو الزم نکرده باشد آ نیچه کند به ا خواهدیم

است  نیمثل ا نهیبع رودیحرفها در آن عالم نم نینه نامربوط است و ا ایدارند 

 ریزن ذکورت و اناثت در عرصه مقاد ایمن مرد است  کیبپرسد  یکه کس

در  نهایعالم ندارد و ا نیبه اوضاع و خواص ا یدهر است دخل آنچه از ستین



  110|  صفحه

 

 گرددیپس از عرصه دهر آنچه آمده دو مرتبه به دهر برم ستیآنجا مذکور ن

 بیعج یزهایگذاشتم و چ اناتیب نیمطالب در ا یلیخ دیو اگر ملتفت شد

از آنجا آمده و باز به آنجا  دیز یکردم لکن به زبان آسان انیب بیو غر

بدئشان از زمان است و عودشان  اندامدهیاز آنجا ن واناتیگردد لکن حیبرم

عودش عود  دیجهت عودشان عود ممازجه است لکن ز نیدر زمان است از ا

 کندیخود را م تیعودش عود مجاوره است و حفظ شخص ستیممازجه ن

 هیشخص دیز ینیبیاست نم یباق شهیاست هم یخودش دهر تیچون شخص

 ضیمر شودیم حیصح داتیه حالتش حالت مطلق است در مقیدر مجال زمان

است اطالق  دیز دیاحوال ز نیو در همه ا شودیالغر م شودیچاق م شودیم

 ریو عمرو و بکر و سا دیز یندارد بار تیدارد و اطالقش منافات با دهر

در شب معراج  9غمبریاند و باز عودشان به دهر است پس پاز دهر آمده یاناس

د فرمو ریجهت پنجاه هزار سال مقامات معاد را س نیاز ا قتایبود حق دکه معا

 هیرفت و رفت تا رفت در دهر و در دهر صورت شخص لهیدر اقل از ثلث ل

است که عرض کردم  نیشد ا تبدلیو ال ریتغیاو محفوظ بود و در دهر ال

 نیاست نگذشت ا تیاز مقام نفس که مقام صورت است و شخص 9غمبریپ

من و  انیفرمود من در پس حجاب زبرجده خضراء بودم م خودشاست که 

 کندیکه محجوب منبود مگر حجاب زبرجده خضراء به جهت آن گریخدا د

نبود استهالک در جنب نور عظمت بود و فنا  نینور عظمت را و اگر ا تیان
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الف حجاب من نور و ظلمه لو  نیسبع یاست که فرمودند ان هلل تعال نیبود ا

اب حج نیبصره من خلقه اگر ا هیال یسبحات وجهه ما انته حرقتکشفت ال

 ماخلق اهلل لکن آن یمامنته یاول ماخلق اهلل را ال دیسوزانینبود نور عظمت م

طاقت آورد از  غمبریجهت پ نیکرد نور عظمت را از ا رهیحجاب زبرجده ت

نور عظمت خداوند عالم پس از حجاب زبرجده خضراء نگذشت آن  یبرا

 قدر حجاب آن نورآن یعنیو از مثل سم ابره نظر کرد به نور عظمت  واربزرگ

ود ب دایکرده بود که نور عظمت از پس آن حجاب به قدر سم ابره پ ظیرا غل

حجاب هست  نیحجاب نبود هزار من بود و چون ا نیالمثل اگر ا یف یعنی

ا ت ودریچراغ نور م شیکه از پ میزنیکه مثل مچنان ستین شیب یاخردله

که قاعده ظلمت  یرسیم ییدر آن بعد ابعد و در آنجا به جا رسدیم نکهیا

است و به قدر  یااست و نور آن قدر در آنجا کم است که به قدر سم ابره

است حاال آن نور در بعد ابعد اگرچه انبساط دارد و کل خانه  یاهیرأس زوا

ست ا یاهیو رأس زاو رهرا گرفته کل صحرا را گرفته و دور تا دور مثل سم اب

 است که نور در آنجا فنا و اضمحالل دارد. نیسخن مقصود ا نیو از ا

رأس مخروط نور عظمت  دیرس تیپشت حجاب ان غمبریمقصود که پ یبار

 شودیمضمحل م یه رودیاست و هرچه باال م تیقاعده ان نجایو ا نجاستیا

 ید النظر کر غمبریپ قاعده نور عظمت پس از مثل سم ابره شیتا برود در پ
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و  گذردیمقام وجودا نگذشت و نم نیاست و از ا یمقام دن نیماشاء اهلل ا

 تواندیگذشتن ولکن وجدانا از آن مقام گذشت چرا که م شودیتعقل نم

جه و چیو ملتفت نور عظمت بشود و حضرت ملتفت حجاب به ه ندیبنش

او  یز برانفس ا یله رفرف از اعال یفتفهم فدل یکه نشست فتدل نجاینشود ا

که  هیربه المضاف ال نیو ب نهیآوردند و ارتفاع داد او را و رفت فکان ب یرفرف

 انیدو قوس در م نیکه قوس روح و قوس عقل باشد ا نیفواد باشد قاب قوس

 ربش فاصله بود. انیاو و م

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 *«ازدهمیدرس *»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم
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و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

 یفتدل یدن 7یالمعراج: و عن عل یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

و  شبیگذشته ولکن ترک امیمسأله گفته شد در ا نینوع مفردات ا اگرچه

 تشیکه خداوند عالم مش یبعد از آن میاست که گفت نیو جمعش ا تشیخاص

ساطع شد در عرصات  ینور تیخلق خلق کرد از آن مش یقرار گرفت برا

ته اگرچه گف ستیالصدور مراتب ن ثیآن نور من ح یو از برا هیقوابل امکان

 شودیکه از سراج ساطع م یکه نور سمینویو م میگویشود و مکرر میم

از چراغ است اظلم است  دیبه چراغ است انور است و هرچه بع بیهرچه قر

او مراتب اثبات  یکه رأس مخروط نور است و از برا رسدیم ییتا به جا

 تیهرچه اقرب به مش شودیساطع م تیکه از مش ینور نیو همچن شودیم

را مکرر  نیاست اظلم است و ا تیاست و هرچه ابعد از مش نوراست ا

ه ک رایز فهمندیکه م ستیظاهر طورنینه ا شیو معن سمینویو م میگویم

 دیعکجا است و ب تیبه مش بیامکان را پس قر یفضا عیپر کرده جم تیمش

ا بعد ت تیمش شیاز پ تیاز مش شودیکه ساطع م یچه و نور یعنی تیاز مش

 ییبه عالم اجسام و حرفها اسیق یاز رو شودیگفته م نهایچه ا یعنیابعد 

 است پس طورنیاز ا ریپس مطلب غ شودیر عالم اجسام گفته ماست که د
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و  ستیاو مراتب ن یالصدور برا ثیساطع شد من ح تیکه از مش ینور

اثر  تیاست قرب ندارد بعد ندارد نور مش کسانیمراتب  عینسبت او به جم

 شودیمراتب که گفته م نیاثر تابع صفت موثرش است پس ا واست  تیمش

نه از نور ساطع  یه یه ثیاز قوابل نفس خلق است من ح نهایخلق ا یاز برا

و به  شودیکه از شمس ساطع م ینور نکهیهو هو مثل ا ثیمن ح تیاز مش

ه تأللو و مطابق تینها نهیحالت دارد ولکن در آ کینور  افتدیم نیسطح زم

کثافت و  شودیطور نمآجر به آن یولکن در رو کندیم دایرا پ تاببا آف

 تدفیذغال ب یو اگر رو زندیچشم را نم گرید کندیم دایکدورت پ غلظت و

ر مراتب د نیپس ا زندیوجه نم چیچشم به ه گرید شودیم تریظلمان گرید

مراتب در نور است و  نیاست که ا نیشده نه ا دایو در آجر و در ذغال پ نهیآ

است چرا که حرکت او حرکت بر قطب  کسانینور قرب ندارد بعد ندارد 

ندارد و مراتب در  یاجزاء را الزم دارد پس نور مراتب عیجم هیاست و تسو

ه او که شد دایدر کجا پ هیقوابل امکان دیبگو یاست اگر کس هیقوابل امکان

مکان ا یاست اگر معن زیچه چ هیقوابل امکان یسوال را کرد ندانسته معن نیا

ان کذا اگر امک کونیان مکنیکذا و  کونیان مکنی ینعیباشد که  دهیرا فهم

کذا و اگر امکان است  کونیان مکنیکذا و ال کونیان مکنیکه ال ستین

 مکنیواحده و  کونیان مکنیکذا پس اگر امکان است  کونیان مکنیکه 

و مأه و الف و الف الف  شرهو ثالثه و اربعه و ع کونیان مکنیو  کونیان ال
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 نیبه ا دینمایمکان نور احد که م نیقوابل معلوم شد در ا نیکه ا یبعد از آن

 نیاثن به صبغ نیو در بطن اثن شودیقوابل اعداد در بطن واحد به صبغ واحد م

در بطن واحد و اثنان و  شودیم دایآن نور احد پ یپس مراتب از برا شودیم

 یاو مراتب یراانه احد از ب ثیو اال خود احد من ح سهثالثه و اربعه و خم

و  یلع ای کیو انما االختالف ف یاهلل و ال ف یابدا پس الاختالف ف ستین

بلکه قل هو اهلل احد  ستیو اختالف در خدا ن ستیخدا ن تیاختالف در مش

به جهت آنکه و ماامرنا اال واحده و اختالف  ستین تیپس اختالف در مش

 مدیمن چرا ز دیبگو رسدیرا نم دیاز خود خلق از قبل خود خلق است پس ز

نباشد  دیز تیقابل یدیز تیاست ابدا و ممتنع است قابل دیز یدیز تیقابل

دا بکر است اب یبکر تیعمرو است ابدا و قابل یعمرو تیو قابل شودینم

جلوه کرد آن  یدیز تینور قابل تیساطع شد از مش یکه نور یبعد از آن

است چه  دیز ندینشیم زدیخیبرم کندیکه راقد و نائم بود متنبه م را تیقابل

و چه  ردآویبکند نور احد که به اثنان بتابد اثنان را از امکان به عرصه کون م

ز ثلثه باشد نور احد که به ثالثه بتابد ثالثه را ا یخواهیاثنان پس م ریباشد غ

 قیقاو آن د شودیثلثه اربعه که نم ریچه باشد غ آوردیامکان به عرصه کون م

از خود انسان  کندیبحثها را م نیو ا شودیو نکات را ذهن منجمد ملتفت نم

 نیفمن نفسک ا ئهیاست ما اصابک من حسنه فمن اهلل و ما اصابک من س

الئم اال نفسه پس از خود انسان است  لمیحامد اال ربه و لم حمدیاست که لم
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 سئلونیو هم  لفعیعما  سئلیابدا ال ستین انعبحث بر ص چیو ه نهایا عیجم

 دهیافر ثلثه را خدا تیقابل میگویثالثه از کجا آمده م تیقابل ییو اگر بگو

 اید قرار بده دیثالثه را ثالثه با ندیآفریحاال خدا که م دهیامکان هم خدا آفر

 یعمدا ثلثه نکرده و صالح از برا یثالثه را اربعه خلق کند پس ثالثه را کس

 کونیان جبیانه ثالثه  ثیاربعه نبوده که او را عنفا ثلثه کنند فالثلثه من ح

 اضایب کونیان جبی اضیانه ب ثیمن ح اضیاربعه و الب کونیان متنعیثلثه و 

ند را سواد کن اضیرا چه کنند ب اضیب یخواهیسوادا حاال م کونیان متنعیو 

 .ستین یاضیکه ب

 گرید یزیرا که چ یزیاست که آن چ نین ااست و آ یاقهیدق نجایدر ا و

وال س نیحافظ نفس خود هست در حالت ای ستین رونیاز دو قسم ب کنندیم

دند کر ریشمش یرا چرا همچو کردند فوالد را وقت نیاست که ا حیصح نیاز ا

را  نیچرا ا کهنیاست سوال از ا زیهست حاال جا یحافظ صورت فوالد

ه چرا مرا ب دیبگو تواندیقطعه فوالد م نیکردند ا رینکردند و شمش کارد

 یریچرا که در حالت شمش یو به صورت کارد نکرد یکرد ریصورت شمش

کنند که حافظ  یزیرا چ یزیهست لکن اگر چ یهم حافظ صورت فوالد

 یسوال کند که مرا چرا آن صورت نکرد تواندینم نیا ستیصورت اول ن

الف را  سندیاد و آن وقت باء بنوالف را اگر محو کنند و برود در عرصه مد
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ولکن  اندساخته یالف باء بشود بلکه از مداد بائ ستیاند ممکن نباء نکرده

د الف بود محوش کردن فیقطعه مداد که به صورت الف بود به صورت س نیا

چرا مرا به  دیبگو تواندیباش کردند آن قطعه مداد م نیو به صورت سک

به عرصه  یرد کن دیبا شودیبا هم م شودیمداد الف م یباء کرد صورت

 ستیباء الف ن نیو ا یاوریاز عرصه امکان ب یامکان و الف معدوم شود و بائ

اء بحث کند که مرا چرا ب تواندیاست ساخته شده پس م یباء شده بلکه بائ

 ثبح نیا یبحث الف است که مرا چرا الف کرد کیدو بحث است  یکرد

 بحث قطعه کیو  شودینم یگرید زیف نکنند چاگر الف را ال داردیبرنم

 تواندیم ریاما خود شمش یو کارد کرد یکرد ریمداد است که چرا مرا شمش

 دیدانیم دیافتیمسأله را  نیپس اگر ا فایس کونیان جبی فیبحث کند الس

مقام  درا دارن نیو سک فیکه آن قوابل که من عرض کردم همه مقام آن س

 نیبحث کنند که ما را چرا چن توانندیدارند نم تیو اربع تینیو اثن تیواحد

از تو و هرگاه مراتب خلق  ریکنند غ زیکه تو را چه چ دهندیجواب م یکرد

دارد  تیاگر نسبت به مادون دارد نسبت به مافوق صور یزیچ دیرا نگاه کن

 دیپس حد کندیکند نسبت به مادون بحث م یبحث تواندینسبت به مافوق نم

بحث  اندتویبحث کند نسبت به معدن نم تواندیم نیو سک فیت به سنسب

 دیکرد پس بحث حد دیحد توانیذهب را نم یکند که مرا چرا ذهب نکرد

نسبت به مادون ممکن است  شودیمنقطع م تشیهم نسبت به حال صور
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به  تنسب تیدیهمچو باشد و ممکن است همچو باشد اما به صورت حد

بحث کند اصل مسأله هر ذره از ذرات نسبت به مافوق خود  تواندیمعدن نم

حث نماند ب یبشود ندارد و بحث گریصورت د نکهیا تیدارد و قابل تیصور

 لکن چون دست تو دهیدست تو را آفر یو امر و نه فیمنقطع کرده به تکل

اعد ق اشکذا بود به تو گفتم قائم ب کونیان مکنیکذا و  کونیان مکنی

دو مقام قول  نیرفع کرده و شرح ا فیو تکل یخدا به امر و نه را نیمباش ا

 یقض العباد عما سئلیالعباد عما کلفهم و ال سئلیاست ان اهلل سبحانه  7امام

 نیو چن دیکن نیاند چناست که انسان را گفته ییو کلفهم در آنجا همیعل

ن صانع که آ دینگاه کن یفیس یاز برا ردیگیرا م دیپس صانع که حد دینکن

 فیس یقابل برا تیکه به حسب کم ندیبیاگر م کندینگاه م دیبه آن حد

 فیمناسبت با س یاست و از هر جهت فیاست و به حسب جوهر مناسب س

و  تیبه حسب کم کندیو اگر نگاه م کندیم فیدارد آن وقت او را س

به  ندکیو نگاه م کندیم نشیاست آن را سک نیو جوهر مناسب سک تیفیک

ه کرد ب اریرا اخت نیا دیحد تیو آن قابل کندیم نیو او را سک دیقطعه حد

در درش  یاگر چوب صالح است برا ردیگینجار چوب را م تیزبان جماد

 یو اگر صالح برا کندیم شیکرس یکرس یو اگر صالح است برا کندیم

آن هم  یبرا اگرو  کندیم زیزریو آالت ر کندیآن را آالت م ستین چیه

ه چ یبرا نیا کندیپس نگاه م سوزاندیو م کندیم مهیآن را ه ستیصالح ن
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قطعه که چرا مرا آالت  نیاگر بحث کرد ا داردیرا به آن کار م نیخوبست ا

تو  یتو پهن نبود ینداشت حیتو عضو صح دیگویم یو مرا در نکرد یکرد

 آالت یو برا ینبود ستعددر م یتو را آالت درست کردم و برا یشدیدر نم

 است که الخشب یاگرچه خشب خودش نسبت به باال صورت یمستعد بود

جوابش  یتو مرا چرا امام جماعت نکرد دیگویخشبا آنکه م کونیان جبی

به جهت آنکه  یغضب نکرد ریتو چرا مرا ام یکه تو عادل نبود دهندیم

 یتنداش استیس نکهبه جهت آ یچرا مرا حاکم فالن جا نکرد یقساوت نداشت

 .دهندیم حیجواب صح طورنیرا به ا نهایاز ا کیهر

ع ساط تیکه از مش یاست که نور نیرشته سر دراز دارد مقصود ا نیا یبار

د ش دایمراتب پ هیالنور نداشت ولکن در قوابل امکان ثیشد مراتب من ح

 دینرا نشا شانیرا متنبه کرد و ا هیگذشت رواقد معنو هیچون در مراتب معنو

نبه را مت قهیعبور کرد رواقد صور رق هیو عقول شدند و چون در مراتب برزخ

به را متن هیکرد ارواح شدند و چون در مراتب نفس عبور کرد و رواقد نفسان

کرد نفوس شدند برخواستند و نشستند بحمد  ایرا اح هیکرد و اموات نفسان

مد و بعد ابعد آ تیتا آنکه در غا بیترت نیبه هم هیاهلل و شدند نفوس جزئ

هم شدند اجسام باز آنها  آنهاو آنها را متنبه کرد و  هیگذشت به مراتب جسمان

افالک و  یشدند بعض یکرس یعرش شدند بعض یبعض تیهم به حسب قابل
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 شد ادبار عقل و اال عقل کره است نیشد ا اءیاح تیفیک نیعناصر به ا یبعض

من  گرددیم تیقطب مشاست و بر گرد  تیو آن نور کره است و نور مش

 آن نور بر قوابل نکهیاز ا بعدندارد  گرید ییالجهات امر کن برود جا عیجم

به  دیبکه تا یبود عقل شد بعد از آن یالطف و اعل نیشد عقل ا دیتاب هیعقل

غاسقه شد به جهت آنکه شرط مابه الجسم جسم  فهیقوابل اجسام اجسام کث

 یجسمان تیبعد در قابل تیشد و غا دایپ یمنته نجایغسق است و کثافت در ا

 نگذاشت که آن تشیغلظت قابل نجایدر ا کهکه آمده  یاتیاست نه در آن ح

عقل که رفت به جهت رقت حجابش عقل  تیکند و اما در قابل داینور تمام پ

 نیحجب آن نور را نکرد و اثار آن نور از او به طور کمال بروز نکرد پس از ا

و  به اول قوابل دیشد پس تاب دایپ تیر صادر از مشنو یجهت مراتب از برا

 الطف تیباشد هرجا قابل یاول باشد و اعل دیهست با عقلعقل شد و هرجا 

واحد هرجا هست  زندیهم بر یهست همانجاست اول اگر هزار عدد را تو

 میافتاده باشد دو خواهدیاو اول اعداد است بعد از آن اثنان است هرجا م

بعد از آن ثلثه است هرجا افتاده باشد  کندیواحد را م تیاعداد است و حکا

 نیاست نه ا طورنیمراتب به هم نیعقل و روح و نفس و ا نیچنحاال هم

 دیفرآ ینبود و بعد از آن روح نیاما روح متع دیمتعمدا آفر یاست که خدا عقل

 یاست که در عالم زمان برحسب قوابل زمان ییحرفها نهایو هکذا ا یالنفس

 لوابمکان بر ق ریغ یوقت ف ریغ یف دیتاب تیو اال نور مش شودیگفته م
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 نیو قوابل منور شد و عرصه امکان همه معمور شد ولکن ا دیتاب هیامکان

که عقل را خلق کردند و گفته ادبار کن ادبار کرد  شودیحالت را گفته م

راتب از چراغ منور صادر  یاز برا نیدر نزد محقق نیپس بنابرا یآمد تا به منته

 رهیامکنه مستن درنور چراغ در هوا است  نیمراتب بر ا ستینفسه ن ثیمن ح

ندارد اگر امکنه و اجسام را حذف کنند نور  یاست و نور چراغ مبدء و منته

 ینور از امکنه است قرب از امکنه است مکان دخل شودیم دایمراتبش کجا پ

و در المکان نور چراغ را تعقل  دیرا حذف کن هیبه نور ندارد شما اگر اهب

 اریکه فواصلشان تا چراغ بس بهیقر هآن نور مراتب ندارد ولکن در امکن دیکن

 یو او اقو شودیم دایو نور اول پ شودیم دایاست از آن اجسام مراتب پ

 یاستشراقا است و او اضعف استشراقا است و چطور شده که چون هر جسم

را بخواهند تجربه کنند از  نیان بالغا مابلغ ااست کائنا ماک یاو ظل یاز برا

ست که ا یزالل تیکه در نها یبا وجود ایآب در دینیبب دیتجربه کن ایآب در

 اهیس یکنیلکن تراکم آن را که نگاه م شودیتر تعقل نماز آن زالل گرید

در  یآن هست ظل یاست که برا یآن ظل نیسواد از کجا آمد ا نیا شودیم

 یآب او از برا میاست افتاد بر سطح دو نیا یسطح اعال یضعف برا تینها

آن  یجمع شده باطن سطح آن هم و از برا نیا میاست و ظل دو یآن هم ظل

 یظل زندیم اهیو از تراکم اظالل س یظل یباال یظل یاست و هکذا ه یهم ظل

آنها افتاده  یآب است بر رو یسطح باال نیضعف است ا تیکه در نها
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صاف  دیراه نگاه کن نیاز ا نکیع شهیش نیبه ا زندیم اهیاند سکم که شدهمترا

شد  دایپ یهرچه کلفت زندیم یآب دیراه که نگاه کن نیاست لکن از ا نو روش

 صفا تیاست اگرچه صاف است و در نها یهوا ظل یو برا شودیم دایظل پ

 شودیم دیو هرچه بع دینمایماورائش را خوب م کیاست که در نزد یظل

به واسطه  فتدیب دیکه با یماوراء را و آن نور کنندیاظالل آخر حجب م

از تراکم اظالل نور  نیو همچن شودیاظالل مخلوط به ظلمت م نیا جبح

 نیکه در هوا است ا یرنگ آب نیکذلک ا کندیم دایپ یچراغ مبدء و منته

ماشاء اهلل  یال نجایهوا است که از ا نیثخن و حجم ا نیا ستیرنگ آسمان ن

تا  دیبرو اگر هزار فرسخ باال ستین یآب یکنیاش را که نگاه مرفته و هر تکه

باز  دیکنیبه باال که نگاه م دینیبیهوا را صاف م دیهوا هست یخود شما تو

 ودشیم دایو اال اصل هوا صاف است و به واسطه تراکم هوا ظل پ زندیم یآب

که در فلک هفتم است  یاست به طور نیجسم از نور کواکب نه ا نیتا ا

به  آفتاب نورش نیو ا شودیبه قدر طاقت ما م نجایتا ا شودیالبته منکسر م

خواهد سوخت  نجایا نجایکه در فلک چهارم است اگر بتابد به ا یطورآن

 نیکه مناسب ابصار است به ا @یحبوت نیبه ا شودیپس نورش منکسر م

 و اال کجا چشمها را تاب آن نور است. دشویکه مناسب ابدان ماست م یحر

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و
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 «*درس دوازدهم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

 یاهلل محمدا منه ال یادن 7جعفریالمعراج: و عن اب یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر.

 به او فرمود دیکه خداوند عالم عقل را آفر یعرض کردم که بعد از آن روزید

نزول در اخبار در خصوص  ینزول کن ادبار کن و عقل ادبار کرد تا به منتها

ال قل قاز آنهاست لماخلق اهلل الع یاریوارد شده در بس ثیاقبال و ادبار احاد

 یاتمقدم است بر اقبل مناف براز آنها اد یله اقبل ثم قال له ادبر فادبر در بعض
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که از  یکه اقبل مقدم است نه آن قوس اقبال یثیکه آن احاد رایهم ندارد ز

ست که ا نیا شیاقبل معن نجایادبار اقبال کرد و رفت باال بلکه در ا یمنتها

بل قبول لکن اق رمیگیاقبل نم یمعنمنفعل شو ممتثل و قبول کن اقبل را به 

را  پس اقبل شودیو توجه نباشد قبول حاصل نم الکردن اقبال است تا اقب

بول که ق یامتثال امر مرا کن و قبول فعل مرا کن بعد از آن یعنیمقدم داشت 

به  دیآیرا کرد و موجود شد ثم قال له ادبر فادبر مقامات نزول است تا م

اخبار است اما  یدر بعض نیرا نفرموده ا یادبار بعد قوس صعود یمنتها

ادبر فادبر ثم قال له اقبل فاقبل آن قوس نزول و  دیفرمایاول م هک یثیاحاد

 کنندیدر قرآن و در اخبار به ثم عطف م شودیم یقوس صعود است و گاه

 سشما اوالد را من نف یعنیسابقه خلقکم من نفس واحده خلقکم  تیبه حکا

از  شیحضرت آدم ثم خلق منها زوجها و حال آنکه خلق زوج پ یعنیواحده 

اند هست که عطف به ثم کرده ریآدم است و در خطب حضرت ام لقخ

است لکن مقصود از  هیعلاز معطوف شیرا و حال آنکه معطوف پ تیحکا

مسأله بعد از آن مسأله بود نه  نیا انیو تأخر مصلحت ب یانیثم تأخر ب نیا

است مسأله که در خارج گفته شده عطف به آن مسأله بعد ثم  نیود امقص

لق لحاظ گفت لما خ نیبه ا توانیثم االمر هکذا م ایثم استمع  ای ولاق یعنی

ادبار  نیا است نیاهلل العقل قال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر نه مقصود ا

است و به جهت آنکه اصل اقبال  انیبعد از اقبال است بلکه مقصود تأخر ب
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ادبار را فرموده و  بعدجهت اول اقبال را فرموده  نیاشرف است از ادبار به ا

اول فرموده بعد ادبار  نجایو اقبال را ا آورندیم یانیکه ثم ب تیحکا نیدر ا

 تیاست که قوس اقبال قوس فعل نیاند و آن اگذارده یگریرا فرموده اشاره د

است اقبال  یقوس قوه است و آنچه مقصود و علت غائ است و قوس ادبار

س پ کردندینبود ادبار را خلق نم قبالاست اگر ا جادیا یاست که علت غائ

آن را مقدم داشتند و چون ادبار  انیبود در ب یچون اقبال مقدم بود و علت غائ

عقل تنزل کرد به جهت حصول آن  نیموخر بود آن را موخر داشتند پس ا

 نیکه به ا یچون مقدم است در وجود موخر است در ظهور وقت اقبال پس

 انیرا کرد که چون در وجود مقدم بود در ب اشعار نیا توانیگفتند م بیترک

 یکه سر داردیرا مقدم نم زیچ چیه میو در ظهور آن را موخر انداختند و حک

ان الصفا و  دیفرمایاست که در خصوص صفا و مروه که م نیدر او نباشد ا

ه خدا دارد ک یابدء بما بدء اهلل معلوم است سر دیفرمایالمروه من شعائر اهلل م

لما خلق اهلل العقل قال له اقبل فاقبل معلوم  نیرا مقدم داشته همچن یکی نآ

ت که اس نیا دهیباشد و آن فا دهیفا دیمف دیبایبه اقبال م یاست که ابتدا

مقدم است بر  یاست و علت غائ یصورو  یمقدم بر علت ماد یعلت فاعل

له ادبر  قالحال ثم  یا یو عل شودیو در آخرتر از همه ظاهر م یعلت فاعل

ن عقل م یعقل حاصل شد نه برا یبرا دهیفادبر پس ادبار کرد و مراتب عد

عقل در قوابل حاصل شد ثم قال له اقبل  یالصدور بلکه مراتب برا ثیح
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قوابل  امم یدبار و مقام ادبار مبعوث کرد به سوکه در عالم اچنان یعنیفاقبل 

کرد  یباشد امر و نه نسانا @یکه نب هیکون تیرا و آن مش هیکون تیمش ینب

آن  و آن امم قوابل امتثال نهایرا اعلوا تسفلوا تحرکوا تسکنوا و امثال ا شانیا

انسان  یمبعوث شد برا دیرس یکه آمد به منته یاوامر کردند و بعد از آن

که انو چن هیشرع تیاست مش یباشد و نب یکه عبارت از نب هیشرع تیمش

صفات  و یآن نب ئتیساطع شد و آن نور بر ه یورباال ن یباال و نب تیاز آن مش

نکردند  یامتثال کردند و بعض یبعض دیبود و بر امم قوابل که تاب یآن نب

 نجایدند ابو هیساطع شد امم قوابل کون ینور هیشرع تیمش نیاز ا طورنیهم

 نجایبودند ا اءیکون امکانات اش یبودند آنجا قوابل از برا هیامم قوابل شرع

مرو است ع تیقابل کیاست  دیز تیقابل کیاکوانند  اتیشرع یبرا زقوابل ا

 یچه آن قوابل در آنجا صلوح داشتند از برابکر است و چنان تیقابل کی

و  دهیحاالت عد یصلوح دارند از برا نجایقوابل هم در ا نیا دهیحاالت عد

 صلوحش نیصلوح دارد و به جهت آنکه هم هیاختالفات شرع عیبه جهت جم

 اریچه آنجا صلوح اختاو است چنان اریصلوح اخت نیبودند و هم شیامر و نه

و در قوابل متعدد  یبود وحدان یچه آنجا نورو انوجاد چنان جادیاو بود در ا

صادر شد و من  ینور هیصلوات اهلل عل هیشرع تیمش نیهم از ا نجایشد ا

ر د داو وحدت بود ولکن در بطون قوابل مختلف ش یالصدور اقتضا ثیح

شد و در بطن ابوذر نه درجه و در بطن مقداد  مانیبطن سلمان ده درجه ا
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بر حسب  بیترت نیهشت درجه و در بطن عمار هفت درجه و هکذا به هم

صادر شده  ینید یشرع تیکه از مش یمانیاختالف مراتب قوابل آن نور ا

 یفتص ای یامر عرض دینکن الینور را خ نیکرد و ا دایمختلف شد و مراتب پ

من که تابع است  دیمثل حرکت  یاعتباریامر ب ایمثل حرکت و سکون 

باشد حرکت هست و اگر نباشد حرکت  یدست من که اگر جسم یبرا

وهر بلکه تج @یعرض سار هیرعش تیآن نور ساطع از مش دیو مپندار ستین

 یس دیز نیاو ا یو بقا دیاو اشد است از تذوت ز یآن نور و تذوت و بقا

دارد و او مقدم است در وجود و موخر  یابد اتیو او ح کندیمسال عمر 

 نیپس ا یکون یتر است از نبمتشخص هیشرع تیمش نیاست در ظهور و ا

است  ترهزار هزار هزار مرتبه منبسط نیاست و نور ساطع از ا شتریتذوتش ب

است بلکه اکوان در رتبه  شتریاز نور آن و تشخص و تحققش در خارج ب

است که  نیدارند ا تیعرض اتیو نسبت به شرع اتیشرع نیموخرند از ا

است و شرع روح  یروح سلوک علم یمرحوم فرمودند که سلوک عمل خیش

باشد چگونه نه و  شتریتجوهرش ب دیکون است و چون روح است روح با

س است و قائم به او است پ هیشرع تیبسته به مش هیکون تیمش نکهیحال ا

 یاینور در مرا نیکه ا یپس بعد از آن یاست و باق بتنور دائم است و ثا نیا

جلوه کرد و صاحب مراتب مختلفه  نهایو در ا دیو عمرو و بکر تاب دیقوابل ز

کرد و آنچه در  دایو شعب و شئون پ التیمراتب تفص نیشد و آن نور در ا
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ز کرد از برو لهایبطن او کامن بود به واسطه اقتران به قوابل بروز کرد تفص

 تیلقاب نیکه آمد در بطن ا نجایا مانیاست اال مانیاال هیشرع تیآن مش شیپ

اطالق  به طور تیوانینبود و ح یبود المصل امدهین نجایو تا ا شودیم یالمصل

اجمال دارد در  دیآیفلک م شیکه از پ تیوانیو آن ح دیآیفلک م شیاز پ

 نیر او تا د شودیو الشام و الذائق و الالمس م ریو البص عیبدن السم نیبطن ا

باب اس یاست نشست اجماال دارد وقت یاو مثل زرگر ستین نهایا دیایبدن ن

ش و چک دیسایم داردیتسلط دارد سوهان را بر م ینیبیموجود شد م ششیپ

سباب نشسته بود و ا یوقت کندیم یکار یو با هر اسباب کوبدیم داردیرا برم

در  شد و دایپ لیکه آالت آمد تفص نبود رجل مجمل بود حاال ششیو آالت پ

 یبه مکان یشد انتقال دست زرگر از مکان دایپ گرید یلیهم تفص یلیهر تفص

و  کندیم گریافاده دچکش که آمد  یتو کندیسوهان که آمد افاده م یتو

رگر آنچه ز عیزرگر است و جم نیحرکت مطلقه ا لیتفص عیصنا نیا عیجم

ابل قو نیو شعب و شئون آن حرکت مطلقه او است و اگر ا لیتفاص کندیم

 مانیکذلک ا کردیو سوراخ کردن بروز نم دنینبود حرکت مطلقه به کوب

 یتابهام و اطالق دارد وق دیآیباشد م یکه نب هیشرع تیمش شیکه از پ یوقت

هم که آمد باز اطالق دارد  دیز شیدر پ شودیم دیز مانیآمد ا دیز شیدر پ

 عیاست در جم یاجمال مانیو همان ا شودیم مازن دیز یدر اعضا دیآیم

و همه  شودیم نیا کندیم دایآثار و شئون و شعب پ دیآیاعضاء و جوارح م
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که  یاست چنان خلود یاست و امر محقق مخلد هیامور محققه ثابته باق نهایا

 نیا عیدست شما جم یاجسام در نزد او مگر مثل رنگ حنا برا نیا ستین

مثل رنگ حنا  هیو صلوه و صوم و اعمال دهر اتیدهر شیاجسام قلبند در پ

 تسیدست مثل حرکتشان از بدن است اگر شرح آن بشود بد ن شیاست پ

 نیا بیز تکعو به ج یبیو تکع یاست و لون یعیترب دینیبیکتاب م نیآنچه از ا

چشمتان  یبرا چیه نیو به جز قرمز بودن ا نیکتاب و شش جهت بودن ا

 عیدست شما چه حاصل است و جم یکتاب برا نینها از ایاز ا ریغ ستین

را به  نیاست عارض شما و اگر ا یزیچ کیاعراض است و مالست  نهایا

از  ریغ یزیچ یعفوصت ای یحالوت ای یمالحت ایبه جز حموضت  دیذائقه ببر

نفهمد به واسطه  یخفت ای یو اگر دهان ثقل شودیدر دهان حاصل نم نیا

ثقل و خفت از اعراض  دنیبوده است و فهم @مدامالست دهان است سر

هم  نهایا ستین گرید زیدماغ چ یبرا ینتونت ای یبیبه جز ط حهیاست و را

آهسته عرض  ای یسخت یصدا نیبه ا یهداخل اعراض است و اگر گوش بد

که همچو  یجسم نیآن هم جزء هوا است پس شما از ا یشنویم ییصدا

ون و چ مغزیاعراض پوک ب نیاز ا ریغ دیقلنبه است چه دار یلیخ التانیخ

جسم  نیاست و ا مغزیب اتیکه آن شرع دیکنیم الیخ دیهست مغزیپوک و ب

 مغزهایب نیاز ا دیهست یدارد لکن چون شما خودتان در عالم بامغز یمغز

ارج اش خورد و از خبه کله یمشت دینیرا بب نهیآ یصورت تو دیشویمتأثر م
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هم  نیخورده است آن عکس است ا نهیآ یتو کسنخورد و مشت به آن ع

بود و  نهیآ یعکس است نه وزن دارد نه اثر دارد لکن چون آن مشت هم تو

 تیاشده حک یجار یشکسته خون شبح یخورد سر شبح نهیآ یبه عکس تو

 یاند بعضنشسته نیمنافق یعمر و جمع دید دیحضرت سلمان است که رس

و اماته  ایو اح کندیکار م جورنیا هک یسلمان فرمود نب زنندیحرفها م

 یرسح میو نع کندیدرست م یجنت سحر کیبه قولکم  یهمچو نب کندیم

و  کندیتا حظ بکنم و مرا در آن منعم م کندیو سحر م دهدیر آن به من مد

او درست کند و  یبرا یدوزخ سحر کی تواندیم کندیآنکه مخالفت او م

عالم عالم شبح شد دو شبح با هم جنگ  یقتاو را در آن عذاب کند حاال و

و خون  شکندیو سر او را م زندیشبح ضارب شبح مضروب را م کنندیم

 زیاست که چ نیو اصلش در خارج است مقصود ا شودیم یهم جار یشبح

د شما اصباغ است و خو نهایا عیجم دیباشد ملتفت بشو دیقلنبه در خارج نبا

من داخل اصباغ است و داخل صفاتست  ارسنگ که هزار من شد و هز دیصبغ

 نیبه جهت آنکه ثقل و خفت از صفات است به جهت آنکه مس را توز

 درویو م دیآیاست که م یزیچ کیو ثقل  شودیو به ثقل ذهب م کنندیم

ت معلوم شد که ثقل و خف نهایاز ا شودیم فیخف کندیم دشیتصع نیو همچن

 نیحاال سنگ هزار من ا شودیو عارض بر جسم م کندیاز اجسام مفارقت م

اش عالم مثل رنگ حنا است و همه نیا عیاست و جم اتیفیهزار من داخل ک
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 ودشیتمام م شیگرد یرا پهن کن شیرا که گرد یگرد زیاست و هر چ نیهم

 ودشیسخت م یبجوشان شودیتمام م شیپهن دیرا پهن کن یدراز زیو هر چ

 یمیعالم همچو صاحب تجوهر عظ نیپس به نظر شما ا شودیشل م یبپز

مثل  دینیبیآنچه شما م کنمیمگر اعراض عارضه بلکه عرض م ستین دیاین

شما مگر اسفل عالم مثال را  دیکنیاست و اسفل عالم مثال است و ذوق نم

مسأله مبرهن  نیکه ا یبعد از آن ماندیاش مثل رنگ حنا مو عالم مثال همه

 و باطل است، یفان نهایا عیکه جم دیشد و دانست

 ما خال اهلل باطل ءیکل ش اال

 لیالمحاله زا میو کل نع 

 

 

که  شودیشما معلوم م یاست آن وقت برا یو اعراض االتیاش خهمه و

عالم تجوهرش کمتر  نیاجسام هست و از ا نیاقال مثل تجوهر ا مانیتجوهر ا

هفتاد  است شتریب مانیکه تجوهر آن ا کنمیعرض م دیکه آمد نجایتا ا ستین

 یو دهر دابداالب ماندیم است که یزیچ مانیاجسام آن ا نیهزار مرتبه از ا
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است که  نیبگذار و نه ا یگذاریاست و خالد است و تو اسمش را صفت م

جسم هرچه  نیاست که ا نیاست و نه ا یاگر صفت هم باشد صفت دهر

 یاهلل صفتند و هر دان یماسو عیاست و جم یباشد صفت زمان خواهدیم

 شودیصفات است که منشأ کارها م نیصفات است و هم ینسبت به عال

به سرت خورده به جز صالبت  زیچه چ شکندیسرت م زندیسرت م هسنگ ب

به سرت خورده  زیچه چ دهیخورده سرت را بر ریو صالبت عرض است شمش

عرضها کارها را  نیدقت و حدت به سرت خورده و عرض است و هم

و چوب خوردن  خشب به طور سرعت نیوقوع ا زنندیچوب که م کنندیم

و  ایدن نیاست و داخل اعتبارات ا یعرض امرو وقوع  شودیباعث وجع م

منشأ آثار است و آثارش  مانیآن ا نیمنشأ اثر است و همچن نجایذلک در امع

و درد تمام  دیآیآثار خلود است اگر آن وقوع منشأ اثر است و پا درد م

نا او ف یار خلود است و برامنشأ آثار است و آثارش آث مانیا نیلکن ا شودیم

و آن نور ساطع  مانیاست پس آن ا یدار ابد امتیو ق میو نع ستیو زوال ن

د باش یباشد و تذوتش اعظم از هر تذوت یتجوهرش اعظم از هر تجوهر دیبا

 ناتیکا یباشد چگونه نه و حال آنکه علت غائ یزیاز هر چ یو ادوم و ابق

جهت موخر در  نیاست چگونه نه و حال آنکه اقدم در وجود است و از ا

الذات البحت  یاالحد و اقرب ال یچگونه نه و حال آنکه اقرب ال تظهور اس

 است.
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 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 *«زدهمیدرس س*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

 یاهلل محمدا منه ال یادن 7جعفریالمعراج: و عن اب یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر.

 مقدار است کما قال الشاعر: یمقدار دو قوس و قاب به معن یعنی نیقوس قاب

 جاوز الماء فوق الرووس اذا
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 فقاب قناه و الف سواء 

 

 

قوس است کالم در نزول  یالقوس قطعه من الدائره که هر سه نقطه منحن و

خطاب  هیشرع هیو مش هیو صعود عقل بود فقال له اقبل فاقبل بالسنه شرع

 صل و صم و حج و زک لشیاست که تفص یکرد که اقبل و اقبل کلمه مجمل

 نیا ید و عود گذارد و معنصعو یاقبل است پس عقل بنا لیهمه تفص نهایا

است که رتبه به رتبه برود که جسم برود به مثال و  نیعود نه ا نیصعود و ا

رتبه  کی فیمثال شود و مثال برود به ماده و ماده شود بلکه عرض کردم تلط

د از رتبه خو ءیآن رتبه برود اما ش یآن رتبه تا اعال یممکن است که از ادنا

 نیاستخالص بشود ا هیعال هبه رتب هیاما از رتبه داننخواهد شد و  نیبگذرد ا

ت به واسطه دعو هیبشود و در اوائل منهمک بود در رتبه دان دیواقع است و با

 او را پاک هیرتبه دان یشهایاعمال او را استخالص کنند و از آال نیاقبل و ا

است و  نیکنند و در آن رتبه خود صرف و خالص بشود واقع است و چن

که عقل  شنودیاست که اگرچه انسان م نیهست و آن ا نجایدر ا یاقهیدق

طور که انسان تنزل کرد روح شد و روح تنزل کرد و نفس شد و هکذا آن
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 کندیم الیخ یکه عقل رایو آن قوس ظهور است ز ستین کندیم الیخ

 نیمحدود و مع کندیم الیخ یو تنزل کرد روح شد و روح نیمحدود و مع

 و به کندیم الیخ ینیمع دودنفس مح نیرد و نفس شد و همچنو تنزل ک

طور صعود و ظهور است و در هنگام  طورنیتا آخر مراتب و ا طورنیهم

 یمحدود برا نیو روح مع ستین دیو مخصوص ز دیز یبرا نینزول عقل مع

 لکن بعد از ستین دیز یجسم که مخصوص برا نیو هکذا تا ا ستین دیز

 که گرفته یاقبضه خاک نیکه در قوس صعود ابتدا کرد آن وقت از ا یآن

و  شودیم دیقبضه مال ز نیکه درآمد ا دیبه صورت ز دیبدن ز یبرا شودیم

 نیصورت که موخر است ظهورا مقدم بود وجودا و ا نیو ا شودیم دیحاال ز

 یدیز نیو تع دیتحد نیاز آن قوه و ا قتیاست که اشرف است در حق یتیفعل

 دایدر قوس صعود پ تیفعل نیاشرف است از آن حالت مبهمه و ا یتیفعل

که صعود کرد آن  یبعد از آن یابهام عنصر ایدن نیکه در او چنان شودیم

 شیانو نفس شینبود ابهام عقالن دیاز آن ز شیو پ شودیم دیوقت به صورت ز

 خیو مشا سمینویم یکه گاه یاست عبارت مشکل نیاست و ا طورنیهم هم

است که او دارد و آن  یکه دارد همان علوم ینیآن تع دیاند که نفس زنوشته

 شودیباطل م دیز نیتع یریکه اگر آن علوم را از او بگ تشیدیز نیاست تع

 یریاست که اگر آن را از او بگ دیهمان معقوالت ز یدیعقل ز نیپس تع

 تسین دیو عقل مبهم است و مال ز ستین دیعقل ز ستین دیعقل ز گرید
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از عقل عمرو به آن معقوالت است که  دیزعقل  ازیدر عرصه عقل امت یعنی

 نیبه علمشان است ا ازشانیکه در عرصه علما امتدارد و آن ندارد چنان نیا

تر خوشگل نیا دیگوینم یکس گریاست و آن کمتر است د شتریعلمش ب

 اتیفیو ک ریعلما به مقاد ازیست و امتمال جسم ا یخوشگل نیاست چرا که ا

ست ا هیاست و آن فق میحک نیاست که ا نیاز آن ا نیا ازیعلمشان است و امت

در عالم عقول  ازیاست و امت هیو به صور علم بیمنجم است و آن طب نیو ا

 کسب نجایا دیاست که دارند و آن معلومات و معقوالت را با یبه معقوالت

مگر  تسین نیعقل او هنوز مع کندیتولد م یکنند در قوس صعود و طفل وقت

اول  هینفس قدس دیفرمایم ریرا حضرت ام زهایچ ندیاو بب مکه چش یبه قدر

که در رحم تولد  یوانیتولد او وقت مسقط رأس ولد است به خالف روح ح

 یوقت شیانسان و نفس کندیدر هنگام نطفه بودن تولد م یو نفس نبات کندیم

نوز ولکن ه ردیگیو به او تعلق م کندیآمد آن وقت تولد م رونیکه از رحم ب

د متول ینکرده و اول تخصص او است و از ظل انسان کل دایتام پ تخصص

 کندیم لیکه تحص یمگر به قدر علم کندینم دایبه او پ یو اختصاص شودیم

 هانیا یمادر یپدر ندیبیم نیو زم ندیبیعالم آسمان م نیاز نظر کردن در ا

 جنت همه لکه اه یاست نه انسان یعلوم انسان متعارف یعنیهمه علوم است 

ه علومش ب نشیتع گرینفس د کیو  کندیم دایپ نیانسانند و خورده خورده تع

به  یناسا ازیاست به علومش و هکذا پس امت نینفسش متع گرید یکیاست و 
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 امتیدرست شد که شخص در ق خیمشاحرف  یعلم و عملشان است پس معن

به  نهحدود  نیحدود مشخصه او علمش و عملش است و محدود است به ا

 یکیمال اجسام است حاال علم  نهایا یاهیو س یدیو سف یو زرد یسرخ

تر است از شبهات و شکوک و علمش از درجات و خالص تریصاف ینیبیم

 است یاست و از درجات ادن فیاست و کث ظیعلمش غل یکیاست و  یاعل

 شودیاو م هیپس همان علم و عمل حدود شخص طورنیو هکذا اعمالش هم

 نیدر ا هیحدود شخص نیحرف معلوم شد و معلوم شد که ا نیکه ا یآن زبعد ا

 یح برابود صال ییچوبها ایکارخانه دن نیاز ا شیو پ شودیم دایپ ایکارخانه دن

 یصورت در نجایکارخانه که آمد ا نیدر الکن  گرید یزهایدر و پنجره و چ

که اگر مردم در عالم ذر آنجا  ینکند کس الیشد پس خ دایاو پ یو پنجره برا

نبود  نیبکنند آنجا مع فشانیتکل نجایدر ا زیچه چ گریثبت بوده د مانشانیا

 تیمومن نیو همچن شودیعمرو ساخته م تیعمرو ایکارخانه دن نیدر هم

 نیکه چن یبعد از آن شودیکارخانه ساخته م نیکافر در ا تیمومن و کافر

 یبرا از یمگر در قوس صعود و نبود مثال ستین ینیصاحب مثال مع دیشد ز

از قوس صعود و صاحب ماده مخصوصه و نفس مخصوصه و عقل  شیپ دیز

مراتب مخصوصه نبود مگر در قوس صعود و مگر پس از  ریو سا یمخصوص

ممتاز  نینفس محدود مع کی دینفس ز نیت که اپس نه چنانس ایدن نیا

 یعبارات دینیبب پس ایدن نیو بعد آمد به ا ایدن نیاز ا شیبود پ تیدیمعروف به ز
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 زیو همه چ کندیبه آنچه مرادشان هست چقدر تفاوت م شودیکه نوشته م

 یتا به منتها یهر کس کندینوشت پس در قوس صعود صعود م توانیرا نم

و د شودینفس که گفته م نیو ا گذردیو از نفس خود نم رسدینفس خود م

نفس  کیاست و  قتیحق یخود است و به معن ینفس به معن کینفس است 

 هینفس قدس نیاست که بعد از عقل است و ا تیو جهت ماه تیان یبه معن

 هیانسان است و تمام انسان است پس نفس قدس قتیخود انسان و حق یبه معن

و  تیان یاست که به معن یآن نفس نه آن نفس دیفرمایم ریکه حضرت ام

نفس  نیبلکه ا ستیناو باشد و آن نفس بنت عقل  یباال یباشد و عقل تیماه

که من عرف نفسه فقد  یخود انسان است و آن است نفس یبه معن هیقدس

 شودیو نفس اهلل گفته م شودیاضافه به خدا م یاست که گاه یعرف ربه نفس

 کس چینفس او و ه شودیو گفته م شودیافه به خود شخص ماض یو گاه

چگونه نه و حال  بداخود تجاوز نخواهد کرد ا نیو از ا هینفس قدس نیاز ا

و ثواب و عقابش  شودیو در بحر اطالق گم م رودیآنکه اگر تجاوز کند م

 او یاو تا ادنا یکه خود او است از اعال هینفس قدس نیحاال ا شودیباطل م

 یدر اعل هیدیصورت ز نکهیاست اال ا هیدیاو مصور به صورت ز یه جاهم

 ترظیدرجات او غل یادن در هیدیاست و همان صورت ز ترقیدرجات او رق

 هیاست و کارش فهم معارف ربان قیدرجات او که فواد است رق یاست و اعل

معرفت عمرو است و معرفت عمرو  ریغ دیکه معرفت ز ستیاست و شک ن
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است و بکر است و هرکس فوادش به قدر معرفتش است و  دیمعرفت ز ریغ

 یدرجه باشند و حال آنکه لو علم ابوذر ما ف کیدر  دیاال ابوذر با سلمان با

است و فواد  مانیقلب سلمان لقتله و کفره و فواد سلمان در درجه دهم ا

 یابوذر در درجه نهم پس فوادش مخصوص و محدود است و حدودش معارف

عقل آن هم محدود است به معقوالت شخص و  نیت که دارد و همچناس

است به  دو نفسش محدو فهیکذلک روحش محدود است به معلومات لط

 یو هرگز ماده وجود خارج داندیکه م هیو صور جزئ هیمعلومات و صور دهر

نظر  یبه نظر فواد دیکه انسان با شودیگفته م نکهیا شودیاز صورتش جدا نم

 اعیجم نهایرا به آن بفهمد ا تیبفهمد و احد دیرا به آن با قتیکند و حق

شخص در وجدان خود ممکن است که توجه کند به  یعنیاست  یوجدان

به ماده با غفلت از صورت  کندیتوجه م گریبا غفلت از جهات د یجهت

ه فواد که ب نیپس ا هیبا صورت معنو قهیصورت رق @86ص ای@مجرده با

 مراتب دیاست که به فواد که رس نیو نه ا رسدیدر وجدان به او م رسدیاو م

 ستیاز آن ن ریغ گرید زیفواد است و چ گریو حاال د کندیرا خلع م هیدان

 هیمرکب است آن صورت شخص شودیو فواد م شودیبلکه نظر او به فواد م

 شودیو ملتفت رنگش م کندیکتاب م نیشخص نظر به ا نکهیدر خارج مثل ا

ر و حال آنکه د کندیغفلت م گرشیو از جهات د شودیم عشیو ملتفت ترب

به  شودیکه گفته م یخارج ماده و صورت خودش را دارد و کذلک آن کس
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را خلع کرده و حاال عقل صرف شده بلکه  هیمراتب دان نکهینه ا دهیعقل رس

و  کندیر مبا عقل نظ نکهیمراتبش است اال ا ریعقلش با نفسش است و با سا

 دهیو کذلک آنکه به نفس رس شودیو از صور غافل م شودیم یمتوجه معان

فواد  یعنی رسندیرتبه فواد م هو همه به طور وجدان است و کذلک اهل فواد ب

 ریو در وجدان خود از سا شودیم نیو خالص و ب حیمصرح و صر شانیا یبرا

ر شب د غمبریلوم شد پس پمع یمعن نیکه ا یبعد از آن شوندیمراتب غافل م

که محمد محمد است و  ییبه جا دیمعراج از مقام نفس خود نگذشت و رس

بلکه تمام  ستیو ربع محمد ن ستینهمه مراتب است و نصف محمد  یدارا

مثل مرده و  افتیاهلل را  یاو با او نبود و ماسو ریغ چیمحمد آنجا بود و ه

و در آن مقام تام المراتب و کامل  افتیرا مرده  یو ماسو دیخودش را د

المقامات بود و در آن مقام فوادش هم عقل داشت هم روح داشت هم نفس 

برود به فواد و  کندیجسمش را ول نم غمبریداشت تا جسم همه را داشت پ

لکن آن  کندیرا خلع م یو عرض یو جماد یجسم نبات نیهست ا یزیچ

 کندیس جسمش را خلع نمپ کندیرا چگونه خلع م یقیحق یجسم اصل

 کندیدر صعودش و در معادش جسم خود را خلع نم یمومن چیو ه غمبریپ

د تمام باش دیبرود با شودیمکه جسمش مما به هو هو است نصفه که ن رایز

ن که بد نیشده که هم نیا بیاست که جسم داشته باشد و ع یو تمام وقت

آب را در ظرف کردند و بعد  ندیبیو م کندیم الیو بدن خ ندیبیرا م یعرض
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 کنندیروح را نزع م شنودیحاال م یو ظرف ماند خال ختندیاز آن آن آب را ر

 دیگویبالبدن آن وقت م یو روح کندیم ضاز بدن و بدن بالروح آنجا فر

واد ف تیقابل نهایجسم را خلع کند و برود لکن اگر بداند که ا شودیپس م

نباشد آن هم  نیکه اگر ا فهمدیاو است م تیو ماه تیجسم ان نیهستند و ا

ند اجابت نک نیو اگر ا ستینباشد اجابت کننده ن یو اگر لسان داع ستین

 غمبریپ فهمدینباشد مقبول نخواهد بود آن وقت م قابلاگر  ستین یلسان داع

نگذشت و نصف و ربع محمد معراج نرفت  یدر شب معراج از مقام محمد

از پس حجاب  نیمحمد آن است که تمام مراتب را داشته باشد پس بنابرا

مد مح قتیاست که حق هیاله هیزبرجده خضراء نگذشت و آن مقام نفس کل

 گریاست بلکه به عبارت د ینزد سدره المنته رو آن حجاب د 9آنجا است

 یخضرا است و از آن سدره المنته همان حجاب زبرجده یخود سدره المنته

بگذرد و در پس آن حجاب نشست و از مثل سم  توانستیبه وجود نم غمبریپ

است و  یماشاء اهلل من نور العظمه و گذشتن از آن نشدن یابره نظر کرد ال

 نیسدره برود ا یاز اسفل سدره به اعال ستین قهیمضا یبل ستیممکن ن

 یکیر است اگ ءیش ءیما به الش نهایا دیشنویکه شما م هیتنزل هیمراتب ثمان

ب رفت تا به مقام حجا غمبریکه پ یپس بعد از آن شودیاز آنها نباشد تمام م

رب او که عبارت از رب مضاف او است و به  نیاو و ب نیزبرجده خضراء ب

جلوه رب و ظهور رب خود که فواد خود  نیاو و ماب نیتا ب گریعبارت د
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مگر به قدر دو قوس فاصله که مقام روح باشد  نیباشد نبود مگر قاب قوس

 میقوس و ن کی ای میقوس و ن کیاز دو قوس مثال  یادن یعنی یو عقل اوادن

 قهیصور رق نکهیو خورده به جهت آنکه مقام روح هم مقام صورت است اال ا

 ستیاست به آن اعتبار که روح مقام صور هظیو نفس مقام صور غل است

ته شک داش یزیاست که خدا در چ نیحالت او نه ا نیو ا یگفته اوادن هیبرزخ

طور  و اما به یبالادن یعنی یو اوادن شودیباشد بلکه به زبان ظاهر گفته م

 نکهیل امعلوم شود مث تشیو برزخ دیحالت ترد نکهیگفته تا ا یاوادن قتیحق

 توانیم یعنیباالتر  ایجسم است  ییگویم یکنیکه نگاه م را یشخص برزخ

او  توانیگفت جسم است و م توانیو م دینظر کرد و او را جسم د یگاه

 دیبا طورنیاست و هم نیهم یو دهر است و حالت برزخ دیدهر د یرا گاه

جنت  اندبه جنت حضرت آدم و گفته کردندیم یائمه : گاه نکهیگفت مثل ا

 یکه نظر به شخص برزخ یبه عالم دهر پس کس شودیملحق م یو گاه ایدن

ت ثم قس دیفرمایاست که م نیاست ا نیچن ایاست  نیچن دیگویم کندیم

 دیاست که خدا ترد نیکالحجاره او اشد قسوه نه ا یقلوبکم من بعد ذلک فه

ظ اشد قسوه ولکن لف لب شودیم یمعن یداشته باشد و به ظاهر به لغت نحو

ر اما کالحجاره پس به اعتبا دیاو اشد قسوه بگو نیهم دیاو باشد و با دیآن با

 واریاست در تالوت مثل د شانیو انهماک ا شانیو عدم تنبه ا شانیا تیجماد

بها و لهم اذان  بصرونیال نیلهم اع فهمندینم چیکأنهم خشب مسنده و ه
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بها اولئک کاالنعام بل هم اضل اولئک  فقهونیبها و لهم قلوب ال سمعونیال

اعتبار که ان من  نیمالحظات فرموده کالحجاره و به ا نیهم الغافلون به ا

منه الماء و ان منها  خرجیف شققیمنه االنهار و ان منها لما  تفجریالحجاره لما 

 یالجمله ترق یهستند و انسانند و ف طورنیا نهایاهلل و ا هیمن خش هبطیلما

شان است صالبت شتریاست و چون توحدشان ب شتریو توحدشان ب دناکرده

رچه ه ءیکه ش دیرا بدان نیاشد قسوه و ا دیگویجهت م نیاست از ا شتریب

اند هسلف گفت یاست که حکما نیا کندیم دایصالبت پ کندیم دایتوحد پ

کلمه افتاد دست  نیو الماس باشد و ا اقوتیبه صالبت  دیکه افالک با

سخت و صلب باشد  دیو گمان کردند که با دندیو نفهم نیمتأخر یحکما

دخان  یالسماء و ه یال یثم استو یقوله تعال دیکه افتاد و شن میبه دست حک

 نیکه صالبت افالک از شدت تشاکل او است و کدام صالبت از ا فهمدیم

او  در یفتور چیکه صد هزار سال باشد و دائم در حرکت باشد و ه شتریب

شاکل ت یعنیصالبت  یصالبت ندارد معن طورنیا یاقوتی چینشود و ه دایپ

سنگها اشد  نیکه انسان از ا ستیاجزاء و عدم تطرق فساد در او و شک ن

 نیاست که فرمود او اشد قسوه از ا نیتشاکل است پس اشد قسوه است ا

ه ک یاشد ضالله هستند پس انسان یعنیجهت در حق آنها گفت بل هم اضل 

 از انعام.  شودیاضل م ضال شد



  144|  صفحه

 

به مقام روح رفت و  9غمبریپس حضرت پ میبر سر مسأله که داشت میبرو از

س نف یکه علم به اعال یهم مقام صورت بود و باز کس نیا یعنیشد  یاوادن

ه کند و تا حالت برزخ را ب دایالجمله پ یعلم به روح ف تواندیم کندیم دایپ

است  طرف نیمن از ا میاگر صرف بگو شودیمعلوم نم ینکن انیب دیطور ترد

از آن طرف است جزء آن  میو اگر صرف بگو شودیطرف م نیکه جزء ا

من هذا العالم او من هذا العالم  میاست که بگو نیو حالتش ا شودیطرف م

 میاست که بگو نیا انشیولکن ب ستمین نیو من هم عالم هستم و جاهل به ا

به طور اختصار  یاوادن نیقاب قوس یمعن نیمن هذا العالم او من هذا العالم و ا

 و اجمال.

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس چهاردهم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم
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و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیئهم اجمعاعدا یلعنه اهلل عل

اهلل محمدا منه  یادن 7جعفریالمعراج: و عن اب یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یاال قفص لولو ال نهیو ب نهیب کنیفلم

و به او فرمود  دیکه معلوم شد که خداوند عالم اول عقل را آفر یاز آن بعد

به  دیبعد از آن خطاب به او رس دیبعد رس یادبار کن و ادبار کرد تا به منتها

 دیسباز به مبدء خود ر نکهیکه اقبال کن و اقبال کرد تا ا هیشرع تیزبان مش

آمد و شد حکما دو قوس تصور  نیو صادق شد کما بدءکم تعودون پس از ا

اند اند به جهت آنکه عودش از آن ممر بدء و نزول نبود و تصور کردهکرده

نخواهد آمد و  مینه از راه اول در خط مستق و برگردد دیایب یکه اگر کس

را مالحظه کردند و  رهیدا نیبرگردد و چون تمام ا یدر خط منحن دیبا

 قوس و ابعاض نیا یاجزاحرکتش را بر قطب مالحظه کردند قوس گفتند و 

را بر  یآن قس میو تقس اندافتهیدر آن  اریبس یاند قوسهاآن را که نظر کرده

د و انکرده میدفعه نزول به دو قوس تقس کیاند کردهحسب اختالف انظار 

 اند و قوس شهادهگفته بیاند که قوس غکرده میصعود را به دو قوس تقس



  146|  صفحه

 

 بیدرجات عقل تا محدب عرش قوس غ یاعلکه از مقام  طورنیاند به اگفته

د انقوس شهاده گرفته نیو از مقام محدب عرش تا تخوم ارض شودیحساب م

ساب ح بیدرجه نفس غ ینظرها از مقام عقل تا منته یبه حسب بعض یو گاه

شهاده حساب  نیو ماده و مثال و جسم تا تخوم ارض عتیو از مقام طب شودیم

و ماده از اجزاء هستند آنها را از شهاده  طبعنظر چون  نیو در ا شودیم

م که عال نیتا محدب عرش آمده بنابرا بیغ یگریاند و به لحاظ دگرفته

 ستیو چون مرکب ن ستیمرکب ن بیاست و قبل الترک بیشهاده عالم ترک

در قوس صعود  نیاست و همچن بیپس از عرصه غ ستیپس از عرصه زمان ن

در وراء عالم اجسام است  بشیاش در عالم اجسام است و غقوس شهاده

 زیچه چ بیغ پرسندیو از من م ندیآیرا گفتم و مکرر م بیکلمه غ نیچون ا

 .میالجمله آن را شرح کن یکه ف ستیچه بد ن یعنیعالم  نیا بیو غ است

 باشد از مشاعر بیکه غا یزیآن چ یمعلوم است که اسم است برا بیغ اصل

که از چشم من پنهان شد آن حاظر در  یو شکل یشخص شاعر پس آن لون

از من است و کذلک آن  بیپس غا ستیپس مشهود من ن ستینزد من ن

که در محضر سامعه حاضر است شهاده است و آنچه از گوش شما  یصوت

از سامعه شما است و آنچه در محضر او  بیغ یعنی تاس بیپنهان است غ

 نیبنابرا ستیاو ن بیاست پس مشاهد او است پس در شهاده او است و در غ
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 نیو همچن شودیم بیرنگها و شکلها نسبت به گوش شما غ یبه اعتبار

 ریسا دیکن اسیدو مشعر ق نیو بر ا شودیم بیچشم شما غ اصوات نسبت به

از مشاعر ظاهره شما گذشت و افتاد به عقب و  نچهمشاعر ظاهره را پس آ

آنچه داخل الوان و اشکال و اصوات  یعنیمشاعره ظاهره شما آن را  دینفهم

حواس ظاهره شما  بیدر غ ستین اتیفیو طعوم و ک حیو داخل روا ستین

 نیاست و آنچه داخل آنها است شهاده است پس بنابرا بیغ نیاست پس ا

است از حواس شما  بیاست و غا بیعالم غ لالمثل داخ یجسم مطلق ف

است  بیپس داخل عالم غ ستیدر او ن رهمایو غ یکه رنگ و شکل رایز

که به حواس ظاهره درک  طورنیبه هم رودیباال م بیو باز غ نهاینسبت به ا

حواس ظاهره  بیکه جسم مطلق هست پس هست و در غ دیدانینکردند و م

 یآن امر موجود دیکن اسیق نیو بر ا بیغ نشهاده است و آ نهایهم هست و ا

 هیر قضد امیو ق دیز نیباشد مثل نسبت ماب یرا که بر حواس باطنه شما مخف

 دیستیاز اهل علمش ن دیستیاست اگر ملتفت ن رونیشما ب الیقائم و از خ دیز

و  کند یشما سع الیاست و هرچه خ رونیشما ب الیاز خ امیو ق دیو نسبت ز

 رایز دیو طلب کند که آن نسبت را بفهمد نخواهد فهم کندالتماس درک آن 

 الیاند و در خاست که به مشاعر ظاهره درک کرده یآن صور الیکه شأن خ

و طعوم  یشم حیو روا یو اصوات سمع ینیشما هم به جز الوان و اشکال ع

مثل است که در  نیهم ستین کی چیه یو مالست و خشونت لمس یذوق
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حرفها ندارد پس  نیبه ا یو قائم دخل دیو نسبت ز شودیشما درک م الیخ

 ایکند که زرد است  ریس الیو هرچه خ الیاست از درک خ بیآن نسبت غا

 الیخ و نیریش ایکوتاه ترش است  ایبلند است  اهیس ایاست  دیسرخ سف

پس  فهمدیالوان و اشکال و محسوسات ظاهره را م نیکند هم ریهرچه س

درک حواس باطنه و موجود هم باشد و کذلک  ازباشد  بیکه غا یزیشد چ

 یاباشد و کذلک مسأله بیهست که از درک فکر شما هم غا یامسأله

 رونیاست و از درک عالمه و عاقله و چون ب رونیهست که از درک واهمه ب

نه کار واهمه است نه کار  ءیش قتیو درک حق شودیم بیرفت از آنها غ

ارند د یشأن خاص نهایاز ا کیو هر لهینه متخ رهعاقله است نه عالمه نه متفک

که خبر از علم ندارند باطن را مثل فرنگ  ییلکن آنها گرندیکدیو ممتاز از 

 کار ندیگویاست م رانیاز وضع ا ریمردم هرچه غ نیا دانندیگفتن مردم م

 کیست ا یگل فرنگ نیا ندیگویم نندیبیکه م یبیاست و گل غر یفرنگ

رار اسالم و همچو ق یماسوا یعنیاست فرنگ  یاز فرنگ ندیگویصنعت تازه م

اند مشاعر ظاهره را مردم اسمش را فهم گذارده یماسوا نیشده حاال همچن

 جسم نیجسم و از ا نیکه از پس ا رسدیم الشانیو خ دهندینم زیتم گرید

 نینه چن ریطور است خ کی زیفهم است و فهم همه چ گریکه گذشت د

صورت  کندیدرک م الیاست خ یزیمخصوص به چ یزیچاست و فهم هر 

 ایضوء را منفردا  ایلون را منفردا  کندیرا منفردا منفردا مثال درک م اءیاش
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شأن  نیرا و ا نهایو طعم و امثال ا حهیظلمت را منفردا و کذلک صوت و را

کر ف الیدو خ انیاست که در م یمشعر کیاست و اما متفکره آن  هیالیقوه خ

 فهمدیدو را م نیا نیو نسبت ماب کندیدو صورت نظر م انیو در م کندیم

سه صورت و هکذا و  ایدو صورت  انیآن نسبت را م شودیو او ملتفت م

 ای داشته باشد مثل ابوت یکه شکل ستین یزیدو صورت چ انینسبت م نیا

 نیبلند است از ا ایزرد است کوتاه است  ایبنوت چه شکل دارد سرخ است 

طرف و آن طرف  نیاست پس معلوم شد که هرچه از ا رونیعرصه صورت ب

ر پس ابوت و نسبت د تواندیبرود که درک ابوت کند و درک نسبت کند نم

و د نینسبت ماب ندکیافتاده است پس متفکره درک م الیخ بیعالم غ

عد را و ب یصورت و معن انیرا و نسبت م یدو معن نیصورت را و نسبت ماب

 هیجزئ یمعان نیو ا فهمدیرا م هیجزئ یواهمه معان نیاست و ا اهمهاز آن قوه و

 و زدیگریم ندیبیبه صورت ندارد مثال گوسفند گرگ را م یدخل چیه

 یبه جز صورت گوسفند گرید الیصورت مشعر خ نیاز ا شودیمضطرب م

و به  فهمدینم گرید یزیچ گذاردیو م داردیخود را برم یکه دست و پا

 ندریبگ یزیکه مقابل چ نهیمثل آ رودیم نیکه از عقب ا رگجز صورت گ

را که گرگ  یمعن نیا فهمدیکه م یو عکس آن در او افتد ولکن آن کس

 یزیچ یمعن نیا گوسفند و آن ترسان است یاست برا صیشجاع است و حر

 بیغ شودیپس معلوم م فهممیرا م نیو من ا فتدیب الیخ یکه تو ستین
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دارند مناسب مزاج خود و وضع  یدارند و صنع یمزاج هاست و مشاعر باطن

است که در طب گفته شده اگر صدمه به مواضع  نیا کنندیخود درک م

کرش بر ف ای دیآیوارد م الشیبسا صدمه که بر خ کندیدماغ برسد تفاوت م

 یااش معلوم است که مواضع خاصهبر حافظه ای شودیم ضیو فکرش مر

ممتاز  یگریاز د کیو هر ستیمشعر ن کیو  است یااست و مشاعر خاصه

است و هرچه  یاست فرنگ رانیاز وضع ا ریاست که هرچه غ نیاست و نه ا

 اهیدر گ تیجماد نیا یهرچه ورا نکهیاجسام است فهم است مثل ا یورا

 ذاردگیدافعه و هاضمه و ماسکه نم ازیامت گریروح است و د دیگویم ندیبیم

ه است جاذب یاقوه کیکه  داندیاست م یعینهج طب برو اگر بداند که امور 

و کذلک  ستیاست دافعه که هاضمه ن یاقوه کیو  ستیکه او دافعه ن

و عالمه و عاقله و متوهمه نگاه  لهیماسکه و هاضمه و کذلک متفکره و متخ

خود را گشاد  یو پاها بوسدیو م سدیلیکه گوسفند بچه خود را م کندیم

 فهمدیم ندیبیرا که م نهایبخورد ا ریاو برود و ش یپا ریز نیکه ا گذاردیم

 ستین یشکل ستین یرنگ یدوست نیرا و ا نیا داردیدوست م نیکه ا

 کیندارد و  زهایچ نیبه ا یدخل چیو ه ستیمزه ن ستیبو ن ستیصورت ن

 تیو معنو ییحرکات معنا نیاز ا کندیاست که قوه واهمه استنباط م یامر

او حاصل شده  یاست که برا یدارد و اما مشعر عالمه آن علم کل تیو جزئ

لکن مقصود از آن  گذارندیاسم او را م یاگرچه گاه هیجزئ هیو صور علم
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 ندکیکه درک م یاال نسبت به مادون صورنسبت به عقل است و  تیجزئ

 نسبت به مادون هیدارد پس آن علوم کل تیو دهر تیاست و کل هیصور کل

رک د الیصور که با خ نیدارد ولکن مجرد است و ا مافوقنسبت به  تیجزئ

مجرد است از  کندیکه به عالمه درک م یو آن صورت ستیمجرد ن کندیم

صور  نیعن القوه و االستعداد و ا هیعن المواد خال هیمواد مادون صور عال

که دارد آنچه او درک  یتیمخصوص عالمه است و به جهت تجرد و دهر

 و نهایاست نسبت به ا بیاست پس غ رونیمتفکره ب واز واهمه  کندیم

که در عالمه  یعاقله از عالمه باالتر است آن صورت مجرد گرید نیهمچن

 یتیوتو جبر یتیکل کی یو آن معن کندیرا درک مآن صورت  یاست عاقله معن

 دنیسیبه ل یدخل دنیسیمحبت از آن ل یندارد معنا یمعن نیبه ا یدارد که دخل

 فهمدیرا م یو آن معن اندازدیعالمه عکس م یرا تو نیا داردیم تندارد دوس

که صورت بود و  الینسبت به خ کندیرا درک م یمعن کیکه واهمه چنان

ل بکند مث تواندیرا نم یکذلک عاقله نسبت به عالمه و عالمه درک آن معن

و  کردیرا که واهمه درک آن م یدرک کند آن معن توانستینم الیآنکه خ

 و کندیرا م قتیهست که به آن درک حق یشخص مشعر نوران یکذلک برا

 است هیکل یاست که هرچه عقل حرکت کند چون توجهش به معان یمشعر

اک کند ادر دیرا باالتحاد با قتیبلکه فواد حق افتدیدر آن نم قتیعکس حق

 تا دیایاو ب شیپ دیادراک کند و از خارج با دیرا باالنطباع با یو عقل معن
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از خود او و در خود او درک  کندیکه درک م یقتیرا ادراک کند و حق یمعن

است و آنچه در مادون است شهاده است  بیپس آنچه در فواد است غ کندیم

است و آنچه در مادون شهاده است و آنچه در عالمه  بیآنچه در عقل است غ

 بیهمه غ نهایا لهیاست و کذلک آنچه در واهمه و متفکره و متخ بیاست غ

 لیتحص یچه وقت یعنی فهممیعالم را نم نیحاال من پشت ا گریاست د

که  کنمیچه و گمان نم یبرا فهمندینم گرید فهمندیآن وقت م کنندیم

باشد که من او را ننوشته باشم و مشروح و مفصل نکرده باشم نگاه  یامسأله

 کنندیالقاء م گریکدیو شبهات به  نندینشیهم م شیو پ فهمندینم کنندینم

ام عالم به کتب و اال من همه را نوشته کنندیو رجوع نم کنندیو مسخره م

اش هم اگر گفت مسخره چارهیب کی یکنیانکار م یفهمینم یشنویم بیغ

داخل شد تا مسأله را بفهمد پس  دیهست از بابش با بیپس عالم غ کنندیم

 گریاست د بیغ هیالیصور خ نیهست مسلما هم بیعالم غ نیا یبرا

 یدوست یکه در متفکره است در متوهمه است معنا یبفهم صور فهممینم

ز ا ستین یدشمن یاست و کذلک معن بیلم از عالم غعا نیاز صور ا ستین

و  ستیعالم ن نیاست زهد و صدق تو از ا بیعالم و از عالم غ نیصور ا

 ایاست سعادت چند من است سرخ است  بیسعادت و شقاوت همه از غ

گفته شود و هرچه به مشاعره ظاهره تو  نهایتا ا ستیعرصه ن نیزرد است از ا

 است بیبلکه صد هزار هزار غ ستین بیاست پس چطور غ بیغ امدیدرن
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ه از شهاده گفت یعالم است اگرچه به لحاظ نیا بیاز غ یعالم مثال به لحاظ

 یمواد است پس به اعتبار نیا یمثال رو نیبه جهت آنکه اسفل ا شودیم

است  الیولکن چون اعالش عالم خ شودیاسفلش از عالم شهاده شمرده م

 یباق یپس از باطل شدن ماده زمان الیخ یو اعال شودیشمرده م بیاز غ

 اجیاست و احت یجلوس آن صورت جلوس پس از جلوس زمان الیاست خ

 مادرش ستا یباق گریماده ندارد از مادر که تولد کرد حاال د نیبه ا یچندان

اگر  کندیتولد از اجسام م هیالیصور خ طورنیهم نباشد هم نباشد به هم

است به خالف  یباق یدارد و چند یخود استقالل یاجسام باطل شود آن برا

 یضو چون بع ماندینم ششیاستقالل پ یبردار ششیچشم که اگر ماده را از پ

 است داخل یباز لفظ بیغ نیا کردندیگمان م یزیچ بیغ نیاز رفقا در ا

با  هاست ک یزیچ بیغ نیبلکه ا ستین نیسست همچن مغزیب یعرفانها

ادراک  الیرا با خ هیالیصور خ ندیبیانسان آن را محسوس م یبیمشعر غ

را با فکر درک  هیاز جسم تو است و صور فکر بیو حاال آنکه غ یکنیم

و که از ت یسائلامر به م رودیاز چشم تو است تا م بیو حال آنکه غ یکنیم

و ت قتیو نه فکر و نه واهمه و نه عالمه و عاقله و نه حق الیاست نه خ رونیب

است پس ما به مشاعر  رونیاست که از مشاعر ب یبیآن غا کندیدرک آن را م

او که در  اتیاثبات او را به آ تینها میآن را درک کن میتوانیخودمان نم

که  میفهمیم میافتیرا نوکر  دو چون مشاهد خو میکنیمشاهد ما است م
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 در عرض مشاهد یتا اثبات کرد میدینفهم یزیهست و اال از مشاعر چ ییآقا

خود را که عاجز که  یمشهودها عیاست و جم رونیو او از مشاعر ب یآورد

است و آن  یگریشان به دمشاعر استفاده نیکه المحاله ا یفهمیم یدید

درک کنم و به  توانمیرا نم لمستق ءیاست که من آن ش یمستقل یکس

 اتیولکن اثبات او را به آ میکنیمشاعر هم م یدر ورا یبیاثبات غ طورنیا

 یحت انفسهم یاالفاق و ف یف اتنایآ همیاست که فرموده سنر نیا میکنیاو م

 دیشه ءیکل ش یبربک انه عل کفیاو لم دیفرمایلهم انه الحق بعد م نیتبی

 کل یه که انه علخود را نشان داد تیبه آ دیبایممن ن یبرا تیحاجت به آ

من  رهیلغ کونیمن الظهور أ رهیلغ کونیکه ال کندینم تیکفا ایآ دیشه ءیش

 است نینکرده است ا تیهم کفا نیا ایهو المظهر لک آ کونی یالظهور حت

ندارد اال انه بکل  ییمن لقاء ربهم ضرر به جا هیمر یکه فرموده اال انهم ف

ه پس محتاج ب ستیچ اتندیمحتاج به آ نهایا نکهیراه ا فهمدیم طیمح ءیش

 عیمشاهد و در جم عیاست در جم اتیکه خودش اظهر از آ رایز ستین اتیآ

 اگر آمده باشد. بیمغا

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و
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 «*درس پانزدهم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

 .آخر یالمعراج: فالجل ذلک عبر الحکماء ال یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

و او را امر به ادبار کرد  دیکه عقل را خداوند آفر یکردم که بعد از آن عرض

 بعد او تیکه نها دیو عقل نازل شد تا به رتبه خاک رس هیکون تیبه زبان مش

 نیو قوس وجود و در ا ندیگویرا قوس نزول م قیطر نیاست از مبدء و ا

نبود بلکه به طور ابهام و اطالق بود و آمد  یشخص نیمراتب تع یقوس از برا

خطاب به او شد که اقبال کن  هیشرع تیو بعد به زبان مش دیتا به خاک رس

 یاو محقق شد در آن درجه ذکر یاقبال را گذارد و هر درجه که برا یپس بنا
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عود آنکه در وقت ص یاست معن نیکرد و ا دایپ یو تحقق ینیو تع یو تشخص

است  قیدق یلیبود و مطلب خ دهبه محاذات هر مرتبه رفت که از آن مرتبه آم

 یه فک ستیام بد نام و نصفش را نگفتهگفته یو چون نصف مطلب را روز

ما در  خیاست که مشا نیتمامش ا را شرح کنم و آن مطلب نیالجمله ا

 یاند من وقتمرحوم نوشته خیاند شذکر کرده لیاند و به طور تمثکتبشان نوشته

از  یلمعا چیدر ه یادهیام و تو نشننگفته وقائم  دیز میبگو خواهمیبه تو م

ئم تو قا دیکه من به تو گفتم ز یقائم و بعد از آن دیکه ز یاعوالم ندانسته

است  یکالم نیو ا نیقائم را چهار هزار سال قبل از ا دیز یمعن یادانسته

را تعقل کند به  نیا خواهدیکه م یمشکل و بسا کس یلیو خ یمبهم و معم

 که یوانگه کندیدر دهر م یو اثبات امتداد زمان کندیم تعقل یطور زمان

از عرض  یزمان مراتب نیا یالبد است که برا شنوندیرا همه م التیتمث یبعض

شنبه  جانیاثبات کند مثال در ا شیبرا یمراتب نیا یاثبات کند و دهر را هم رو

 یرده بهشن یدر زمان و رو کندیشنبه اثبات مو دوشنبه و سه شنبهکیو 

به جهت آنکه  کندیاثبات م یدهر کی یهر روز یو رو کندیاثبات م

ز مراتب مرتبه ا چیقائم تو در ه دیز میاز آنکه من به تو بگو شیکه پ شنودیم

هر و قائم را در د دیتو ز یادهیپس روز شنبه که نشن یقائم نبود دیعالم به ز

و در زمان  ینبود عالمو کذلک در سرمد  یقائم نبود دیجبروت عالم به ز

 یقائم در دهر عالم به او شد دیکه گفتم ز شنبهکیو روز  یهم عالم نبود
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در  یعنی یاو عالم بوده یاز عالم زمان عالم شد شتریو چهار هزار سال پ

ه به چهار مرتب یعنیچهار مرتبه و علوم مقدم بر جسم است به چهار هزار سال 

عند ربک کالف سنه مما  ومایو ان  دباش ومی کیکه هر مرتبه عبارت از 

است  عتیهزار سال محسوب شود و اما چهار مرتبه طب یتعدون و هر روز

که چهار  یشد نیتو در عالم نفوس عالم به ا یعنیو جسم و ماده و مثال 

است و به جز آنکه در  ییمعما نیجسم و زمان است و ا نیهزار سال قبل از ا

 کیشنبه چاره ندارند و و دوشنبه و سه شنبهکیدهر هم اثبات کنند شنبه و 

 نجایکردم و نصفش را عرض نکردم هرگاه در ا انیروز نصف مطلب را ب

او موجود و محقق است تا سرمد و ان من  هیثابت و محقق شد مراتب عال

 نیا یباال هیاال عندنا خزائنه و ماننزله اال بقدر معلوم پس آن مراتب دهر ءیش

 و به طور اختصار عرض نکردم و قیرا به طور ال نهایا دمتق تیفیهستند و ک

 ته شود چگونه درقائم گف دیکه ز یاز آن شیآنچه عرض کردم آن است که پ

در شنبه نبود  گریدهر نبود و حال آنکه اگر در دهر هست که هست ابدا د

ت هس شنبهکیدر روز  گریابدا د ستیکه ن ستیچه و اگر در دهر ن یعنی

دهر بدل به هست  ستیو ن شودینم ستیدهر بدل به ن ستچه و ه یعنی

 یاقائم بوده بر دیپس اگر علم به ز رودیو تبدل نم ریو در دهر تغ شودینم

 ستیمن که نخواهد بود و ن یعلم برا نیا ستیمن در دهر که هست و اگر ن

 اریفروع بس شیاند لکن مسأله براقائم زده دیمرحوم مثل به ز خیاگرچه ش
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 شنبهکیهم نبود تا سرمد و روز  هیدر شنبه نبود در مراتب عال دیز وداست خ

و تبدل در دهر  ریهم بود تا سرمد و حال آنکه تغ هیکه بود در مراتب عال

مسأله مشکل شده عدم فهم  نیا نکهیو سبب ا شودیچطور م نیپس ا ستین

 قهدهر و مراتب ساب یکه معن نیاز حکماء و متکلم اریدهر است و چه بس

 نیا یگفته که ورا یاند بوعلانکار کرده یاریو چه بس انددهیرا نفهم ریغ

 نجایر اکه د یئیش یکه از برا مییگویاز ازل پس م ریبه غ یزیچ ستیزمان ن

حالت را  نیاست که ا نیا یاز برا یحالت کیاست  یحاالت شودیموجود م

است به سابقش و الحقش و به  یجزئ ءیش نیو آن نسبت هم ندیگویزمان م

که سابق و الحقش دادند  گرید یرا به جزئ یجزئ نیو نسبت ا گرید یجزئ

 به پدرش یدهیرا که نسبت م دیز نکهیمثل ا ندیگویحالت را زمان م نیا

 دیت زو نسب شودیابن او م دیو ز دیسابق بر ز شودیکه سابق بر او باشد او م

 اب یاو پس برا یبرا شودیم ببه ابنش که الحق از او است ا یدهیرا که م

است  یتقدم و تأخر نسبت نیابنش مقدم است پس ا یخودش موخر است و برا

 یحاصل شد به سبب نسبت او به سابق و الحقش و اگر به جزئ ءیش یکه برا

 ینسب نهایپس ا شودیم دهیفهم یتساو میکه در عرض او است نسبت بده

اربعه را که اب  اتیجزئ نیهم ندیگویحالت را حالت زمان م نیاست و ا

ه ک یدر موخر است و آن اخ که یابن وسط باشد و آن ابن نیسابق باشد و ا

نسبت را نسبت  نیبه باال ا دیچهار را هرگاه نسبت بده نیاست ا یمساو
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انسان نسبت به  یبرا شودیدهر حاصل م یمعن نیو از درک ا ندیگویدهر م

نظر و  نیکه در ا رایز مییگویم هررا د نیا میدهیموثرش و علتش که م

اند و امس شما تقدم شما و غد شما همدوش شده ومینسبت امس شما و 

 سه همدوشند و نیشما تقدم ندارد بر غد شما بلکه ا ومیشما و  ومیندارد بر 

 نیا تسیپس ن ندیگوینسبت را نسبت دهر م نیا اندستادهیمحضر ا کیدر 

 نیهم یچهار را که در محضر واحد نگاه کرد نیا نکهیمگر ا یزیدهر چ

به  یدهیچهار نباشند نسبت چه م نیو اگر ا شودیم یحالت حالت دهر

چهار  نیپس اگر ا یفالعال ستندین نهایاگر ا یکنیو دهر چه مالحظه م یعال

است در ذات خود  یاما سرمد مالحظه کردن خود عال ستین ینباشند دهر

آن  یآن ذات را در خود آن نگاه کرد گرکه ا یزیبه چ یزیاو نه نسبت چ

دهر نسبت  یپس معن میستیاست و حاال در صدد آن ن یحالت حالت سرمد

 ستین یهراربعه نباشند نسبت د ایثلثه  نیو اگر ا یاربعه شد به عال ایثلثه  نیا

ر است تحققش و تمثلش د یکه دهر یعیطب یکل میگویاست که م نیپس ا

 تایجزئ نیهستند و اگر ا اتیاست که در عالم جزئ یافراد نیخارج به هم

س و نباشد فالفر نیو آن فرس مع نیفرس مع نیابدا و اگر ا ستیننباشد او 

س آن وقت فر یبه عال میرا بده نیکه ما نسبت ا نجایباشد در ا یاگر فرس

افراد است که  نیبه هم یو اطالق یو فرس کل یهست پس تمثل فرس دهر

مسأله  ستیآنجا ثابت ن یدهر چیافراد ابدا نباشند ه نیاهستند و هرگاه  نجایا
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رصه ع نیاست در ا نیاست که نه ا نیعرضم ا کنمیاست مکرر م قیدق یلیخ

 یکس گاه هست یبکن یتوانیفرض هستش را نم یرا کرد ستشیاگر فرض ن

اطالق آب خواهد بود جواب  نیا ستین ایکه اگر آب در دن کندیفرض م

 تسیدر عرصه اطالق و عرصه دهر ن ستیعرصه زمان ن راگر آب د میگویم

که  رایز ستیفرض معقول ن نیا میگویشد م دایحاال اتفاقا آب پ دیگویم

 یماشاء اهلل ف یو غابرش ال یبود که در عرصه زمان ماض نیفرض مسأله ما ا

ض فر نیا یبکن یخواهیخدا م یعلم اهلل ماء نباشد پس تو احداث علم برا

عرصه  در یعلم اهلل آب جزئ یاست که اگر ف نیو فرض مسأله ا ستیمعقول ن

در زمان  یو اگر آب جزئ ستیدر دهر ن یآن وقت آب اطالق ستیزمان ن

هست حکما پس  نیا یباال یدر دهر هست و ماء مطلق یهست آب اطالق

ماشاء اهلل و  یآن و غابر آن ال یکه اگر در عرصه زمان ماض میگویحاال م

موجود شده  دیزمان ز نیا یاز جاها ییعلم اهلل اگر در جا یف کونیما یال

در عالم دهر و در عالم ارواح ثابت  یروح دیز نیا یاز برا شودیباشد م

آن از زمان نبوده  یبرا ندهیزمان که نبوده مرآت نما یدر ماض تیباشد نها

و اگر آن مرآت شکست باز  دینمایاز آن م دیشد روح ز دایاگر آن مرآت پ

که چه عرض کردم حل مشکل  یاگر ملتفت بود کس شودیم بیغا دیز روح

است و غافلند که  یمسأله مشکل یلیو خ شودیاز مسأله رجعت م یمیعظ

 نیاز ا یکنیکه تازه درست م یبدن ستیک شودیکه راجع م یشخص نیا
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 یفرائص دیتولد کند با دیهم از آن با یاست اخالط نیبدن نه ا نیا ایعناصر آ

 دهیداشته باشد پس از آن عناصر جد یو خون یو بلغم یباشد سودائ اشتهد

 دیبا یو اعضائ یو عروق یو عظم یو از آن اخالط لحم کندیتولد م یاخالط

 آن یکه بدن درست شد از صواف یبعد از آن شودیتولد کند و اال بدن نم

 یراب گرداشته باشد و ا یشود روح بخار دایپ یبخار دیاخالط در قلب او با

 ردیبگ به آن تعلق دیبایم یفلک اتیح ستینباشد زنده ن یوح بخارآن بدن ر

و آن  کندیآنچه در کمون است اثاره او را م یفلک اتیکه آن ح یوانگه

 یس همان نفسنف نیا ایحاال آ ردیبگ دیبه آن تعلق با یشد نفس دایکه پ یوانیح

ات جداگانه و نفس یح نکهیا ایاست که به بدن اول تعلق گرفته بود 

قاعده که عرض کردم  نیمگر به ا شودیمسأله حل نم نیاست و ا یاجداگانه

 ودشیم یخورده نفهمد علم رجعت را تناسخ کی یاگر کس ستیتناسخ ن

ردند و درست ک یسیع هیعلم باب نیو به هم شودیعلم رجعت تناسخ م نهیبع

 کنمیبلکه عرض م شودیم طورهانیو امامها درست کردند ا ریحضرت ام

ح رو یاعضائ کنندیم بیو ترک یدر رجعت بدن سازندیکه م یبعد از آن

شد بعد از آن اگر آن بدن مطابقه تامه داشته باشد با  دایهم که در او پ یبخار

در او  افتدیاو هست و م یکه از برا یبا آن روح شودیبدن اول مواجه م نیا

 اتیمنکر ح شودیمنکر رجعت م که یآنچه در بدن اول افتاده بود و کس

ه ک ییغذا نیا ایبشود آ دیشنبه باخودش در روز شنبه و روز دوشنبه و سه
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 شودیم یروح بخار شودیم یدر کبد و قلب او و صاف رودیو م خوردیم

ه است هرچ دیز ریغ ایاست  دیز ایآ کندیدر او جلوه م دیباز ز یوانیو روح ح

 یدیبخار جد خوردیرفته و هرچه تازه م لیتحل هگذشته ک خوردیاز غذاها م

 دایو باز همان است و مواجهه پ خواهدیم دهیاحداث شده و مواجهه جد

از  شودیاز او و متحرک م شودیو ناطق م افتدیدر آن م دیو روح ز کندیم

و  شودیساخته م دیجد یعناصر بدن نیدر رجعت هم از هم طورنیاو به هم

عکس  دیدارد روح ز دیو مطابقه تامه با روح ز ودشیدرست م یمرآت

 نیبدن که مواجه او شد او در ا نیدر دهر خود ثابت است ا دیو ز اندازدیم

ر و اگ شودیبدن م نیو ناطق از ا کندیبدن را زنده م نیو ا کندیبدن جلوه م

ن جلوه در آ دیباز ز یدومرتبه بساز شودیم بیغا دیباز ز یبدن را بشکن نیا

 هیصلوات اهلل و سالمه عل نیرالمومنیام نکهیمثل ا شودیو زنده م کندیم

به دو مرت یعنیفرمود  ایچند را اح یاموات یسیفرمود و ع ایچند را اح یاموات

همان بدن را مواجه آن روح کرد آن روح در آن بدن جلوه کرد به همان 

 یبدن ندکیکه روز اول حضرت آدم ساخته شد وضع عالم اقتضاء م یطور

بلکه  یعیندارد از علم طب یساخته شود و آن روح درش جلوه کند و مانع

اعجاز هم به او تعلق  دیایراست ن یعیکه به علم طب یزیچ کنمیعرض م

 دهیاسبابش در ازمنه عد دیکه با یئیاست که اجزاء ش نیو اعجاز ا ردیگینم

 ودشیو موجود م دیآیفراهم م یموجود شود در اسرع وقت ءیو ش دیایفراهم ب
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 یشخص کار نیدر سه ماه برسد ا دیمقصود آن است که تخم خربزه که با

در  دیهفته برسد معجزه آن است که آفتاب که با کی ایماه  کیبکند که 

که  یساعت برود و بنائ کیبکند که  یساعت فالن قدر راه برود کار ستیب

آن است که امور  جازاع یروز بسازد معن کیدر  نیدر شش ماه ساخته شود ا

عالم را در اسرع وقت به انجام رساند پس رجعت هم موافق  هیو عاد هیعیطب

بر بر سر ق رودیکه م ریخالف طبع ندارد حضرت ام یزیطبع عالم است و چ

نظم عالم  کندیخالف نظم عالم نم کندیقم بأذن اهلل و زنده م دیفرمایو م

ها خود زنده مرده نیکه ا شودب یعالم طور یلیاست که در مدت طو نیا

 یعالم را خدا طور ادیو دومرتبه مردم زنده شوند بن دیایب امتیبشوند و ق

 نیا شیعیعالم و نظم طب یزنده شود پستا دیبا کجای نیزم نیگذارده که ا

 .کندیکار را م نیا یلیو در زمان قل دیآیم ریاست حاال حضرت ام

ساخته شد آن روح توش عکس  یاگر مرآت نجایبود که در ا نیمقصود ا یبار

بود و شکست آن در همان محل  نکهیا ایساخته نشد  یو اگر مرآت اندازدیم

 انجیکه در دهر است در ا یئیاست که آن ش نی. مقصود اماندیخود م یخفا

اگر  شودیم یمخف یو اگر مرآت را برداشت کندیشد جلوه م دایپ یاگر مرآت

ر و اگر از عناص شودیم بیغا یو اگر شکست شودیم دایپ یساخت یباز مرآت

جلوه  یالماء دهر نجایشد در ا دایالماء پ یبرا یو مرآت یعالم قابل نیا عیطبا
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است  یالماء و الماء اجابت یاست برا یتیمرآت لسان دعا و قابل نیو ا کندیم

و  یمرآت علم اهلل از اول زمان تا آخر زمان در عالم زمان یاو حاال اگر ف یبرا

ت حاال اجاب ستین ستیدر دهر هست و اگر ن یهست اجابت یتیلسان قابل

 یئجز چیبه ه یبود در دهر است و اختصاص یقابل زمان نیکه اجابت ا یدهر

که در دهر است چرا در ازمنه سابقه نبود  یاز اجزاء زمان ندارد پس با وجود

جزء زمان خواهد بود در دهر او  نیبود که در ا خداچون در علم  میگویم

 شنبه نیدر ا نکهیدر دهر بود به جهت ا ریرا خلق کرد پس روح حضرت ام

در زمان  یعلم اهلل تولد کرده بود چون روحش در دهر بود وقت یف نهیمع

هر فرعون ظا یشد روح آن حضرت جلوه کرد و برا دایپ یقابل یفرعون بدن

شد و در زمان سلمان در دشت  یشکستند مخف درهمشد و چون بدن را 

در او جلوه کرد باز آن بدن را از  ریشد حضرت ام دایپ یارژن باز چون بدن

و ساختند در ا یبدن @شد باز در زمان تولدش از آمنه بیهم شکستند باز غا

ت در رجع یبدن نیشد و همچن بیضربت بر او زدند غا یجلوه کرد باز وقت

 بیباز غا شکندیباز بدن درهم م شودیو ظاهر در آن م ردیگیخود م یبرا

الکره بعد الکره و  یو ان ل نیمرت ییو اح نیاقتل مرت یانا الذ 7قال شودیم

 ودشیو در آن ظاهر م ردیگیبدن م یاشاء ه فیالصور ک یاتقلب ف یانا الذ

 که ساخته نجایمراتب در ا نیبدن و ا نیپس ا شودیم بیو غا شکندیو م

در آن و روح در دهر خود ثابت هست  کندیشد و مواجه شد روح جلوه م
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درست است اگر در  شیکه روح بود و هست در دهر معن میپس اگر بگو

 زمان تولد کرده پس یاز اجزا یعلم اهلل در جزئ یتولد کرد ف یشخص نجایا

ثابت است و چهار هزار  نیاو ثابت است پس اگر گفتم دهر ا یبرا یدهر

 یقبل از آن دیکه ز یاست معناش اما آن حرف نیجلوه شده ا نیاز ا شیپسال 

 یعدمها وجود نیتولد کند در دهر نبود آن حاالت عدم تولد و ا نجایکه در ا

است و خودش  یعدمها نف نینه عدم محض و ا اندهیاست و حاالت وجود

ا متولد ر نیعدم ا یعدم است پس وقت گرید زیاست و نسبت به چ یوجود

متولد بروز نکرده بود و آن عدمها هم  نیکه ا یدر زمان دیتصور کرد شما

 شودیآنها است نم یآنها هم باال یدارند و دهر یبودند دهر یچون وجود

 ینآنها هم خزائ ینداشته باشد از برا یتیموجود بشود و دهر نجایدر ا یئیش

است و  یخزائن یزیهر چ یو برا شوندیباشد و اال چطور موجود م دیبا

و  امیعلم خداوند عالم پس در آن ا شیسرمد بلکه تا پ شیاست تا پ یتیدهر

و در دهر آن مکان و آن  ستین دیز نجایتولد نکرده بود در ا دیکه ز یاوقات

ر و د ستین دیو هرجا برود ز ستین دیز هیعال نیو در خزا ستین دیزمان ز

 یو در آن حالت علم تسین دیکه تعلق به او دارد ز تیاز رووس مش یآن رأس

ر دهر نه د ستین دیعلم حادث خدا ز یعنیعلم اهلل  یپس نه ف ستین دیخدا ز

 هست دیتولد کرد پس در دهر ز یلکن وقت ستین دیجا ز چینه در سرمد ه

بوده  نیاز ا شیباز چهار هزار سال پ دیدر سرمد هست در علم اهلل هست و ز
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به  یلمراتب جاه عیپس تو در جم ئمقا دیتولد شده اگر من نگفتم ز نجایکه ا

 هیمراتب و خزائن عال عیقائم را در جم دیز یدانینم نجایدر ا یقائم وقت دیز

به  ینسبت کیالمحاله  یدار نجایمرتبه که در ا نیقائم را و ا دیز یدانینم

که مجهول شما است پس  یحاالت نیاست المحاله هم یدارد و آن دهر یعال

 یدهر دیکه ز طورنیقائم و هم دیز ستیو در دهر ن رمدعلم اهلل و در س یف

دارد مرض شما  یدارد صحت شما دهر یخودش عمرو هم دهر یدارد برا

داشته  یدهر دیبایمراتبش م عیآن هم در جم دیضیکه مر یدارد روز یدهر

 دیز یدبریتو راه م نیاز ا شیقائم چهار هزار سال پ دیکه گفتم ز یباشد وقت

در  یضیو فردا که مر یحیمراتب صح عیدر جم یحیکه صح مروزقائم را و ا

 خواهدیاست و حادث محدث م یصحت حادث نیو ا یضیمراتب مر عیجم

بر طبق صفت موثر باشد و طفره  دیو با خواهدیم تیاز رووس مش یو رأس

 پس خواهدیم اریفواصل بس نجایتا ا تیمش نیدر وجود باطل است و ماب

در  دیشویم ضیکه مر نجایو ا دیحیمراتب صح عیجم در دیحیکه صح نجایا

 .دیضیمراتب مر عیجم

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و
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 «*درس شانزدهم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

 نیقیالمعراج: فالجل ذلک عبر الحکماء عن الطر یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یبالقوس ال

 یبرا یدیاست و تحد رهیاز دا یاکه عرض کردم که قوس قطعه یاز آن بعد

و عرض کردم که مراتب نزول از  شودیقوس م رهیو سه نقطه از دا ستیآن ن

 یمراتب صعود را از منتهاند و به قوس کرده هیرا حکماء تشب یمبدء تا منته

 میقوس دو قوس عظ نیاند و چون ابه قوس کرده هیتا مبدء آن را هم تشب

اند و بعد نظر کردند در کرده رهیبه دا هیدو قوس را تشب نیاست مجموع ا
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قوس  کردند دو میدفعه تقس کیآن گفتند  یصغار برا یو قس کیمراتب هر

را به  بیو قوس شهاده اما قوس غ بیصعود و نزول را به دو قوس قوس غ

بع ط یاز اعال انفس و قوس شهاده ر یعقل گرفتند تا منتها یاز اعال یلحاظ

تصور  عرش یرا تا اعال بیقوس غ گرید یجسم و به لحاظ یگرفتند تا منتها

در قوس  نیو همچن نیکردند و قوس شهاده را از محدب عرش تا تخوم ارض

از محدب عرش تا  نکهیا ای کنندیب محسا بیعقل را عالم غ یصعود ال

و به  بیعالم غ ءو برزخ را جز کنندیرا عالم شهاده حساب م نیتخوم ارض

را به چهار قوس که فواد و عقل و روح و نفس باشد و  بیغ گرید یلحاظ

شهاده را هم به چهار قوس که عالم جسم و عالم مثال و عالم ماده و عالم 

 نیو همچن شودیپس تمامش هفت قوس م رندیگیفواد را نم یطبع و به نظر

به  دهندیم لیتفص یهاند و گاکرده میتقس تیفیک نیقوس صعود را به هم

تام و کلمه تامه است و کلمه تامه آن است  یخلق عالم نیکه تمام ا یلحاظ

 یحروف مرکب باشد و تمام حروف در او بالفعل باشد و کلمات عیکه از جم

 ستیکه بعض حروف در او بالفعل است کلمات ناقصه است و کلمه جامعه ن

و هشت گانه در او  ستیحروف ب عیو کلمه تامه جامعه آن است که جم

 و هشت قوس ستیب نیلحاظ از عقل تا تخوم ارض نیموجود باشد پس به ا

 یاز حروف را محاذ یاست از اهل جفر که هر حرف یاصطالح نیاست و ا

و مقام روح را  دهندیمقام عقل را حرف الف م رندیگیعوالم ماز  یعالم
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و  یرا حرف رشآخر و ع یو هکذا ال میحرف باء و مقام نفس را حرف ج

و افالک  دهندیو فلک البروج و فلک المنازل دو حرف م یرا حرف یکرس

و جماد و  دهندیو عناصر را چهار حرف م دهندیسبعه را هفت حرف م

 یو انسان جامع را هم حرف دهندیرا چهار حرف م وانیمعدن و نبات و ح

 ستیکه ب شودیو نه حرف م ستیکه مقام الم الف باشد و تمامش ب دهندیم

و  ستیتمامش ب رندیو هشت عالم باشد و اگر معدن را جزء جمادات بگ

دات ناقصه و وجو دیخاک و موال یعقل تا منتها شیاز پ شودیهشت عالم م

و چون عالم  شوندیم یقوس کیهر دیآیبه عمل م انهیم نیو جامعه که از ا

ه جهت ب فتندرا در عالم شهاده گ لیتفاص نیبود ا شتریب لشیشهاده تفص

و افالک  یکه داشت و اال در عالم عقول هم عرش و کرس یوضوح و ظهور

ر که د ییزاآنجا به جهت غلبه وحدت تشاکل اج نکهیهست اال ا یو عناصر

به جهت غلبه اعراض و کثرت  نجایو ا ستیدر آنجا ن یآنجا هست کأنه کثرت

آنجا هست  االو  شودیکه دارد مفصل شده نموده شده و شمرده م یو جمود

که به حسب منظر کأنه در  یواقعا و مندمج است بعضش در بعض به طور

ا عالم بلکه ت رودیحرفها آنجا م نیا یفواد التییو به تز ستیآنجا اختالف ن

 یلو ع شودیم دایعالم مفصال پ نیو در ا شودیملحوظ نم یمثال آنجا کثرت

 نکهیدر شب معراج بعد از ا هیصلوات اهلل و سالمه عل غمبریحال حضرت پ یا

او  فیخود درجه به درجه و جسم شر فیخاک باال رفتند به جسم شر نیاز ا
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 ودشیتعقل نم گریعرش و د رفت تا محدب فیاز عرش نگذشت و جسم شر

و  شودیاز محدب عرش بگذرد و خالف خلقت خدا نم فشیکه جسم شر

مثال او جسم او  نکهیا یاز آنجا مثال او صعود کرد و جسم او ماند نه به معن

ماند و رفت بلکه در مثال باال رفت در جسم خود و  یرا گذارد و جسم خال

جسم مرد  نیگذاشت و رفت و ا جسم را نیا نکهیدر اندرون جسم خود نه ا

از روح در بدن و شما ملتفت  کنندیکه عرض کردم که در قبر سوال مچنان

بدن و الزم  نیاحد در هم یاخد یو به سو یمسائل علم یبه سو دیشویم

خود  فیبه جسم شر غمبریپس پ دیو ملتفت شو دیکن ینکرده که بدن را خال

 یاو از آنجا بود اشکال فیعرش را پر کرد به جهت آنکه جسم شر یتا منتها

آمد و  نجایو چگونه به ا شدیم دهید نجایاست که چگونه ا نیکه هست ا

در  بود که نیطبع بود طبعش ا هب یکه مخل یبود و وقت یحال آنکه عرش

او را  دیو به زور ببر یدر ظرف ای یکن شهیعرش باشد مثال باد را هرگاه در ش

 نگاه ندارد و یاست که اگر به زور او را کس نیطبعش ا دینگاه دار ایته در

 ستدیهواست با زیخود که ح زیدر ح دیایبه طبع شود صعود کند و ب یمخل

چرا که طبع او است  خواهدینم لیآب در هوا دل یرو ستادنیپس بودن او و ا

او است و مقام او  زیآب ح یو رو خواهدیم لیدل ایدر ریو بودن او در ز

نزول  یعرش است ولکن به جهت حکمت یباال زشیح غمبریاست و کذلک پ

ذکرا رسوال پس به خود بسته بود  کمیفرمود که خدا فرمود انا انزلنا ال
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که مأمور شد که صعود کند رفت به  یب و بعد از آنیاعراض و غرا یسنگها

است که  نیذات خود ا یخود و اقتضا عتیخود به طور طب زیح یسو

جواب فرمودند  افتیرا بشکافند او را خواهند  7نیاگر قبر حس دندیپرس

در عرش  7نیاست سوال تو حس میچقدر کوچک است جثه تو و چقدر عظ

 نجایکه از ا یو به زوار خود بعد از آن دبه موضع قبر خو کندیاست و نظر م

جهت  نیعرش است از ا زشیخود و ح زیبه ح رودیسبب ظهور گذشت م

دارند ن نجایا یو کار مانندیدر قبور خود نم شتریائمه ما : تا سه روز ب یبدنها

از سه مقام  رشانیبه جهت تطه مانندیم نجایبمانند و تا سه روز ا نجایکه ا

که به خود گرفته بودند به جهت نزول و ظهور در  یو اثقال و احمال یعرض

 ریو تطه تشانیو نبات تشانیجماد ریپس به جهت تطه یعالم سفل نیا

 شانزیخود و ح زیبه ح روندیو بعد از سه روز م مانندیسه روز م تشانیوانیح

همه عرش است و  زیائمه در آنجا هستند و ح عیمقام عرش است و جم

 آنجا بود آنجا رفت زشیکه ح یآنجاست بعد از آن زشیهم ح غمبریحضرت پ

 یماد ریمثال و بعد از آن به س یاعال یکرد ال ریس یمثال ریو بعد از آن به س

کرد و  رینفس س یتا اعال ینفسان ریماده و بعد از آن به س یکرد تا اعال ریس

م فرمود در جس ریس غمبریمراتب پ عیدر جم دیرفت تا به اواسط روح رس

اگر بگذرد  نکهیبه جهت ا گذردیاز مقام نفس نم یو گفتم که کس خود

 نیا دیفرمایو م ین بزرگوار به مقام دنآ دیپس رس شودیاو باطل م تیشخص
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 دهینو فاد نیبود و ا یدنو علم غمبریبالعلم و مقام علم نفس است و دنو پ یدن

 ستین یدر مکان هشأنو خداوند عالم جل دیکن الیخ یدنو مکان نکهیدارد نه ا

 تیبه غلبه عالمه او و به غلبه نفسان یعنیشود  کیبه آن مکان نزد غمبریکه پ

 یکرد ثم دن دایپ یدنو مکان نکهیکرد نه ا دایپ یو دنو علم یاو و دنو دهر

لبه که از غ رایز دیتخضع کرد و تخشع کرد به آنجا که رس یعنی یفتدل

آنجا حجاب زبرجده خضراء بود  کهاست  نیا یتفنظلمت او تکاد ان تینوران

ع و خاض بخفق و مقام خفق و اضطراب بود پس آن بزرگوار تأللویکه کان 

و ا انیو م نیخداوند عالم بعد از آن فکان من ربه قاب قوس یخاشع شد برا

رب مضاف او دو قوس فاصله بود که قوس روح و قوس عقل باشد و  انیو م

که اند چنانگرفته رندیقوس بگ کی نداگر بخواه یدو قوس را به لحاظ نیا

از دو قوس از  شیکیکمان است مرکب است  یکه معن یقوس نیا نجایدر ا

طرف  از آن گرید یکیکه موضع وتر و زه باشد و  هیس شیمقبض تا پ شیپ

 کی ندیقوس اگر بگو کیفواد را  نینفس و ماب نیماب نیسر و همچن نیبه ا

 یلالمقبض ا نیماب رندیدو قوس بگ گرو ا رندیقوس است که تمامش را بگ

که  شییه آنجاک هیس شیقوس بزرگ است که از نزد مقبض تا پ کی هیالس

 دنیگویکه ممقدار چنان یعنیو قاب  بندندیو زه م سمانیو ر شودیکج م

 یعنی یدو قوس اوادن یمواز یعنیهم  نجایمبلغ دو تومان و مقدار دو خروار ا

آن  یلحاظ که رفرف اخضر برا نیکه آن اواسط روح باشد به ا یبل ادن
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است و  یشأنه و رفرف بساطبزرگوار نازل شد از جانب خداوند عالم جل

طلب  یبرا یتدل یکه تا شودیله رفرف اخضر معلوم م یو دل یتدل غمبریپ

تجشم و تکلف پس طلب کرد  یاند و به خود گرفتن است مثل تاگرفته

 هاتیپس خدا آن بساط را فرستاد تشب ضرله رفرف اخ یفدل یرفرف را فتدل

است اما بساط است بساط به جهت آنکه مقام نفس مقام انبساط است  یبیغر

اند کرده هیاند و باء را به نفس تشبکرده هیکه الف را به مقام عقل تشب دینیبینم

 یو حدود ریباست به جهت عرض و طول و مقاد یکه برا یبه جهت انبساط

ت به جهت آنکه مقامش مقام بساط است و اخضر اس شودیم افتیکه در او 

 و خضرت شودیکه در عالم نفس است مرکب م یصفرت عالم روح با زرقت

ه که ب یاست آن زرقت طورنیعالم هم هم نیو در هم کندیاقتضاء م یو سبز

به  هایکه گ یکه از آن غذا و آب یبا آن صفرت شودیم دایواسطه حر شمس پ

خضرت اشجار از آن است  نیو ا شودیاخضر م شودیم بیرکت کشدیخود م

 دیآیم رونیکه در اول بهار ب یکوچک یآن برگها دینه تجربه کن دییگویم

او  است که به یصفرت دارد به واسطه آن آب دینیبیآن متصل به شاخه را م

به  که یاهیو با آن س افتدیبعد از آن حرارت آفتاب در آن صفرت م رسدیم

 تا آفتاب شودیم دایخضرت پ شودیم بیاو هست ترک یاحراق برا طهواس

و الزال آفتاب  دیآیمدد صفرت م نیخضرت هست و دائم ا نیگرم هست ا

هوا سرد  نکهیپس دائم خضرت دارد تا ا شودیو زرقت حاصل م تابدیم
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 زییو در پا کندیآن وقت زرقت افاده نم کندیو آفتاب احراق نم شودیم

هم که در آب هست از آفتابست به  یو اصل آن صفرت ماندیم زردبرگها 

حر شمس در اول درجه صفرت  کندیاقتضاء م اضیجهت آنکه اصل آب ب

 دایدوام که پ رساندیکرد به مقام حمرت م دایو دوام که پ کندیاحداث م

 یزنگار دینیبیکه در مس م یزنگ نیا رسدیکرد از حمرت به زرقت م

ظلش را که  آورندیز فرنگ مکه ا یسرخ نیحمرت است ا اکماز تر شودیم

به  زرقتش بدل یختیآب ر یتو یاست وقت یزرقت دارد زنگار یکنینگاه م

است که  نیمقصود ا شودیم یباز خشک که شد زنگار شودیحمرت م

حمرت زرقت است و تراکم زرقت سواد است پس اگر شمس غلبه کرد 

بود که  نیاواسط حالتش ا نیلکن در ا دحرارتش زرقت هم سواد خواهد ش

که  یو بعد از آن شودیعرض کردم پس به واسطه حر شمس اشجار سبز م

بابت است نارنج که  نیو از ا ماندیغلبه حرارت شمس کم شد زرد رنگ م

 شوندیزرد م نییدر نا هاوهیو م شودیزرد م تابدیحرارت آفتاب کمتر بر او م

 بابت است. نیاز ا

شد خضرت  ختهیفرت که به هم آمبود که زرقت با ص نیمقصود ا یبار

خضراء  رهیدر عالم نفس خضرت باشد و مقام جز دیپس با شودیاحداث م

مقام نفس است و خضرت صفت مومن است و مومن خضرت را دوست 
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خضراء است و دل مومن خضرت  رهیجهت که از مقام جز نیبه هم داردیم

صفرت و وضوح و که سواد بر او غلبه دارد و آن  ردارد به خالف قلب کاف

 و قلب ستیکه از طرف وحدت و بساطت است در قلب او ن یماورائ شینما

کروه است و م عباسیلباس کفار است و لباس بن اهیاست و لباس س اهیاو س

خدا و رسول است مگر عبا و عمامه و موزه پس کافر قلبش اسود است و 

 مومن قلبش اخضر است.

ه رفرف ل یبر سر مطلب پس مقام رفرف اخضر شد مقام نفس فدل میبرو یبار

ت و او بر آن بساط نشس غمبریآمد و پ نییاو پا یبساط اخضر برا یعنیاخضر 

ا داشت و ت تیماشاء اهلل به عالم روح چون برزخ یباال رفت ال دندیرا کش

حجاب  آنباطل نشده بود تا اواسط روح که مقام خفقان  یآنجا هنوز خود

 غمبریوجود و عدم باشد تا آنجا پ انیت که مقام اضطراب و تردد در ماس

دا فاصله خ نیاو و ب نیکه ماب یپس قفس لولو دیبرد به آنجا که رس فیتشر

که آن قفس مقام عقل است  یمعن نیبود و در آن قفس فراش ذهب بود به ا

 و است و عقل رطوبت ضاءیاست و عقل دره ب اضیچرا که مقام لولو مقام ب

برودت دارد و عقل اول ماخلق اهلل است و فراش از ذهب که در او افتاده 

است که در عقل افتاده و روح مقام صفرت را دارد و ارض  هیشئون روح

است که در عقل مذکور  یتیزعفران است و آن فراش ذهب شئون روحان
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ب راش ذهف آنقفس لولو فاصله بود و در  نیخدا ا نیو ب غمبریپ نیاست پس ب

 نیو و با نیب یعنی یاند پس مقام اوادنآورده بهیو عج بهیغر راتیبود و تعب

رض بود غ یقوس و ربع کیو  یقوس و نصف کیشد پس  نیاز قوس یخدا ادن

 دایاعالش صورت فنا پ یبتوان رفت اگرچه اعال دیروح شا یتا اعال

 [(11.)]کندیم

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس هفدهم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل
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واد بالبصر ولکن رءاه بالف رهیلم یالمعراج: و رو یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یال« اذا رام عاشقها نظره»کما قال الشاعر: 

ب و به حس ستین لیآن هم تأو لیبلکه تأو یلیدارد و تأو یظاهر تیرو اما

 نیادراک ع یبه معن یاز رأ تیاست و به حسب ظاهر رو لیظاهر تأو

سب ظاهر که به ح گریاما به نظر د نیابصرت بالع یعنی تیو بس رأ ندیگویم

 یعنی ءیهذا الش تیاست رأ ءیادراک کردن ش یبه معن تیاست رو لیتأو

 ندیگویم یزیکه به عقول و افهام خود چ ییآنها یعنی یادرکت و اصحاب رأ

است  نیرآه ا شودیگفته م دیو هرچه داخل مشعر انسان شد و انسان آن را د

مومن چهار چشم است دو چشم در ظاهر دارد  یاند براکه در اخبار فرموده

طور  بههم  تشیکه در قلب است رو یو دو چشم در قلب لکن آن دو چشم

بر ادراک اطالق  تیادراک است پس چون رو شیمعن تیاست آن رو تیمعنو

 یزیهر چ تیپس رو شودیگفته م یاز جاها رأ یاریدر بس مینیبیشد و م

حمل  دید تیاست که انسان تا رو نینه ا زیباشد مناسب آن چ یبه مشعر دیبا

ن آلت و آ شودیهمه مدرکات گفته م یابر تیبلکه رو نیبه ع تیکند بر رو

ن آ ستیاست با یمن امر معنو یباشد پس اگر مرئ زیبه حسب آن چ تیرو

است  یمن امر یهرگاه مرئ نیباشد و همچن یمن معنو تیو آن آلت رو یرائ

من  یمجرد باشد و اگر مرئ یو آن آلت صور یآن رائ ستیمجرد با یصور
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 اهلل واتصل ریباشد و حضرت ام یجسمان دیآن دو هم با یاست جسمان یامر

 یاالالت ال ریمقام را فرموده انما تحد االدوات انفسها و تش نیشرح ا هیعل

 شیو معن خواندیشده و همه کس م دهیگفته شده و فهم ثیحد نینظائرها و ا

ادوات  کنندیکه م یدیانما تحد االدوات انفسها تحد شودیرا ملتفت نم

 نیا ندکنینم دیتحد را یگرید زیو چ یگرید دینه تحد کنندیخود م دیتحد

 ندکنیخود م رینظائرها و آالت هم اشاره به نظ یاالالت ال ریچه و تش یعنی

چه  یعنی نیا شودیاشاره آنها بر آن واقع نم ستیکه در صقعشان ن یزیو چ

از آنها و آنها هم  نیآخذ یبرا ثیحد نیبه ا خیمشا کنندیو الزال استدالل م

 تسیبا تیکه آالت رو کنمیحاال عرض م و شوندیو ملتفت نم شنوندیم

 یجسمان تیآلت رو دیاست با یجسمان یباشد هرگاه مرئ یمناسب مقام مرئ

 ایرا بر سه قسم است  ءیش ءیباقسامه و اصل ادراک ش یباشد و اال معنو

ت را باالتحاد اس یمر عال یباالحاطه ادراک دان ایباالنطباع  ایباالتحاد است 

را باالحاطه  یدان یمساوق را باالنطباع است و ادراک عال رو ادراک مساوق م

است  یاز خود را باالتحاد است نه مراد اتحاد دان یاعل یاست اما ادراک دان

 یو نفس و ذات عال یعال تیاست با مرئ یبلکه مراد اتحاد دان یبا ذات عال

 نددو وصف تیو معلوم تیکه مدرک رایز شودیک و معلوم به او گفته نممدر

گاه ن ءیبه ذات ش یپس وقت ستیمعلمه ن ءیو در نفس ذات ش ءیش یبرا

آن وقت  یگریبه د یدهیاو را نسبت م یالعالم و المعلوم لکن وقت یکن
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که مدرک  یاست و عال ءیذات ش ریغ تیپس صفت مدرک شودیمدرک م

ن آ تیو معروف شودیحاصل م یدان یاو برا تیو معروف یدان یبرا شودیم

 یلها بها و عال یاست که من عرف نفسه فقد عرف ربه تجل ین ذات دانیع

را معرفت خود قرار داده و تعرف خود مقرر کرده و خود  یخود ذات دان

خود قرار داده پس ذات  تیو مدرک تیو معلوم تیمعروف ثیرا ح یذات دان

 هیالمعلوم ثیو من ح هیالمعروف ثیمن ح شناسدیرا م یاالتحاد عالب یدان

باع باالنط ءیکه مساوق شد با ش ءیعلم و عالم و معلوم متحد شد و اما ش پس

 محدودند به کیو هر گریکدیممتاز از  ئندیکه دو ش رایز کندیاو را درک م

معزل  نیو ا نیبه هم ندارند او معزل از ا یدخل چیحدود خود در خارج و ه

شود مگر به انطباع ینم نیا دیاست آنچه در او است عا نیاز او پس چون چن

 یذات نیاست مستقل ذات ا یبه جهت آنکه در ذات او ذات نیاو در مرآت ا

پس درک آن  شودیآن نم یمطو نیا شودینم نیا یاست مستقل او طاو

 تواندیآن مثال را آن م آن وقت نیدر مشعر ا فتدیاز او ب یمگر به مثال شودینم

 مرآت و نیدر ا شودیموثر م ثالاست که ذوالم نیانطباع ا یادراک کند معن

 نکهیمرآت را تا ا نیا کندیم لیتکم یبه امر ظاهر یعنی کندیدر آن م ریتأث

 منصبغ به صبغ شاخص یوقت شودیمرآت منصبغ به صبغ آن شاخص م نیا

 نکهیمشتعل شده به نار آن شاخص پس بعد از ا شودیم یشد مرآت دخان

دراک خودش است و خودش  آتمر نیمراتب مشتعل به مثال شد خود ا
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که دخان به نار درگرفت علم به احوال نار  یعارف به خودش است بعد از آن

درگرفت علم به احوال آن روح  یبه روح یزیکه چ یبعد از آن کندیم دایپ

 کندیم ادیکه درگرفت علم به احوال آن صفت پ یو به هر صفت کندیم دایپ

خودش  یبه مثال ذوالمثال درگرفتمرآت دراک باشد و  نیحاال هرگاه ا

و دراک  شودیو مصبوغ به صبغ ذوالمثال م شودیم المثالیمتطبع به طبع ذ

از  غافل یبه آن ذوالمثال و اگر کس شودیپس عالم م ستیاست و فاقد ان ن

است پس چرا او را  یکیاگر عالم و معلوم  دیباشد بگو ایعلم مناظر و مرا

که در آن علم محقق و ثابت  کنمیعرض م ندیبیدور م ندیبیخودش نم یتو

ن که به آ ییزهایو آن چ شودیهم منطبع م یو مرئ یرائ نیشده که بعد ماب

سطح  زیآن چ شودیآنها هم منطبع م ءیآن اطراف ش شودیبعد شناخته م

اطراف آن اسم سطح است پس بعد  نیاست و ا یمرئ انیجسم فاصله من و م

ه در کاست که چنان نیا کندیدرک بعد هم م نکهیاسبب  شودیهم منطبع م

م رس توانیم یبعد یصفحه کاغذ یمحقق و ثابت شده که رو یعلم نقاش

که  یآن شخص ایکرد که ده فرسخ راه باشد که هرگاه آن شخص نقاش 

فحه ص نیا یکه ده فرسخ بررو ندیبیو اسباب را دارد نگاه کند م نیربدو

را شخص  هویجیب یصاف اریبس نهیآ ای شهیش کی نکهیتر ارسم است و واضح

و آنچه در سطح  ندیبیتا شهر را م نجایتا ماهان از ا نجایدر آن نگاه کند از ا

سطح  یکه رو یو مسافت هفت فرسخ راه است با وجود ندیبیو رمد م



  181|  صفحه

 

 ندیبیرا در سر ده فرسخ م ءیش کی کندیم شهیاست پس نگاه که در آن ش

 ندیبیخود م کیرا نزد یزیچ کیو  ندیبیپنج فرسخ م ررا در س یزیچ کی

دو طرف سطح منطبع شد در  نیو آن بعد مسافت و ا یکه مرئ یبعد از آن

ح منطبع شد او چشم و از آنجا منطبع شد در حس مشترک و از آنجا در رو

بعد است عکس انداخته و  یندگیکه اسباب نما ییزهایرا با چ یچون آن مرئ

در خودش است پس  قیولکن در تحق کندیدرک م دایبع رامنطبع شده او 

است مشتعل شده به اشتعال بعد و به اشتعال اطراف سطح  یاآن مرآت شعله

مسأله را مفصل و مشروح  نیا ایآن شاخص و به اشتعال آن و در علم مرا

ام و مبدئش به انطباع است انما تحد االدوات انفسها شعله دراکه نوشته

در جسم  دیآی[( آن مثال از آنجا م12)]کندیدرک م اخودش خودش ر

و روح  شودیپس در حس مشترک پس در روح منطبع م شودیمنطبع م

 نیان آن روح و ادر دخ شودیم یمثال نار نیا شودیمشتعل به آن مثال م

و دو طرف آن بعد مشتعل به آن  @و کذلک بعد آن  شودیمثال جان او م

چرا که خود فاقد خود  کندیمشتعل شد درک م هک یتا وقت شودیشعله م

 یعجب دیآیدرم یبه صبغ یهر ساعت نکهیو ا کندیخود را ادراک م ستین

دفعه در جوف  کی دینیبیمواد دارد م نیکه ا یبه جهت شدت رقت ستین

کل به ش یهر وقت شودیدفعه به شکل باء م کی شودیشما به شکل الف م

ارق از هوا  یاز شدت رقت هواست حاال روح انسان نیا شودیم یاکلمه
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و بسا باشد که  دیآیدرم یبه شکل یاست و به جهت شدت رقتش هر وقت

 یدبه زو و یکه بماند قدر ردیبگ یاست چنان صبغ ظیآن روح که غل یادان

 یکیاراطاق ت یدفعه برود تو کیاز آفتاب  رونیکه در ب یاز آن برود مثل کس

که صبغ آفتاب در چشم او هست و چون صبر  یمدتتا  ندیبینم چیدر اول ه

 تواندیرا م زیر یکه خطها یبه طور ندیبیکم مگذشت کم یکرد و قدر

 رونیب دفعهکیباشد و  یدر اطاق ظلمان یو کذلک کس سدیبخواند و بنو

 یکس نیتر از ااست و واضح کیچشمش تار شیپ یتا مدت ییروشنا یبرود تو

سال  کیکه گرفته باشد گاه هست  یدر وقت بکه نگاه کند در قرص آفتا

 ماندیم یپس گاه ماندیآن قرص منخسف م نیو در چشم ا گذردیدو سال م

مشاهده مسجد  یحالت را تو نیا اریعکس در آن سافل روح و من بس

 یبه حرم یروشن است نگاه مدت میتار و ن میمسجد که هوا ن یام توکرده

مان ه کنمیم واریالفور نگاه به د یو ف دارمیکه نظرم را برم یوقت کنمیم

 اروید یو رو بیترک نیگلها و به هم نیبه هم نمیبیم واریرا بر د یحرم

 در پنجره نگاه کردم بعد یمدت ای داستیپ یمهر حرم یرو ای داستیپ یحرم

در  ندمایو بسا آنکه م نمیبیم وارید یپنجره را رو کنمیکه نگاه م واریبه د

 یاست که اعال نیاست مقصود ا یاست باق یشکل و تا مدت آناسافل روح 

 به اصباغ و اسافل شودیو منصبغ م کندیم رییاست و زود تغ فیروح لط

بر حضرات که  کندیرد م نیو ا ماندیم یباق یاست و قدر ظیروح غل
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 رودیچشم م شیاز پ یخط مخروط ندیگویقولشان خروج شعاع است و م

 نیپس ا ندیبیو چشم م دیآیم رونیب یزیاگر از چشم چ ءیآن ش شیتا پ

 یبعد از برداشتن چشم از حرم نمیبیکجا منطبع شده که من م یشکل حرم

از کجا است.  ماندیشم مچ یسال دو سال قرص منخسف تو کی کهنیو ا

مخروط هم  ندیگویاست م یبینامربوط غر زیخروج شعاع چ نیخالصه ا

که جسم است طول و عرض و عمق دارد  تاگر مخروط اس میگویهست م

درج داشته باشد پس همه جا طول و عرض  کی دیاو با کیو از آنجا تا سر بار

طول و عرض و عمق اگر جوهر ندارد پس  نیداشته باشد و ا دیو عمق با

قائم است و نامربوط است و اگر  زیبه چه چ جوهریعرض است و عرض ب

 یچطور جسم میگویکه جوهر هم دارد پس جسم است پس م ندیگویم

الفور ستاره زحل را  یبه فلک هفتم ف کنمینگاه م دفعهکیاست که من 

ت حرکت است که اسرع از عرش چه سرع نیا نمیبیفلک ثوابت را م نمیبیم

ه ب رودیم پردیجسم م نیا نیو اقل از طرفه ع نیاست به سرعت طرفه ع

به  رودیهفت هزار سال راه م نجایاز ا ندیبیآنجا را م ارهیآسمان هشتم و س

اوسع  هیو وتر زاو شودیم تریمخروط رودیسرعت و هرچه هم باالتر م نیا

 دیآیم رونیاست که ب یچطور جسم نیا دیافزایو بر حجم چشم نم شودیم

 نیا نمیبینگاه م کیمن دور آسمان را به  یزیچ کاهدیاز چشم و چشم نم

 یاز تو یکه جسم کندیرا تعقل نم یزیاست عقل همچو چ یچطور جسم
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باشد و  یو اسرع حرکه باشد از آسمانها و چشم من شکل دیآ رونیچشم ب

دارد پس طول و عرض و عمق ندارد که ماده ن ستیمخروط ندیگویاگر م

قاعده حکمت درست  چیاست مزخرف با ه یحرف نیاست پس ا زیچه چ نیا

ضوء کدام است  دیآیم رونیب شماز چ یاند که ضوئکرده یالیو خ دیآینم

که بل داستیپ ییو نه در روشنا یکیاست که نه در تار یچطور ضوئ نیا

ه ن ییگویم اندازدیاست و هرچه برابرش آمد توش عکس م نهیچشم مثل آ

اگر  ینیبیچطور عکس خود را در او م نیبب یکس کیچشم  ینگاه کن تو

هم عکس در چشم من  نهیاز آ افتدیم نهیآ یانکار کن عکس من تو فتادین

 ینیبیم نهیدر آئ نکهیمثل ا ینیبیدر چشم صورت خود را م نیهمچن اندازدیم

 یاقب یعکسها در اسفل روح قدر یکه آمد آنجا منطبع شد بعض یآن بعد از

 نیآمد و منطبع شد در ا یمثال یخارج ءیکه از آن ش یپس بعد از آن ماندیم

 گریاز آن در روح و متطبع به طبع او شد د وچشم و از آن افتاد در حس 

در  کندیخود را م دیو دراک خود است پس تحد ستیخودش فاقد خود ن

ه اشاره کند ب تواندیدست نم یعنینظائرها  یاالالت ال ریو اما تش قتیحق

و جسم  کندیاشاره م یخود جسم به جسمان رینظ یزیمگر به چ یزیچ

ه ب ایبه مشرق است  ایو هرچه اشاره کند  داشاره کن یبه عقالن تواندینم

 نیر او عقل د کندیحدود اشاره م نیبه شمال به ا ایبه جنوب است  ایمغرب 

 شودیو اشاره روح به ارواح م شودیو اشاره عقل به عقول م ستیحدود ن
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س پ رهاینظا یاالالت ال ریانما تحد االدوات انفسها و تش دیفرمایحاال امام م

که ادوات نفس خود را  رایمغرور مشو ز یاز خدا ادراک کن یزیتو اگر چ

 ای یکرد یخطاب ایهو  یو گفت یکرد یزیو اگر اشاره به چ کندیادراک م

به مجانس خود جسم به جسم  کندیاشارات شخص اشاره م نیا یرب و باق

 خلق میقد یو خدا یو تو مخلوق کندیو خلق به خلق اشاره م کندیاشاره م

فان قلت هو هو فالهاء و الواو  شودیپس اشارات هم بر خدا واقع نم ستین

ه الغائب عن درک الحواس صف یالثابت و الواو اشاره ال تیکالمه فالهاء لتثب

 ادراک باالنطباع. یهم معن نیال صفه تکشف عنه ا هیاستدالل عل

اما ادراک باالحاطه ادراک موثر است آثار خودش را و مقصود از احاطه نه  و

 یرا بلکه احاطه ط ءیاست مر ش ءیش تیو حوا ءیاست بر ش ءیدوران ش

 و یاست به دان یعال تیاحاطه اول یمعن نیرا و ا یاست مر دان یکردن عال

 لقپس درک کردن مط یاز خود دان یاست در مکان دان یعال تیاوجد

ه ک یمعن نیادراک باالحاطه است به ا نیخود را و موثر آثار خود را ا داتیمق

خود و خودش محضر  یاست تا باشد از برا یاول یعال یآن مدرک باشد از برا

است و خودش تمثل  یت و کمال عالاس یاست و خودش حضور عال یعال

 یالو در حضور ع ستین رونیب یاست از محضر عال نیاست چون چن یعال

 ادراک ادراک باالحاطه است به طور اختصار. نیاست و ا
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 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس هجدهم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

 آخر. یبالبصر ال رهیلم یالمعراج: و رو یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 یاطالق ظاهر یکیدو اطالق است  تیرو یعرض کردم که از برا روزید

است به هر  ءیادراک ش یبه معن تیرو یکیبه چشم باشد و  تیکه رو

که  یبه چشم ندارد مثل رأ یباشد و اختصاص خواهدیکه م یمشعر

مومن چهار چشم است دو چشم در  یبرا نکهیا ای یهذا الرأ تیرأ ندیگویم
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ندارد  یظاهر تیبه رو یاو دخل تیظاهر و دو چشم در قلب و چشم قلب رو

فتند علم و گ اورندیب ریخواستند تعب یباطن تیکه از رو یبعد از آن نییو نحو

علم  یاز سامعه درک کرد شودیانسان حاصل م یعلم از همه مشاعر برا

هلل ا تیآنکه رأ یهم کذلک حت یاست و کذلک ذائقه و المسه و مشاعر باطن

به  یحال رأ یا یو عل ءیعلمت اهلل اکبر من کل ش یعنی ءیکل ش ناکبر م

لقد  دیفرمایم یپس وقت دیآیهم م دنید یدر ظاهر و به معن دیآیعلم م یمعن

 یلقد رأ دیفرمایو م یعندها جنه المأو یعند سدره المنته یرآه نزله اخر

بلکه به  نیعبصر و  تیالفور حمل کرد به رو یف دینبا یربه الکبر اتیمن آ

که  یاست پس بعد از آن تیحاصل شود رو تیاز مشاعر رو یهر مشعر

 انیاز مشاعر حاصل شد و عرض کردم که م یبه مشعر یزیهر چ تیرو

ه است ک نیمناسبت باشد و ا دیبا یمرئ انیاست و م تیکه آلت رو یرائ

 رهائنظا یاالالت ال ریانما تحد االدوات انفسها و تش دیفرمایم ریحضرت ام

 نیا که تعلق به یتیرو شودیخدا گفته م نکهیا ایخدا  اتیآ مینیحاال بب

 تیو رو شودیم اتیآ تیبه کدام مشعر رو شودیبه چه مشعر م ردیگیم

اره پس اعبد ربا لمقال لم نیرالمومنیام ایربک  تیهل رأ لیق شودیخدا م

رر اگرچه مک شودیاست و با چه مشعر حاصل م تیچه رو تیرو نیا مینیبب

گفت  دیمطالب گفته شده لکن محلش است و با ریاز سا شیگفته شده و ب

در عرصه  یتیمعرفت خود آ یخود و برا فیتعر ید جل شأنه از براخداون
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 به خلق و خلق دیکرد خدا و خود را شناسان فیتعر تیو به آن آ دیخلق آفر

 ندشناسیرا م دخو یو معرفت خدا فیو به آن تعرف و به آن تعر تیبه آن آ

رتبه است و اال در رتبه ذات  نیخدا در هم تیمعروف و معروف یو خدا

سهل  در آن رتبه میشناسیما او را نم ستین یو معرفت یو معروف یعارف یاحد

عارف و  شودیمعرفت و گفته نم شودیذات در ذات گفته نم یاست برا

 عیاست و جم طورنیهم یزیبلکه هر چ ستیاز خواص ذات ن نیمعروف و ا

 دیز تیمعروف ریغ دیو ذات ز دیز در رتبه ذات طورندنیهم ایدن یمعروفها

ون رتبه د تیپس معروف ستین یتیمعروف دیاست مسلما و چون در رتبه ذات ز

و  شد نیو کثرتشان چن بیخلق با وجود ترک ریکه سا یاست وقت دیز

 دایدر اذهان پ أملمسأله ت نیا یبرا نکهیو جهت ا ستیدر ذاتشان ن تیمعروف

و اگر بدانند  کنندیم الیخ دیجثه ز نیرا هم دیاست که ذات ز نیا شودیم

 دیز کنه ریغ دیذات ز تیو معروف ستیمعروف ن ستیمعقول ن دیکه ذات ز

او است صفت او است و دون رتبه او  ریاست و چون غ دیز قتیحق ریو غ

س در پ دیدیرا فهم نیاست و ا نیچن بشانیدر خلق با وجود ترک یاست وقت

 که ذات خدا معروف دیفهمیو م دیتعقل کن دیتوانیمسأله را خوب م نیخدا ا

 یاو را بشناس یباشد در خارج از تو آنجا گذاشته و تو رو یاجثه شودینم

خدا را بلکه  تیمعروف دهدیپس هرکس احتمال م ستیخدا ن یزیهمچو چ

 یطورآن رین است که او را غیرا به جهت ا دیز تیمعروف دهدیاحتمال م



  189|  صفحه

 

را اگر به  دیو ذات ز کندیم الیخ طورنیهم هم و خدا را دهیکه هست فهم

 دیکه مفهوم ذات ز رایز ستیکه معروف ن فهمدیکه هست بفهمد م یطور

است و  یباق دیو ز شودیم یمفهوم المعروف است و المعروف فان ریغ

و  یعارف ستیمذکور ن دیز ریغ دیو با ذات ز شودیالمجهول به او گفته م

و  ستیعارف ن دیبه خود ذات ز دیبلکه خود ز ستین یو معرفت یمعروف

گفته  بیکثرت و ترک نیخلق با ا ریکه در سا یهو هو وقت شودیگفته نم

 دشویخداوند عالم چگونه گفته م یعارف و معروف و معرفت برا شودینم

خدا  تیبلکه معروف شودینمکس خدا را نشناخته و خداوند معروف  چیپس ه

 دیشناسیعرف بانه مجهول الکنه شما قرمز را م یعنیاو است  تیبه مجهول

وم انه معل نکهیبانه مجهول نه به ا دیشناسیالمجهول را م طورنیبانه قرمز هم

که هست ان  یشناخته شود و آن طور دیکه هست با یبلکه به همان طور

 انیاست که هرچه ب یعرف لکن امر طوریاست پس عرف اهلل بانه ال عرفیال

 یکنیم انیو اگر ب شودیمعلوم نم یکنینم انیاگر ب شودیتر ممشکل یکنیم

 و مدلوالت الفاظ مال رندیگیو به مدلوالت الفاظ م کنندیم اسیبه الفاظ ق

 ستیو چاره ن شودیجهت مطلب بر خالف آنچه هست م نیخلق است از ا

کند ب یزیاثبات چ کندیم یزیچ یو هرچه نف دیگومگر آنکه انسان مکرر ب

طلب م نیا یاو معرفت خداوند عالم اثبات شود و برا یآنکه مکتوبست برا

 کنمیام لکن حکمت است باز هم عرض معرض کرده انهیمثل عام یگاه
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ا صفت فالنج دیگویم یکس یکند برا فیاگر خانه شهر خود را توص دیز

 ازهیچ نیدارد و به ا یواریدارد د یدارد حوض هدارد صفت فالنجا دارد باغچ

خانه هست و  نیدر ا زهایچ نیا نکهیخانه خود را به جهت ا کندیم فیتوص

ه ندارد باغچ انشیآنجا ندارد م دیگویکند م فیرا توص ابانیاز ب یااگر قطعه

 ییزهایآن چ یخانه به نف نیا فیندارد پس تعر یواریو د یندارد اطاق یحوض

ت اس یسیتقد کیما  فیتعر نیاست که ا نیو نه ا ستیاست که در او ن

و  میا دارر ابانیاصال بلکه معرفت ب میرا ندار ابانیمعرفت ب چیرا و ه ابانیب

 یاست که نف نیهم هیعل یما ه یعل ابانیمعرفت ب میدار هیعل یما ه یعل

ما  هخود را ب اتیخدا آ نکهیاز آن آنچه را که ندارد حاال بعد از ا میکن

که  یفاتیتوص نیهم میکنیماو که ما تدبر  اتیدر آ دهیشناسان

اند و در کتاب خود فرموده سبحان ربک رب العزه عما محمد:کردهآل

الصفات عنه لشهاده کل  ینف دیفرمودهکمال التوح ریو حضرت ام صفونی

و الطور و  طورندنیبه هم اتیآخر پس آن آ یالموصوف ال ریصفه انها غ

کذا  سیکذا و ل سیال ال ال ل ندیاست که بگو طورنیخدا به هم اتیمعرفت آ

 هیفات خلقص عیو جم بیبقر سیو ل دیببع سیل ءیش قارنهیو ال ءیش ماثلهیال

چطور  نیکه ا شودیم رانیسلب کردند جاهل ح یرا از او سلب کنند وقت

عد ق بیشد آن زند رانیکه حکه خودش در مقام اثبات است چنان رایز شودیم

مودند فر ءیکردند عرض کرد فاذا الش یادیز هیاو تنز یکه حضرت برا یاز آن
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که آنها  یو ما وقت میکرد فیو توص میکرد هیتنز طورنیاو ا یکه ما برا یوقت

ما را دارد پس معرفت خداوند عالم ب تیئیش قتیکه آن حق میدانست میافتیرا 

 او است نه معرفت تیمعروف یعنیوصف به نفسه است و معرفت او است 

 ییگویرا که م یئیکه هر شندارد چنان یذات او و معرفت ذات در خلق معن

ت او وصف او اس تیمن حاصل شد و معروف یاو برا تیمعروف یعنیشناختم 

 تیو معروف دیشناسیخدا را م تیمعروف دیشناسیپس شما هم که خدا را م

 نیبودن او است و ا یمرئ تیمقصود رو ندیگویکه م یتیوصف خداست رو

 و کندیم تیبودن او را رو یرا و مرئ یپس او مرئ شودیشما حاصل م یبرا

بودن او پس  یشدن او و مرئ یذات شد مرئ ریذات است حاال که غ ریآن غ

 تیهل رأ لیق ستیو آن مشعر به چشم ن خواهدیمناسب خود م یمشعر

 حکیو 7قال تهیرأ فیک لاره قااعبد ربا لملم 7قال نیرالمومنیام ایربک 

 یقلب تیپس رو مانیاال قیبل رأته القلوب بحقا انیبمشاهده الع ونیتره العلم

در انسان گذارده که  یاست پس خداوند عالم مشعر یفواد تیاست و رو

 قتیو حق ندیگویو نفس م ندیگویو فواد م ندیگویم تیآن را مشعر نوران

المومن من نوره و اتقوا فراسه المومن  خلقان اهلل  ندیگویاما نور م ندیگویم

ن نور اشرق م قتیو اما حق یبنور اهلل اما فواد ماکذب الفواد ما رأ نظریفانه 

آثاره و اما نفس من عرف نفسه فقد  دیالتوح اکلیه یعل لوحیصبح االزل ف

 قیبل رأته القلوب بحقا انیبمشاهده الع ونیتره الععرف ربه و اما قلب لم
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خود قرار داده و  تیمعروف ثیمعرفت و ح تیآ نهیآن مشعر را بع و مانیاال

ن خود آ یبرا کندیتعرف خود قرار داده و خداوند به آن مشعر تعرف م ثیح

او را به انفصال همچو  یاز خودش چون آنجا اگر بشناس ریغ یمشعر نه به حد

 عمن باالنطبا نکهیکرده بانفصال و به ا فیکه خدا خود را توص شودیم

ا با عارف ب قتیخود را متحد کرده با حق تیپس او معروف شومیشناخته م

باشد و اگر متحد نکرده بود و عارف و معروف دوتا بودند  قتیوجود آن حق

و حال آنکه از جمله اوصاف او است  شناسدیاو او را م ریپس معلوم شد غ

 ینسانا نفسمگر آنکه  شودیپس معرفت حاصل نم شناسدیاو او را نم ریکه غ

هلل شما اعرفوا ا یو تعرف بشود پس محقق بشود برا فیخود او صفت تعر

پس  عن المنکر یاالمر باالمر بالمعروف و النه یباهلل و الرسول بالرساله و اول

به مقام عرف اهلل نفسه و اعرفوا اهلل باهلل به عمل آمده و  دیدیشما رس یوقت

 اال هو و آن فواد و علمهیال یسبحان الذ اال هو عرفهیال نکهیبه ا دیامومن شده

 نیهست و آن ا یالجمله دقت یهم ف تیآ یخداست و در معن هیآ قتیآن حق

ت ثمر او اس نیاو است ا تیآ نیباشد که ا نیکه معروف به ا یزیاست که چ

به او است و خلق او است و عارف به او عارف به  لیبه او است و دل ریو مش

 هیز ذواالج ینیو نب ینینب تیاست که او را به آئ تیآ یوقت نیخلق او شده ا

ن لک ستین هیذواال ریو بس و معروف تو غ ینیرا بب هیرا و تو همان ذواال

 که تو به فهمدیاو م ستادهیبه تو است و کامل که دور ا طیکه مح یریغ
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لم مگر به ع یادهیرا نفهم نیو خودت ا یادهینرس هیو به ذواال یادهیرس تیآ

ولکن در  یکه بفهم ستین قهیخود به مادون و به علم مضا سهیبه مقا و

ه ک یاگر دانست یادهیاو را فهم تیکه آ یبفهم دیهنگام عمل و وجدان نبا

نوکر  نیلکن اگر ا ینیبب یتوانیسلطان را نم گرینوکر سلطان است د نیا

 ینیبن جز خط را و ینیو نب یتو در آن نگاه کن دیباشد با نکیسلطان مثل ع

 و مناظر است ایکه صاحب علم مرا یاضیرا ابدا ابدا ولکن شخص ر ینکیع

ود بلور افتاده به علم خ نیاست که در ا یشبح ینیبیکه آنچه تو م داندیاو م

در  گرید یبلور افتاده و از جا نیعکس در ا یادهیکه آنچه تو د فهمدیم

و که حاجب خط شده و ت ینیبب یاگر بلور یادهیمشعر تو افتاده و خودت ند

است حاال  نکیمثل ع تیو آ یعارف به حجاب خط یستیعارف به خط ن

 است تیآن وقت آ ریخود را الغ یخدا ینیبیو م یکنیاگر نظر م نیهمچن

 نیلکن اگر ملتفت ا دهیو به مقام فواد رس یاو عنوان و آن وقت عارف شده

جاب و ح یادهیوقت باب ند نیا دراهلل و خلق اهلل و عنوان اهلل  هیکه انه آ یشد

 خدا ریغ ینیتو در حال وجدان نب دیاو است و با ریو حجاب او غ یادهیرا د

و صادق  یبکن نکیع یرا ابدا ابدا تا الاله اال اهلل تو صادق باشد و به الاله نف

و  ینینب چیو به جز خط ه ینیو خط را بب یو به اال اهلل اثبات خط بکن یباش

مغرور تو کجا و خط  یا دیگویاز دور م ایعلم مناظر و مرا بآن وقت صاح

 افتاده او به تو همچو نکیعکس خط است که در ع ینیبیکه تو م یکجا آن
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دق است ص نیا یغافل نکیو از ع ینینب چیلکن تو به جز خط ه دیگویم

 معرفت.

ن ال از آسو اریکه بس میرا شرح کن نیا ستیبد ن دیرس نجایچون سخن به ا و

و از همچو توجه به خدا  میبکن یهمچو توجه میتوانیکه چطور م کنندیم

باشد که بتواند  دیبا نیصیخص یاوحد نیکه ا کندیاظهار وحشت م یه

 بکه بر اشتباه است و مطل شودیبکند و از سوالش معلوم م یهمچو توجه

 دیکه با رسدیم الشیخ کندیو از آن وحشت م شنودیالفاظ را م دهیرا نفهم

ان چن دیکرد تا خط را د نکیازاله کثافات از ع ینشست و ه نکیدر مقام ع

 امتیق تا روز یشد نکیو ملتفت ع نکیدر مقام ع یبلکه اگر نشست ستین

 ینخواه خطگذشت و به  ینخواه نکیو باز از ع یهم ازاله کثافاتش را نکن

غافل از او  یدار و تا رو به او یبه جهت آنکه دائم تو رو به او دار دیرس

ا منکم احد و امضو لتفتیاست که ال نیاش ابلکه قاعده یبشو یتوانینم

کن و امضوا  یاعراض از ماسو یعنیمنکم احد  لتفتیتومرون و ال ثیح

الاله اثبات  احد منکم لتفتیبه ال یاقبال و توجه به خدا کن یعنیتومرون  ثیح

 یدکر یاگر همچو کار یتومرون اال اهلل اثبات کن ثیو به و امضوا ح یکن

آنچه در ملک خدا درک  عیبلکه جم شودیتو ممکن م یسرعت برا تیدر نها

تومرون است شما نگاه  ثیمنکم احد و امضوا ح لتفتیبه قاعده ال یکنیم
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 یماسوا عیاز جم دیبا ینیکتاب را بب نیجلد ا یخواهیم یکنیکتاب م نیبه ا

جمادات نباتات  نیاز آسمان از زم یاز عرش از کرس یفل بشوکتاب غا نیا

 اگر همچو یغافل شو دیبا نهایا عیاز جم نیفرش زم واریمردم در د واناتیح

 گریحاال د ینیبینم یو اگر نکرد ینیبیپوست جلد را م نیا یکرد یکار

از  یاعراض کرد طورنیپس تو اگر به ا ستیکمتر ن یوانیخدا از پوست ح

به  یرویم یمسأله بپرس لکن وقت ایب یدیو نفهم یدیو آن وقت ند یماسو

ما پس ش ستیهرگز روم در هندوستان ن ینیبب یخواهیهندوستان و روم را م

 یو هرگز نخواهد شد بل افتی دیخلق خالق نخواه انیدر م دیکن ریهرگاه س

وجه به ت یماسو ینف یماسو ینه به طور نف فلتبه طور غ دیاگر اعراض کن

لت و غف یباشد که اعراض از ماسو یحالت دیبا ستیاست و اثبات ن یماسو

 دشوینم نیغافل شوند و ا یبخواهند از ماسو نکهیبکند نه به ا یاز ماسو

ا عمد شودیبخواهند غافل شوند نم ستین یامر اراد نیا یمگر به امر طبع

ار را ک نیواند اکه همه کس بت ستین یفیامر تکل نیو ا شودیسهو کرد نم

 یعیطب است یکار را بکند بلکه امر نیبه اراده خود ا تواندیبکند و مکلف نم

ر حالت د نیشود و اگر ا دایدر انسان پ دیحالت با نیاست ا یعیو چون طب

که به  ستین یزیو چ شودیشد خودش خود به خود درست م دایانسان پ

 ید فلسفاستا شیکه در پ یاست که آن شخص نیمثل ا نهیبع شودتعمد درست 

ست ا نیا ریاکس نیاستادش به او گفت که شرط القاء و طرح ا کردیمشق م
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 دکریم یسع رفتیهر وقت م نیا دیاین ادشیکه آدم وقت طرح اسم روباه 

اسم روباه اسم  یدر نف یو همان سع آمدیم ادشی دیاین ادشیکه اسم روباه 

 کی نیحاال ا آمدیم ادشی دیاین ادشیکه اسم روباه  خواستیبود تا م اهروب

افل که بالطبع غ یو محبت خواهدیم ریبه آن اکس یشوق کی خواهدیم یحالت

 محکمش یکنیم یسع شتریاز اسم روباه بشود و اال به اراده و عمد هرچه ب

 در نماز و هاست توج نیامر چن دیحاال اگر دانست یکنیو اثبات م یکنیم

ر د یو شوق یمحبت یعنیبشود  یطبع دیاست با یهم عمد هیاذکار و ادع

 یکه تو دهشت از ماسو یشود و ظهور عظمت دایپ دیخدا با یکمون تو برا

ه ک نیپادشاه را هم ینیبیاز دور م نکهیمثل ا یو قهرا متوجه او شو یبکن

 کندیکند بنا میوحشت م شودیشد زهره انسان آب م دایپادشاه از دور پ

 نیما چن یپادشاه ظاهر نیا دنیفرمودند در د گریپادشاه د دنیاز د دنیلرز

عظم و نور عظمت و  تیدهشت آمد و رو طورنیکه ا یحاال وقت مینبود

نهان پ ینجوم ماسو عیو در آن حال به طلوع افتاب سلطان جم دیتشخص تاب

کرد و نجم  لوعخاموش شدند و آفتاب ط یماسو یچراغها عیشدند و جم

اگر  شودیم ریکم صغو کم رودیکه از چشم م ودشیکوچک م یبه حد

و معرفت او را  دیانسان شد و انسان نور عظمت را د یظهور نور عظمت برا

به و به غل ندیبیحاصل کرد و تا معرفت او را حاصل نکند نور عظمت را نم

 نیرا و ا یماسو ردرا غلبه وجود او و معدوم ک یکرد ماسو ینور او ظلمان
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در وجدان است من اگر بخواهم رفتن  ستین یکه عرض کردم علم ییحالتها

ه ک میگویسال درس م کی میشما بگو یسلطان را به طور علم برا شیپ

به  ندیبیچطور انسان سلطان را م میگویچه م یعنیبرود رفتن  دیچطور با

علم است  اشمهبه خروج شعاع و سلطان چطور است و ه ایانطباع است 

حالت است تا  کیآنها به  عیجم شودیکه م خانهوانیارد دولکن انسان و

و همان حاالت که عرض  کندیخودش را گم م افتدیچشمش به پادشاه م

 شیپ یاگر برو کشدیطول م سالکیو علم که شد  دهدیکردم دست م

خود  هحرکقوه مت دیمن با ییو بگو یتکلم کن یعلم بخواه یسلطان و از رو

کنم و زبان را به حرکت درآورم و حروف را از کجا  یرا در اعصاب جار

و  ندزنیلکن بالطبع دارند مردم حرف م شودینم نیا میبگو نیادا کنم و چن

به محبت خدا و محبت و معرفت  شودیم دایحالت که عرض کردم پ نیا

 راشحالت ب نیاوست ا یاگر از اوست و به سو یکسب ستین یزیخدا چ

 [(13.)]ستین یو کسب تسیکه ن ستیهست و اگر ن

باال  و آن شودیمنقطع م نجایهست که در ا ییایدن ینسبها پارهکی: فائـــده

 هست که ابوت او و یکس کی ستین طورنیپستا و به ا نیبه ا رودیکه م

رسول  فهیخل نجایاو و حسب و نسب او از مقومه او آمده عمر را در ا تیزوج

بلکه از  ودب امدهیاش نخالفت رسول که عمر داشت از مقومه نیکردند ا
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سول ر فهیخل گریاش را از او گرفتند دمتممه یاش درست شده بود وقتمتممه

خالفتش از مقومه او آمده بود ابوالحسن و  طالبیبن اب یلکن عل ستین

 هم از مقومه او آمده بود زوج شیالله فهیاو هم از مقومه آمده و خل نیالحس

هم از مقومه آمده بود محرم به فاطمه نبود و حضرت فاطمه را  شیالبتول

 جانیاند اها را بستهاند و چون در آنجا عقد مقومهعرش بسته ریعقدش را در ز

ابق مط ایمطابق است با مقومه  ای گریرا عقد کنند متممه است د یاگر کس

 نتشانین از طکه در بهشت ازواج دارند آن ازواج و زنهاشا یکسان ستین

 رایاند و چه بسند و از ضلع آنها خلق شدهیاند و از صورت مقومه اوخلق شده

آن  ندیاند و از صورت متممه اوکه ازواج آنها از ضلع آنها خلق نشده یکسان

هم همان را به او  امتیاند روز قعرش بسته ریرا که عقدش را در ز یکس

ت حضر یبرا غمبریپ شودیاز متممه م نیاسد اتولد از فاطمه بنت دهندیم

ابوت  نیالف عام و ا نیآدم باربع هیبمن خلقه اهلل قبل اب بافرمود مرح ریام

که از ملکوت آمده باشد و حال  ستین یو ابوت ییایاست دن یابوطالب ابوت

در آنجا خلق نشده بود  یمخلوق چیآنکه خدا در آنجا که آنها را خلق کرد ه

 آناز جنس چهارده نفر باشد و حال آنکه از جنس  دیم بااگر همچو بود آن ه

ه از ک ریحمام رفته و رنگ بسته و حضرت ام ریچهارده نفر نبود حضرت ام

 نیا تیاند نهاو هردو محرم حضرت فاطمه دیسفشیجنگ برگشته و ر

 چیه منفصلند و اال گریکدیو آن متممات از  اندوستهیپ گریکدیمتممات به 
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همه  ضیو مر حیصح ریو حضرت ام یو جوان یریحالت پو  @کند یمیدو

است که آن  نیماند و آن ا یگرید قهیباز دق نجایاند حاال در افاطمه رممح

به حسب اختالف قوت و ضعف و به حسب  شودیصورت متممه مختلف م

 و ایمقومات هستند که منهمکند در دن یبعض ایو زاهد در دن ایانهماک در دن

 تومامق یاالرض و اتبع هواه و بعض یاند لکنه اخلد الکرده ایرکون به دن

و به واسطه عدم رکون  یو توحد یهستند که به جهت غلبه آن حالت دهر

فوذش ن شودیم شتریب ایو هرچه انتزاع مقومه از دن استیمنتزع از دن ایبه دن

و هرچه تنزل کند و رو به متممه رود شباهت به  شودیم شتریدر متممات ب

رض در طول و ع تواندیو نم کندیم دایو مصادمه پ کندیم دایپ شتریتممه بم

باشد که  یعالم نباشد و همان عالم نیهردو جلوه کند اگر او منهمک در ا

 نیا کندیو نه ابا از طول م کندیفوق عرض و طول است نه ابا از عرض م

و کثرت ذکر موت  ایمردم را خواندند به اعراض از دن اءیو اول اءیاست که انب

 درقنیفارغ شوند و ا ایاز دن نکهیاو تا ا یایو مداومت به توجه به خدا و اول

را  قدرت نیا روندیباال م شتریمتممه نشوند حاال هرچه ب ودیق نیبه ا دیمق

ز دست که ا کندیم دایقدر قوت پآن یو بسا آنکه کس کنندیم دایپ شتریب

 که از ده دست رسدیم ییتوحد او به جا نکهیو بسا ا کندیم یکار یگرید

 ییو بسا آنکه توحدش به جا ندیو از ده چشم بتواند بب دبکن یبتواند کار

 یف ندیچشمها بتواند بب عیدستها بتواند کار کند و از جم عیبرسد که از جم
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 فتدیتخت ب ینشسته پادشاه هند از رو نجایکه ا طورنیالمثل اگر بخواهد هم

الفور همان عمل را  یخودش و تخت خودش ف یاز آن دست خودش و پا

از کوفه دست مبارک را  ریاست که معروف است که حضرت ام نیا کندیم

 واندتیم یرا با هر دست لیرا کند لکن سب هیمعاو لیدراز کرد در شام و سب

متممه دست دزار کند و تا آنجا برود و بکند  نیبکند ممکنش هم هست که ا

تقتلوهم ولکن اهلل قتلهم و لم دیفرمایخدا م تواندیهم م یدیا عیو با جم

 ءیکمثله ش سیو بعدش از خلق و ل یتیو خدا به جهت احد تیاذ رم تیمارم

صناعات را خدا  عیپس جم ءیاست که قل اهلل خالق کل ش ییبودنش در جا

 نیالقاست و خ نیکه احسن الخالق یخلقکم با وجود یاهلل الذ کندیم

 تکمیمی ماست ث نیالرازق ریخ نکهیخلقکم ثم رزقکم و حال ا یهستند اهلل الذ

 دیرمافیو حال آنکه م کمییحیتتوفهم الملئکه و ثم  دیفرمایو حال آنکه م

دا صانع خ عیصنا عیپس در جم کمییحیهلل و للرسول اذا دعاکم لما  بوایاستج

 له. کیاست وحده الشر

: هرکس به یائمه هد نیباب بود که عرض کردم و همچن نیسخن ا باب

محمد فرستاد که او است صلوات بر محمد و آل ستیداده با یزیهرکس چ

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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ا پس مصادمه ب ستندیعالم ن نیمنهمک در اندارند و  معال نیآنکه رکون به ا

 و یو زرد یسرخ نیقدر به الکن ما بدبختها آن کنندیعالم نم نیاوضاع ا

مثل روح مار که  میاکه شده میاو طول و عرض فرو رفته یاهیو س یدیسف

ها و آن تکه رودیباز راه م یکنیتکه مقدر هبوط کرده که بدن او را تکهآن

است که شبها  یوانیح نیو ا شودیبدن جدا نم نیو روح از ا کندیم تحرک

او را نصف کردم باز مدت  مییگویدموش مکه ما ده گرددیدور چراغ م

هبوط کرد که مجسم  قدرنیکه روح ا یدور چراغ وقت رفتیراه م یدیمد

مثل روح مار و  ستیبه تقطع جسم حاال روح انسان ن شودیشد متقطع م

 کندیحرکت نم گرید یزنیجهت گردنش را که م نیاز ا خنافس وحمثل ر

و  ایدن نیحرکت کرد باز به جهت رکونش است به ا یو اگر هم کس

 کندیم دایتقطع پ کندیم دایاست پس انسان هرچه رکون پ ایانهماکش در دن

دانست که عذاب جهنم  دیخواه دیباب را محکم کرد نیبه تقطع بدن و اگر ا

بدن از  ایکه سوزش دست  میااست و در طب ثابت کرده اوصالاز تقطع 

از هم جدا  خواهدیو م شودیپوست متقلص م نیاست که ا نیآتش به جهت ا

 یاعضاء دردش از تفرق اتصال است وقت دنیو کذلک بر دیآیشود لهذا درد م

 خواهدیکه روح آمده است در اجزاء و منهمک در آن شده حاال اجزاء که م

 او در آن است یفنا کندیمنفصل شود فغان م خواهدیروح هم م شود لمنفص

ه عالق گریحاال د یرفت به کل رونیبدن اعراض کرد و ب نیو اگر روح از ا
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 دیاست که الم حد نیا شودیبدن ندارد پس از انفصال بدن متقطع نم نیبه ا

به  که ندبه خدا داشت یو شوق یکربال برداشته شده بود چنان توجه یاز شهدا

و هرچه مومن در وقت مردن راغب به  شدندیخبر نم چیانفصال اجزاشان ه

ن باشد به مرد ایاست و هرچه معرض از دن شتریباشد سکرات مرگش ب ایدن

د مومنان فرمودن ریکه امچنان دیگویو فزت و رب الکعبه م شودیرستگار م

انما تنتقلون من دار  اطاق به آن اطاق رفته باشد و نیاست که از ا نیو مثل ا

در طب محقق شده است  نیدار پس همه دردها از تفرق اتصال است و ا یال

اهل جهنم تفرق  یکه دردها از تفرق اتصال است له شرکاء متشاکسون برا

 ذوقوایل رهایذلک کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غاتصال است و مع

الت بهشت از اجتماع منفص هلا میالعذاب باز دو مرتبه تفرق اتصال است و نع

 کنندیخدا م ارتیو ز کنندیم شتریاست و هرچه آنا فآنا رو به خدا ب

الشان و اتص کنندیم گریتوجه د کیو  شودیم شتریتوحدشان و اتصالشان ب

اهل جنت الزال  میو نع شودیو ملکشان اوسع م شودیم شتریتوحدشان ب

الزال است به جهت دوام  است به جهت حصول اتصال و عذاب اهل جهنم

 تفرق و تقطع آنها آنا فآنا دائما.

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و
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 «*درس نوزدهم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

 یال یالمعراج: و اما قوله و لقد رآه نزله اخر یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 [(14آخر.)]

الجمله و  یصورت مقومه و صورت متممه را عرض کردم ف انیفرق م روزید

دو ماده است و  یزیهر چ یاز برا نکهیهمان مسأله ا یاز برا گرید یانیبه ب

و دو عقد که دو حل است  یزیهر چ یدو صورت و در زبان فالسفه از برا

و نه  رسدینزوال به انجام م یئیدو حل و دو عقد محقق نشود نه ش نیتا ا

ل دو ح دیدر نزول و احداث و با یعنی رسدیخود م یصعودا به منتها یئیش
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دو حل و دو عقد  دیباشد و در صعود و تکمل هم با ءیش یو دو عقد برا

ابت شده در فلسفه ث کنمیبه ذهن باشد از فلسفه ذکر م بیکه قر یشود و مثل

و  ودشیحاصل م بوستیکائنا ماکان بالغا مابلغ از رطوبت و  یکه هر معدن

 و حرارت و ندیگویرا قوه منفعله م بوستیبه اصطالح آن علم رطوبت و 

مدبر است  دیکه آن حرارت و برودت  رایز ندیگویبرودت را قوه فاعله م

هست که آن  یعلت فاعل ءیش نیا یو برا بوستیرطوبت و  نیا یبرا

است و  ءیشآن رطوبت  ءیآن ش یبرا یحرارت و برودت باشد و علت ماد

ت اس یاست و مطاوع آن رطوبت اول قیاو لالشکال است و رق یسهل القبول

و  یبه جهت عدم مطاوعه و برد بوستیبه مبدء و اقرب است به مبدء و آن 

و تشقق  ندکیتشقق م یاقتضا بوستیدارد و  بوستیآن  یکه اقتضا یتکثر

 ستین یرطوبتدو جزء  انیخالص شد که م بسیو اگر  کندیتکثر م یاقتضا

دء و ابعد است از مب بوستیتشقق و تکثر و تفرق است پس  یپس مقتض

و چون آن رطوبت متشاکل االجزاء  هایو تناه زیانسب به حدود است و تما

که  نیهم ءیو ش ستین ستدیکه به حد با یبسیاست پس در آنجا حدود و 

د و عدم ح شودیم دایپ بسیو حد از  دیپس تحد کندیم دایشد حد پ ابسی

 تبوسیباشد و آن  دیپس آن رطوبت جهت مبدء با شودیم دایاز رطوبت پ

 شیجهت علت ماد نیباشد پس از ا زاتیو جهت حدود و مم یجهت منته

است که  نیاست پس حاال اصل ا بوستیآن  شیآن رطوبت است و صور
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 نیاز ا گریو حاال د یجهت منته بوستیجهت مبدء باشد و  دیرطوبت با

 ریو تعبد نیاز ا یاند بعضآورده ریبه الفاظ مختلفه تعب بوستیرطوبت و 

به جهت رطوبت و تشاکل  ندیگویاند به بخار و دخان و درست مآورده

ند گر گفتکه در دخان است حاال ا یبسیکه در بخار است و به جهت  یاجزائ

مرکب است از بخار و دخان مقصودشان همان رطوبت است و  یئیکه هر ش

ه است ک نیبه ماء و ملح و به ماء و تراب ا آورندیم ریتعب یو گاه بوستی

ست ا الهیافلحوا االرض بالماء و مراد به ماء آن قوه س ندیفرمایم ریحضرت ام

سبت ماء و ترابش لحاظ و منا نیو مراد به ارض آن منجمد است و به ا

پس اسم آن رطوبت  گذارندیم دیاسم موال نهایبر سر هم یو گاه ندیگویم

 نکهینظر به ا ندیگویم تیرا کبر بوستیو اسم  گذارندیم بقیرا ز الهیس

 یرجراج سوق بقیز نیرطب است اگرچه هنوز ا بقیاست و ز ابسی تیکبر

 ندیگویم تشیو کبر بقیذلک زنشده و مع یسوق تینشده و آن هم هنوز کبر

 الشیو خ شنودیو جاهل که م تیو کبر بقیز دیگویم میو گاه هست حک

از  میاست بلکه مقصود حک نیاست و نه چن تیو کبر بقیز نیکه ا رسدیم

 نیا یاول است بار بوستیاست و آن  ءیکه اول تکون ش یآن رطوبت بقیز

اء و هم م یو گاه ندیگویم تشیو کبر بقیهم ز یرا گاه بوستیرطوبت و 

ص شخ دیکه با ییزهایعرض کردم که از جمله چ یوقت کی ندیگویدهنش م

 یونح کیدارد مگر علم فلسفه  یاصطالح یداشته باشد که هر علم نیقی
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ل و کذلک مفعو ندیگویرا فاعل م زیهمان چ نیینحو عیکه گفت فاعل جم

کتب  عیدر جم دیاصطالحات و همان مراد را هرکه فهم ریو سا هیالو مضاف

 نهایاست مگر علم فلسفه که اصطالح ندارد ا نیچن یهمان است و هر علم

غلط است و اصطالح ندارند  نیبه اصطالح فالسفه ا ندیگویجهالند که م

کرده و  یخودش رمز یبرا یمیندارند و هر حک یپس حاال که اصطالح

مگر آنکه اصل مسأله را  دیفهم توانیه آورده و نمکه خواست یریهرطور تعب

 یزیچ کی یجهت هرکس نیمقام بفهمد پس از ا نهیباشد و به قر دهیفهم

 ندیگویم تشیو کبر بقیاند زاند بخار و دخانش گفتهگفته ماء و ترابش گفته

از  شودیمحقق م یکه هر معدن دیافتیو هکذا پس  ندیگویروح و نفسش م

معادن  عیجم انیاست در م ینوع بوستیو آن رطوبت و  یستبویو  یرطوبت

 یاحصه بوستیو از آن  یااز آن رطوبت حصه میکه خداوند حک یو بعد از آن

است بسا آنکه دو جزء از  میآن حصه موقوف به اراده حک گرید ردیگیم

 وستبیکه از رطوبت و  یو بعد از آن ردیگیم بوستیجزء از  کیرطوبت و 

 دیفاعل را که  دیدو  نهایبر ا کندیبه اختالف کموم گرفت آن وقت اداره م

فاعل است پس  دیدو  نیبرودت است و ا سراشی دیحرارت است و  مناشی

بت در رطو بوستی شوندیحل م یمنی دیماده  نیبر ا کندیکه دوران م یوقت

 یکه آمد برودت رو لیچرا که رطوبت با حرارت باعث حل است پس ل

در رطوبت و  کندیو عمل م شودیمحتقن م نیزم ریاست و حرارت ز نیزم
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 نیا حاست به اصطال نیزم یاست و در عما نیزم فیکه در تجاو یبوستی

و در  کندیرا در رطوبت حل م بوستیدر آنها و آن  کندیعلم و عمل م

 دیحکمت ثابت شده که قوه حالله حاره رطبه است و وقت عمل کردن 

حار  نهایزم یاست و رو نهایزم ریر است چرا که در نهار برودت زنها یسری

 ودر آن رطوبت  کندیاست به حرارت آفتاب پس آن برودت محتقن عمل م

عما و  نیاو را به زم دهدیو هبوط م بوستیآن رطوبت را در  کندیعقد م

 کندیپس الزال در صعود است و در نزول و هبوط روز هبوط م کندینزول م

 دشویاو حاصل م یبرا یغلظت یو در هر صعود و نزول کندیب صعود مو ش

به اعتدال  ایرا  یسری دی ای دهدیغلبه م نیرا بر ا یمنی دیکه  دید دیبا گریو د

گاه شود و هر ادیرا غلبه دهد و حرارت آن ز یمنی دیبسا آنکه  کندیم تیترب

 یمنی دیو هرگاه  شودیم ابسیباشد پس معدن حار و  شتریآن هم ب بوستی

س پ بوستیباشد از  شتریشود و رطوبت آن هم ب ادیرا غلبه دهد و برد او ز

جهت  نیو به ا شودیمعتدل م لو با اعتدا شودیآن معدن بارد و رطب م

 علم و نیاست به اصطالح ا تیفیو ک تیاختالف معادن به اختالف کم

 هیحرارت و برودت است پس اهب تیفیاست و ک بوستیرطوبت و  تیکم

کم مخصوص و  نیلکن حاال که به ا دیآیبه عمل م یبخار و دخان نوع

 نیل ادر خل دچن هیو منعقدش کردند اهب ظشیمخصوص گرفتند و تغل فیک

 گریکدیو به  هیدیحد ایشده  هینحاس ایشده و  هیذهب هیاهب ایشد  دایتراب پ
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 ءیش نیا یبه عمل آمد پس برا دیدالح ایالنحاس  ایکه متصل شدند الذهب 

نحاس را بکوبند و بپزند رد به  نیشد اگر ا دایهم پ یگریماده و صورت د

 چیاشد هب هیلکن ذهب هینحاس هیمثل اهب ستهیشا هینحاس هیاهب شودیم هیاهب

 نحاس یو عقدش کن یرا ذوب کن هینحاس هیو اگر اهب پوشدینم یصورت

به بخار و دخان آن وقت  یو ردش کن یرا حل کن هیاهب نکهیمگر ا شودیم

ردم عرض ک نکهیو ا ستین رهمیغ یبرا ستهیبه نوع خودش و شا گرددیبرم

 انیدو حل و عقد است اول ب مصعود ه یدو حل و دو عقد نزول است و برا

د که بخار و دخان بو یدر صعودش وقت میمختصر در نزولش بکنم بعد برو

اعراض  نیشده بود پس ا بیبا آن ترک یو دخان یاعراض بخار پارهکی

که آن بخار و دخان با آن اعراض منعقد شد و است پس چون یاعراض نوع

هست اگر  یاعراض نوع نآ هیساخته شد پس در خلل آن اهب هینحاس هیاهب

 و یو بتاب یو هرچه به آن کن یو براده و دواها بزن یهزار سوهان بر آن بزن

 هیاهب نیا نکهیبرود و بعد از ا رونیمحال است که بآن اعراض  یاطفا کن

 اعراض نیمخلوط شده بود و ا هیاهب نیارمده معادن به ا پارهکیساخته شد 

و  سوادش @که دارند مثل  یریآن تداب ههم به آن ملحق شده بود و ب یهبائ

ه الجمل یکه ف یاز آن کم کنند و صفرت توانندیم زهایجوره چ نیرا و ا @

که آن صفرت از رطوبات  رایکرد ز لیزا توانیالجمله م یآن باشد ف یبرا

کرد و آن  لیاز او زا توانیآن هست م یمعدن است و آن ظل و سواد که برا
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اش را متخلل کرده و مانع از تلزز آن شده و جثه نیکه سبب خفت ا هیاهب

 نیا به اکارها ر نیرا و ا هیکرد که مرزن شود و آن اهب رونیب توانیشده م

س در کرد پ رونیب توانیرا نم یبه آن کرد ولکن اعراض هبائ توانیم ریتدب

 میکنب دیکه با یاز آن اعراض اول کار میکن ریرا تطه نیا میصعود که خواست

ا را ممکن است م میکرد یقیحق هیتهب یوقت میکن هیو تهب میکن هیاهب نیا دیبا

و عمل جهال براده و  میکن رونیکه سواد و اعراض و امراض او را بتمامها ب

نامربوط صرف است و اگر هزار  نیو ا هیو تطف هیاست و تحم هیسحق و صال

 کیش رو رودینم رونیهمه ب شیاعراض هبائ دیبکن هیو تطف هیمرتبه تحم

 یخورده خورده اجزا یکن اشهیو تطف هیتحم یو اگر ه شودیخورده صاف م

است  یگرفتن اعراض وقت یبرا یقیپس قاعده حق شودیهم تمام م اشهیاصل

ال و ا یشویاو م ریآن وقت قادر بر تطه قتایحق هیاو را به اهب یکه رد کن

 یکن قیارمده و اعراضش را تفر یتوانیم ینحاس را حل کرد یوقت یتوانینم

او مخلوط است به رماد و  هیاو چرا که هر ذره از اهب هیو اهب هیاز اجزاء اصل

به بخار و دخان پس آن وقت قادر  یردش کن دیبا یسواد و بعد از حل هبائ

که اعراض که ممزوج بخار و دخان او شده از ارمده و سواد دور  یشویم

به  یردک بیترک ایو ثان یگرفت راپس اگر آن اعراض  یکن رشیو تطه یکن

ذهب و همه معادن  شودیم یاعتدال فیو در معدن حکما به ک یاعتدال زانیم

 تیو هبائ تیذهب و مقصود از نوع و شخص شوندیاگر به اعتدال برگردند م
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اند مرحوم مقام ماده را عالم هباء گرفته خیاست که عرض کردم که ش نیا

دو حل و  ءیاست که هر ش نیحکما ا وداست پس مقص هیعالم ماده شخص

در مقام هباء  یدو عقد دارد حل اول در مقام بخار و دخان است و حل ثان

 هیعقد آن اهب یاست و عقد اول در مقام عبد بخار و دخان است و عقد ثان

که اول  یحل و عقد نوع یپس معلوم شد معن شودیاست که ذهب ساخته م

 یهبائاست که  یاست که بخار و دخان است و حل و عقد دوم که شخص

و ماده د دیبا ءیهر ش ندیگویاست که م یعیمقصود حکماء طب نیباشد و هم

و صورت اول دخان را  ندیگویداشته باشد و دو صورت ماده اول بخار را م

را و به عبارت  یصورت ذهب یو صورت ثان ندیگویهباء را م یو ماده ثان

 یصاست و صاحب ماده و صورت شخ یصاحب ماده و صورت نوع گرید

که در مقام دخان است اسمش صورت  یکه آن صورت کنمیپس عرض م

اسمش صورت متممه  شودیم دایپ نجایکه ا یمقومه است و آن صورت ذهب

در همه  نیاست و ا تیو صورت شخص تیمقومه و متممه نوع یاست و معن

به نظر شما  دیز هاست اگرچ دیز یکیاست پس از جمله آن افراد  یجا جار

از افراد انسان است  یدارد نسبت به عمرو و بکر و خالد و فرد تیشخص

دارد در مراتب و  ایدن نیکه در ا ینسبت به مظاهر یقیحق یدهر دیلکن ز

درجات و ظهورات خودش از شباب و کهولت و هرمش و صغرش و کبرش 

 و تشو علمش و جهلش و ثقلش و خف اشقظهیصحتش و مرضش در نوم و 
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مراتب پس  نیدارد در همه ا تینوع دیآن ز نهایمثال احرکتش و سکونش و ا

صور  نیآخر و ا یاست در حال صبا و مراهقه و بلوغ ال دیاو ز مییگویم

است در مشرق در  دیز دیو در همه احوال ز شودیمتممه او عوض و بدل م

 ستادهیا گریو امسال و سال د ارسالیمغرب در جنوب در شمال پارسال و پ

 است در دیو متحرک و ساکن و متکلم و ساکت همه ز دهیبو نشسته و خوا

که  ایدن یظاهر یو جهت و رتبه وضع وقت عرض فیکم و ک نیا عیجم

صورت  دو دیز یبرا نیاست پس بنابرا دیز دیاست ز نهایبه ا ءیش تیشخص

 دهدمتع هیزمان هیو صور متممه شخص هیدهر هیاست صورت واحده مقومه نوع

 دیز دیاست و مابه ز دیبه آن ز دیاست که ز یصورت دیپس صورت مقومه ز

که به شکل شتر و گربه و  یاحوال مثل موم عیاست و حافظ او است در جم

خود هست  یصور حافظ صورت موم نیا عیموش بسازند پس آن موم در جم

است حالت جن که  طورنیو هم شودیصور متممه عوض و بدل م نیو در ا

 دیآیاست و م نیمع یکه آن شخص یبدالرحمان جنمثال ع ندیآیبه صور درم

 هیو به صورت ح اندازدیرا م یصورت عبدالرحمان ایآ شودیم هیبه صورت ح

صورت هم  نیذلک به احافظ صورت خود هست و مع نکهیا ای دیآیدرم

اند صور و آنچه گفته نیا عیبلکه حافظ صورت خود هست در جم دیآیدرم

ه درآمد ک هیکه به صورت ح کنندیم الیو خ انددهیتشکل بکل شکل نفهمی

عف اض نیاشتباه است و عبدالرحمان از ا نیو ا ستیعبدالرحمان ن گریحاال د
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 یکند بلکه حافظ صورت عبدالرحمان یو انقص است که بتواند همچو کار

که  طالبیبن اب یاحوال و صور متممه و مثل عل نیخود هست در همه ا

 خود هست و یذلک حافظ صورت علوو مع شاءی فیالصور ک یف تقلبی

معارضه  یو صورت اسد دیآیو به صورت سوار م دیآیبه صورت اسد در م

 یبه صورت اعراب لیبه آن صورت خود آن حضرت و کذلک جبرئ کندینم

مالئکه در ملکوت به او  یاست که وقت نیو نه ا دیآیدرم هیو به صورت دح

شما هرچه  کهنیمثل ا نندیبیم لیبلکه او را جبرئ دننیبب هیاو را دح دنگاه کنن

ه و اگر ب دینیبیم یبه شمع در آن عالم او را به صورت شمع دیکنینگاه م

له  صلحیصورت مما به الشمع شمع است و ما  نیدرآمده ا یصورت شتر

 رتصو نیاست که ا نیشمعا و نه ا کنیالشمع است و لوال ذلک الصوره لم

مثل مداد که المداد هو الصالح للحروف به  یببرد از شمع رونشیب یشتر

در  که ینرفته پس جماعت رونیخود ب تیکه در آمده از مداد تیصورت الف

 یو شخص دهر نندیبیهرچه به مداد نگاه کنند مداد م اندستادهیصقع مداد ا

 هیدح به صورت نندیبیم لیپس اهل ملکوت جبرئ ندیبیحالت م کیاو را به 

رت او را به صو نندیبیلکن اهل متممه و زمان م فهمندیاو نم یبرا یرییغو ت

 .یو اعراب هیدح

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و
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 *«ستمیدرس ب*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

 یال اتیمن آ یلقد رأ ریتفس یف یالمعراج: و رو یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر.

اند که شود. عرض کردم که فالسفه گفته یلیو باز تکم میگفت یسخن روزید

دو  ندیگویم یعیطب یدو حل و دو عقد باشد و حکما دیبا یئیهر ش یبرا

و  یبیغ دیبا یئیهر ش یکه برا دنیگویم یاله یماده و دو صورت و حکما

م در عال یداشته باشد و خلق بیدر عالم غ یخلق یزیباشد و هر چ یاشهاده
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در نزد موثر  یزیهر چ ندیگویم نییاله یحکما گریشهاده و باز به زبان د

باشد و  داشته یتیفعل ثیح یزیهر چ دیخود مخلوق بنفسه است و با بیقر

او  بیغ ثیاو المحاله مرکب است از دو جهت ح تیو فعل یتیمفعول ثیح

او را هم دو جهت است  تیمفعول ثیو باطن او و ذکر مبدء او است و ح

 نیهمه راجع به ا نیاو است و ا تیو خصوص تیشهادت و شخص ثیح

 اءیشکه ا یاو دو حل و دو عقد باشد بعد از آن یبرا دیبا یئیکه هر ش شودیم

ملحق شد به آن حل اول و عقد اول  یاو اعراضتنزل کردند در مراتب نزول 

و  تاسکه مرکب  یئیش نیو ا یو عقد ثان یملحق شد به حل ثان یو اعراض

د واضح باش نیا یکه برا یاو اعراض است مثل یبرا نجایتنزل کرده و آمده ا

در معدن خود از بخار و دخان مرکب است لکن  تیکبر میزنیم تیبه کبر

 است و یمنی دی دهیاو کوش ریفاعل که در تدب دیدخان در او غلبه دارد و 

طه دوران و به واس ادهافت خیمر ریاو در تحت تدب نیباالتفاق بدء او و اول تکو

 تیمعدن غلبه کرده و دخان نیو به استعانت دوران شمس حرارت بر ا خیمر

که در او تکون کرده و  یکم شده و ارض یاو ه تیشده و بخار ادیز یاو ه

 ءیکه ش رایبشود ز ستیملحق به او شده از ارض و با انهیم نیکه در ا هیاهب

 تبوسیمقام مادر است و  طوبتو ر بوستیاگرچه مرکب است از رطوبت و 

است پدر است و بخار  ابسیکه دخان حار  یاو به لحاظ یمقام پدر است برا

است لکن به لحاظ باطن  طورنیاست او مادر است اگرچه ا ادیرطوبت او ز
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رطوبت که از جانب مبدء است اول کائن است و مقام پدر است و  نیا

همان بخار را که کردند دخان  فیجفو ت انددهیاو آفر سریرا از ضلع ا بوستی

واسطه مختلف  نیم به اشد پس بخار مذکر شد و دخان مونث پس رمزها ه

اش به عکس و همه یگریو آن را مونث و د دیگویرا مذکر م نیا یکیشد 

نطفه مرد است و آن دخان به  یهم درست است و چون آن بخار به لحاظ

نطفه  انیمنافرند پس البد م گریکدیدو بالطبع از  نینطفه زن است و ا یلحاظ

باشد و حکما من اهله و حکما  نیا نیالزم است که در ماب یهبائ یذکر و انث

ن دو آ انیم تالفیمن اهلها باشد و دالله باشد و مولف باشد و برزخ باشد تا ا

ه مرد و زن نخواهد 7نطف انیم تالفیهباء نباشد ابدا ا نیحاصل شود و اگر ا

عرض کنم نطفه زن بارد است و رطب و  یانسان مختصر ونشد اوال از تک

است حرارت با  نیو چون چن ظیو غل ابسیو نطفه مرد حار است و  قیرق

 گریکدیدوتا با  نیمضاده دارد و ا بوستیبرودت مضاده دارد و رطوبت با 

ه بارد ک گذاردیم انهیم نیدر ا یقبضه تراب میخداوند حک رندیپذینم تالفیا

 ثیالبروده با نطفه زن مشاکلت دارد و من ح ثیپس من ح ستا ابسیو 

 مناسب با نطفه مرد است بوستیبا نطفه مرد مشاکلت دارد و چون  بوسهیال

و چون رطوبت مناسب با نطفه زن است امتزاج  کندیم دایبا نطفه مرد امتزاج پ

زن  هفنطفه مرد و نط انهیم شودیم یتراب قالب نیو ا کندیم دایبا نطفه زن پ

امتزاج  دو را بهم نیبه کمر آن بسته و ا کسرشیبسته و  نیبه کمر ا کسرشی
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است که هرکس را خاکش را از  یقبضه تراب همان قبضه تراب نیو ا دهدیم

 دشویکه در کربال دفن م یمومن شودیجا ماند دفنش در همانهرجا برداشته

ت به کربال اس لیما لبشق میجهت دا نیاند از اخاکشان را از کربال برداشته

را خاکش را از  یکیو  شودیجا دفن ماست و آخر همان و مشتاق کربال

جا و همان رودیاست و م ییاند قلبش هم مشتاق به بمبهندوستان برداشته

در اشخاص و حد  شودیقبضه خاک مختلف م نیو ا شودیو دفن م ردیمیم

 دیبل شودیکه متولد م یطفل شدبه قدر ثلث باشد از ثلث کمتر  دیاعتدالش با

ث از ثل ادهیو اگر ز شودیو اگر به قدر ثلث باشد به قدر اعتدال م شودیم

و شد ا ادیز ادیو اگر ز رسدیتا به حد جربزه م شودیم ادیباشد فطانت او ز

را  یکه خاک هرکس ییاست که از هر جا نیمقصود ا کندیرا فاسد م

دارد  که یتیو سوداو یبسیبه جهت برد و  وبه آنجا است  لیاند مابرداشته

و  هیاال و هو ذومره سوداء صاف ایمابعث اهلل نب شودیم ادیشخص ز نیهوش ا

 هیافص یسودا نیا شودیکم م ارینباشد فهم در مردم بس هیصاف یاگر سودا

و  شودیم ادیهوش ز کندینفوذ م شودیم فیلط شودیم قیرق دیآیکه م

 یافتراب ص اءیو اول اءیدر انب کندیهم تفاوت م رابت نیا یکدورت و صفا

اصل است ح فیو کث ظیآن تراب غل اءیو اول اءیانب ریاست و در غ زهیو پاک

ت دو نطفه الف نیدو نطفه ا نیا انیقبضه تراب اگر نباشد در م نیا نکهیا

فته جهت گ نیقبضه تراب باشد پس از ا نیا دینخواهند گرفت پس البد با
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 نایو در م آوردیضه تراب را مقب نیشده و ملک ا انیکه مثلث الک شودیم

بر  ندینشیکه م تیفیک نیبه ا شودیاز دهان داخل م کندیدو نطفه داخل م

و اشربه و اطعمه و داخل  اهیو بر مرکب م واناتیمرکب نباتات و لحوم ح

و به  شودیم یو صاف شودیو به معده او داخل م شودیشخص م نیدهان ا

دو نطفه  نیا نیو آنجا ماب شودیو در رحم وارد م شودیداخل م روقع

ث مثل یئیپس هر ش شودیو بسا آنکه از ممر فرج هم داخل م کندیمحاکمه م

باشد  مرکب دیاند که مولود ما باجهت اهل فلسفه گفته نیاست و از ا انیالک

 و تراب را اندهاند و دخان را دهن گفتبخار را ماء گفته یو دهن ارض یاز مائ

ه او ب هیتراب هیاهب نجایاست که اگر آن ملح که ا نیملح گفتند مقصود ا

 ریتدب یمنی دیشد و به  ادهیز تشیدرش باشد دخان یتیریو ق یتینفت مییگویم

و  است خیو زران تیو آن معدن کبار شودیم دایپ یتیمعادن دهان یشده برا

و ذوب شد و داخل هم شد و  شدآب  ینیبیم شودیحاصل م هیتیکبر هیاهب

شد حاال بسا آنکه اعراض داخل بخار آن شده و بسا آنکه داخل دخان  تیکبر

از  تکه کیاو شده پس  هیتیکبر هیداخل اهب ایداخل ملح او شده  ایاو شده 

او را  میکنیم یاز معدن خاک دارد سنگ دارد کلوخ دارد اول کار تیکبر

ا ر نیا یو به هر نعامت میکنیرا م نیا ءاجزا میو سحق و تنع میکنیدق م

 میذره ذره او اعراض دارد و مخلوط به اعراض است حال حک عیجم یبرسان

ه ک تیفیک نیبه ا کندیم یاول او را حل هبائ ردیاعراض او را بگ خواهدیم
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به ذوب در آتش و حل ناقص حل  کندیاو م یبرا یبه طور نقصان حل

به ذوب به نار پس  کنندیرا حل م یت معدنیبارودکوبها است که آن کبر

و آن خاک و سنگ و کلوخش آن باال  چکدیو م شودیآب م تشیکبار

ا در ر تیکه تهش مشبک است کبر کنندیو کوزه درست م یاسباب ماندیم

آن کوزه  یو قاعده دارند و آتش رو گذارندیآن م ریو کاسه ز کنندیآن م

صاف خالص از  تیو کبر شودیم ریتقط تیخورده خورده کبر کنندیم

الجمله  یف نیو ا ماندیو آن سنگ و کلوخها آن باال م دیآیسنگ کلوخ م

آن  یهبائ یقیحق ریاو نشد و تطه یبرا یقیحق یهبائ ریاو است و تطه ریتطه

د شو یآب زالل صاف تیکه آن کبر مانهیاست که حلش کنند به طور حک

از اتربه  ستین تیو آنچه کبر شودیماست جزء آب  تیکبر قتایپس آنچه حق

و ارمده  تیکبر انهیم شودیم قیتفر مانهیحک ریو به تدب شودیو ارمده حل نم

را  یاست و آن آب زالل صاف یاعراض معدن نیو ا کندیو ارمده رسوب م

و  یپس اعراض هبائ رندیگیم مانهیحک ریآن را به تدب تیو کبر رندیگیم

 الجمله باز سواد یکامل نشده و ف ریتطه کنیشد ول از او جدا هیاعراض معدن

 حلش کنند که آن یآن است که به طور یقیحق رینشده و تطه ضیدارد و مب

که در  یآن سواد و آن دهن محترق یعنیاست  تیکه در آن کبر یسواد

عل و مشت کندیم اهیهست و باز س تیکبر نیاست و در هر ذره ذره ا تیکبر

 عیمنداد و ج تیخاص تیبه ذات کبر ریتدب نیکه ا پس معلوم است شودیم
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او را گرفتند و جمع کردند ولکن سواد دارد و محترق است از آن  هیاهب

که او را  است نیکرد و آن ا دیبا گرید یریتمامش کنند تدب ریو تطه رندیبگ

 دیبود و حاال با یو حل هبائ یکرد و حل اول حل ماد دیبا  یعیحل طب دیبا

 کهنیاو را حل کرد و رد کرد به آن بخار و دخان تا ا دیو با ودش یعیحل طب

است که سبب اشتعال  هیاست و آن رطوبات فضل نیهرچه عرض داخل بخار ا

که داخل دخان او شده که سبب  یاو است تا که رفع شود از او اعراض دخان

 تیاست که در ملح آن کبر یسواد و دهانت و احتراق است و آن اعراض

 تیبرک یکن دیهرگاه تصع شودینم دیآن است که تصع تیکبر لحاست و م

امالح است  ماندیکه م یو آن قدر کندیاش صعود نمهمه تیکه کبررا چون

رقش ع رندیگیعرقش را م یوقت نکهیملح است ا ماندیآنچه م نکهیو شاهد بر ا

 تیکه در کبر یاست به جهت همان امالح هیترش است و داخل خلول قو

 است.

هست آن  تیکبر نیا تیبود که اعراض چند در ملح نیمقصود ا یبار

به  چسبدیاز آن م یقدر یگذاریصفحه م یرو یاعراض است چرا که وقت

ست ا یتیبه واسطه همان ملح نهایو ا کندیصفحه و بعض نفوذ در صفحه م

از اشتعال او و از احتراق او و  منینکند ا یعیتا حل طب میکه دارد پس حک

ز کند بعد ا یعیاو را حل طب ستیپس با شودیرسوب از او نم یقدر سبب
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 یراب هیاهب یعیو حل طب یارکان را کرد به حل هبائ نیهمه ا ریکه تطه یآن

 چیو به ه شودیصاف مثل الک منعقد م یتیطاهر و کبر شودیاو حاصل م

است و  یو ذائب و جار ستیاو ن یوجه من الوجوه احتراق و سواد از برا

 کردندیم یتیالک سر او را از الک کبر نوشتندیم یکه کاغذ میقد نیطسال

 مقام نفس را دارد تیکبر نیبه جهت افتخار و فخر است و چه فخر و چون ا

 ریهم ممکن است تطه یمقام عقل را دارد پس نفس انسان بقیکه آن زچنان

بشود  یائحل هب دیااو از ادناس و اعراض و امراض اال به دو حل و دو عقد ب

ته بشود از آن گرف هیعیو طب هیبشود و عقد تا اعراض هبائ یعیو عقد و حل طب

در آن هست و  یو مخلد و اال تا اعراض هبائ شودیشد خالد م نیاگر چن

از  میدارد در معرض زوال و ممر فناء است پس خداوند حک یعیاعراض طب

دو  یاننفس انس ریتطه یکرده و برا یریملک تدب نیدر ا میسر عظ نیا یبرا

است که به موت  یاویاست و آن به موت دن یحل هبائ یکیحل قرار داده 

بدن را و  نیا کندیم هیو سحق و صال کندیم زیر زیبدن شخص را ر ایدن

 تیاست که شما به کبر یسحق مثل آن سحق نیو ا کندیاتربه م نیجزء ا

 یعناصر آنچه طاف نیادر  کندیرا حل مخدا بدن  نکهیپس بعد از ا دیکنیم

 رودیو رو به دهر م ستدیایباال م ستدیایو آنچه رو م ستدیایاست رو م نیاز ا

و رو به عالم شهاده و اجسام  ستدیایم نییو ارمده آن پا هیو راسب آن و ارض

که خدا انسان را در عناصر حل کرد  یبعد از آن ستدیایو رو به بعد از مبدء م
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 و آنچه از ستدیایانسان است و باال م یآن بدن اصل تاو اس یآنچه که طاف

 هیرمیو  ردیگیآن را م میو حک کندیبه او ملحق شده رسوب م ایاعراض دن

به او ندارد سنگ و چوب  یچرا که دخل زدیریخارج العالم و به خارج عالم م

راست منزه و مب تیو اصل کبر تیده بود به اصل کبرو خاک بود که ملحق ش

به چوب و سنگ و خاک ندارد بدن انسان  یدخل یصاف تیکبر کهنهمچنا

به مبدء و آن اعراض او که رسوب  بیاست و قر یاو اصل یو طواف یصواف

را چ زندیریاو را خارج عالم م تیمثل ارمده کبر ستدیایم نییو پا کندیم

به انسان ندارد پس آن هباء را که گرفتند و هباء  یاست و دخل مصرفیکه ب

مرحوم  خیش نجایولکن باز عرض دارد و ا ایدن نیاست نسبت به ا یاصل

ه نوشت گرید یطور گرید یمطلب را رمز کرده و همه مطلب را ننوشته و جا

 کجای دیگویرا م یاویاجزاء بدن هورقل نیهم دیگویکه م هیاجزاء اصل

 گرید یو جا ستیگرفته لکن همچو ن یرا بدن اصل نیشته و اهمچو نو

و بدن  شودیاو درست م هیاجزاء هبائ نجاینوشته بلکه ا گرید یطور

 کرد به موت ستیدر برزخ ز نکهیاو است بعد از ا هیاجزاء هبائ یاویهورقل

که صور را  یبعد از آن ردیمیو م شودیبرزخ و نفخه صور آن بدن هم حل م

مثل منتزع شد و  عیو جم دندیاز هم پاش هیاویابدان هورقل عیو جم دندیدم

اند که نم یبه طور دیاز هم پاش عایو نفوس و ارواح و عقول جم عیطبا عیجم

و خود هم در جواب  ومیو خود خدا فرمود لمن الملک ال یو محسوس یحاس
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 یعیحل طب هیاویخود فرمود هلل الواحد القهار در آن وقت آن ابدان هورقل

 هیاویو بدن هورقل هیاویو آنچه ملحق شده به آن ابدان از اعراض هورقل شوندیم

 هیاوینفخ صور شد و آن اعراض هورقل نکهیاست بعد از ا اءیاسم اعراض هورقل

 یو طاف یو صاف تیمثل اعراض کبر نهیکرد بع دایرفت و رسوب پ لیبه تحل

را  آن اعراض راسبه زندیریم ستادیا نییو آن اعراض راسبه پا ستادیآن باال ا

و داللت لفظ بر آن بدن  ستیبه او ندارد و جزء او ن یدر خارج عالم که دخل

ضمن داللت ت ییایداللت مطابقه است و داللت لفظ بر آن بدن دن یاویهورقل

و  رندیگیم تیاز سوق کبر دهندیم الیر کیاست نه داللت مطابقه مثال 

ه بر آن جمله گفت تیو اسم الکبر ردیگیو حجر و تراب م تیمرد کبر نیا

خالص صاف و  تیداللت داللت تضمن است بر آن جزء کبر نیو ا شودیم

 اهللشاءکه انسنگ و خاک و کلوخ است و سواد و اعراض است چنان شیباق

شخص داللتش داللت تضمن  نیبر ا ایدن نیدر ا دیکذلک لفظ ز دیدیفهم

 وانیو از نبات و از حبوب و لحم ح دیشخص مرکب است از ز نیاست و ا

اض عالم اعر نیدر ا دهیکه به او چسب یعراضا ریو حنطه و نبات و حنطه و سا

وحوش و وحوش و  شوندیو اذ الوحوش حشرت محشور م ستین دیاز ز

و مما  دیندارند و جزء ز دیبه ز یدارند و دخل یخاص یمحشر کینباتات هر

 یخبر آن شخص برز دیاست و داللت ز پس داللت تضمن ستین دیز دیبه الز

نا شد به نفخه صور و رب یعیحل طب نکهیاهم داللت تضمن است لکن بعد از 
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درست  نیاثنت و ممات نیاثنت اتیدرست شد و آن ح نیاثنت تناییو اح نیامتنا اثنت

 دیاست که واقعا ز یدیبالمطابقه است ز دیز یو طاف یشد داللت آن صاف

و  ستیکم ن دیذره هم از ز کیو  ستیداخل او ن دیز ریمو غ کیاست و 

 میو عادل حک شودیبر او وارد م دیعقاب ز ای باست کل ثوا نیچون چن

 نیه اک رایز کندینم دیمعاقب به ثواب و عقاب ز ایرا مثاب  یاویبدن دن نیا

بدن را  نیو اگر ا ایدن نیو از نبات و حنطه و اعراض ا دیمرکب است از ز

را  یزیعدل چون هر چ یرا عذاب کرده پس خدا دیز ریو غ دیعذاب کند ز

و  دیکما بدءکم تعودون به عمل آ فهیشر هیجوهرش تا صدق آ هب کندیرد م

را  دیعذاب ز عیآن وقت جم هیدیرا خالص به ز دیرا و ز نیا کندیخالص م

است  دیهست که تمام ز دیبر آن وارد آورد و مستحق کل عذاب ز توانیم

خالص شد مخلد  نیاند پس چون چنبود از او گرفته دیاز ز ریو هرچه غ

 بیکه مانع ترک ستیمتخلل ن بهیدو جزء از اجزاء او غر نیکه ماب راچ شودیم

و التصاق بعض اجزاء آن به بعض باشد و متفتت بکند او را پس به آن مقام که 

پس  ندکیم دایکرد تماثل پ دایتشاکل که پ شودیاجزاء او متشاکل م دیرس

که کردند  تفاعل کنندیم دایکرد تفاعل پ دایو تمازج که پ کندیم دایتمازج پ

و حکم بعض حکم کل و حکم کل حکم بعض  شودیم دایآنها پ نیاتحاد ماب

د در ش نیو چون چن دیآیبر کلش وارد م دیاگر فنا بر بعضش وارد آ شودیم

من عرصه  رجخیلوح وجود گردون رسم شد و مادخل عرصه الوجود ال
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االبد  بدحالت که هست ا نیکه هست مخلد است به ا ییجا نیالوجود هم

 بقیاست الزال ز بقیاست و اگر ز تیاست الزال کبر تیخواهد بود اگر کبر

ت که اس دیسع دیز دیکردند اگر ز هیتصف نکهیاست کذلک بدن را بعد از ا

 یقابداالبد ش است یاست و اگر عمرو شق دیاست و مخلد سع دیابداالبد سع

 کرده است ازسال نم یس دیسع دیگفت ز توانیاست نم یاست و مخلد شق

است  دیسع نونتشیک دیز نیثواب خلود به او بدهند به جهت آنکه ا دیچرا با

 دیعس دیز عشیاست و جم دیطور ابدا سعکرد و همان هیرا تنق نونتیک نیا

است چه کارش بکنند هر  یعمر شق عشیجم یعمر شق نیاست و همچن

و  درنیکه اعراضش را بگ تیمثل کبر شودینم یشق ریکارش بکنند غ

 گرید زیاست چ تیجوهر کبر گریجوهرش را از آن جدا کنند حاال د

ند کن هیاعراضش را جدا کنند و آن را تصف بقیاگر از ز نیو همچن شودینم

 بقیگفت چرا ز توانیاست نم بقیز عشیخالص است و جم بقیز گریحاال د

آن خالصه همان بوده است  یکرد تیرا کبر تیو چرا کبر یکرد بقیرا ز

 نیا تیآن سعادت و ن تیبوده و ن یبقیز نیا تیبوده و ن یتیآن کبر تین

او  تیسعادت بوده و چون ن تشین شهیهم دیسع دیخلدوا ز اتهمیشقاوت بن

اده او است و او ار تیکه نسعادت بوده مخلد در سعادت است به جهت آن

بر حسب  یهرکس تیذات او است و ن یاراده او فعل او است و فعل او تجل

بر حسب ذاتش است  ایبر حسب عرضش است  یاست و فعل هر کس ذاتش
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 تیدارد و عملش عرض تیمومن ذات تیمن عمله چرا که ن ریالمومن خ هین

دارد و عملش  تیکافر ذات تیالکافر شر من عمله چرا که ن هیدارد و ن

است  بیهم ط تشیاست ن بیمومن چون ذاتش ط دیدارد حاال ز تیعرض

 ستیکه ن یدیاست و اگر با آن اعراض برگردد ز یباق ودخ تیابدا بر ذات

و دار برزخ دار زوال است  داردیبرنم رییپس دار آخرت دار خلود است و تغ

هم دار زوال است  ایکه دارد و دن هیبه جهت اعراض برزخ داردیبرم رییو تغ

که دارد و هرجا عرض هست موت هست و  هیاویبه جهت آنکه اعراض دن

در آخرت  آورندیو مرگ را م ستیموت ن ستیچون عرض ن تاما در آخر

خلود و  ندیگویو به اهل جنت م برندیو او را سر م یبه رنگ خاکستر

 خلود و الموت. ندیگویالموت و به اهل نار م

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 *«کمیو  ستیدرس ب*»
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 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

 لیجبرئ یقال ات 7جعفریالمعراج: و عن اب یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 نهیع نیاصغر من البغل و اکبر من الحمار مضطرب االذنبالبراق 9اهللرسول

 آخر. یحافره و خطاوه مد بصره ال یف

صلوات  رغمبیسوار شدن پ تیفیبراق و ک یمعن قیاست در تحق یعبارات نیا

ت بهشت اس یوانهایاز ح یوانیبراق ح نیدر شب معراج و ا هیاهلل و سالمه عل

راز بود د ارینه بس وانیح نیآورد و ا غمبریپ یبرا لیکه در شب معراج جبرئ

از االغ  بود و ترکوتاه بلکه برزخ بود و وسط بود از قاطر کوچک اریو نه بس

بود و صورت او مثل صورت  دهییاو در کفل او رو یبزرگتر بود و بالها

 میدا یعنیاست که  نیاو بود و ظاهر ا یاو در سمها یبود و چشمها زادیآدم

شمش چ نکهیباشد نه ا دهیپانگذارد که ند ییود که جاقدمش ب ینظرش به جا

 ظاهرا نباشد. یمعن نیسمش باشد و ا یدر تو
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است و از خواص او  مایسخوش اریرنگ بود و بس یبراق زعفران نیا یبار

وتاه ک شیبه باال برود خورده خورده دستها نییاز پا خواستیاست که اگر م

اال از ب خواستیو م دیرسیتا به سر تل که م شدیاو بلند م یو پاها شدیم

پشت او  هشیهم نکهیکوتاه تا ا شیو پاها شدیبرود دستهاش بلند م نییبه پا

 غمبریکه پ یمنحرف نشود و خم نکند خود را و وقت غمبریباشد و پ یمستو

ه او زد لطمه ب لیشد جبرئ دایدر اندام براق پ یخواست بر او سوار بشود تزلزل

 محمد است پس نیبر تو سوار شود ا خواهدیم ستیک نیکه ا یدانیم ایکه آ

 و رفت تا آسمان نیکرد از زم رانیط وانیح نیسوار شد و ا غمبریآرام شد و پ

 نیا قیبود و اما تحق نهایالفاظ ا نیو ظاهر ا دیشأنه رسعرش خدا جل ریتا ز

است و  یآنها الفاظ یمحمد: براکه همه علم آل دیمسأله و همه مسائل بدان

دم و مر شودیاز آنچه متبادر به اذهان شنوندگان م ریهست غ یآنها معان یبرا

و شنوندگان  رندیبگ شودیآنچه متبادر به اذهان مردم م که ستندیمأمور ن

 ریآنها غ یباشد بلکه معن نیچن دیظاهره و نبا هیجسمان یبر معان کنندیحمل م

 یعنم نیا قیتحق یپس برا شودیبه اذهان م است که متبادر ییزهایاز آن چ

 چند عرض کنم تا مطلب واضح شود. یمقدمات دیبا

درجات مخلوقات گرفته تا  یرا از اعل یشأنه هر مخلوقعالم جل خداوند

 دهیخود در موضع خود آن را بنفسه آفر بیبعد از مبدء در نزد موثر قر یمنتها
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ها و نه آن انیدر م یاو فاصله نه حرکت بیموثر قر نیاو و ماب نیماب ستیو ن

 در نیو ا ستا یدان نیاست و ا یفاصله است بلکه آن عال گرید یموجود

ست و و محفوظ بنفسه ا یللعال یعنینزد او مخلوق بنفسه است قائم بنفسه 

ه ک هیقول حضرت رضا است صلوات اهلل عل یمعن نیو مظهر ا نیکاشف از ا

را حضرت مثل زدند  ناتیصدور کا تیفیکسوال کرد عمران از آن حضرت 

 نشده و دایپ یعلبه چراغ و نور چراغ و فرمودند که نور چراغ از چراغ به ف

نشده بلکه  دایپ یپس از سکوت ینشده و به نطق دایپ یپس از سکون یبه حرکت

 میوردآ ریحالت به فعل تعب نیما ما از ا یشد برا ءیکه چراغ مستض یوقت

صفت را  نیحرکت و ا نیاستضاء لنا، لما استضاء لنا قلنا قد اضاء لنا ا میگفت

و  یسکون پس از یاضاء لنا و اال حرکت دقلنا ق میاوریب ریتعب میخواست یوقت

و  تسین یگرید زیچراغ و نور چراغ چ نینبود و ماب یپس از سکوت ینطق

 شودینم دهیضوء د اریاگر از بس شودینم دهیبود چرا د یگرید زیاگر چ

ضوء او است که نور  یو اگر از کم شودیم دهیچراغ اضوء از او است و د

اثر تابع صفت موثر است  یوانگه شودیم دهیدچراغ اقل ضوءا از او است و 

 یزیاست اگر چ یاست و نورش هم مرئ یکه موثر اول است مرئ یو سراج

 باشد و اگر اثر چراغ یمرئ دیباشد اگر اثر چراغ است که آن هم با انهیم نیا

چه  یعنی یفعل ما مرئ نیا انهیم نیچه ا یعنیاثر و موثر فاصله  انیپس م ستین
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را فرمود که لما استضاء لنا قلنا قد اضاء  یمعن نیشرح ا 7امام لحا یا یو عل

 لنا. قد اضاء میشد گفت ینوران کهنیبفعل منه بلکه هم سیلنا و فرمود ل

 یعنیخود مخلوق بنفسه است  بیر در نزد موثر قربود که اث نیمقصود ا یبار

اثر را در مکان  نیاز مکان خود ا یو بدون انتقال یبدون حالت یآن موثر عال

 فیو الک فیبالحرکت و بالسکون و بالماده و بالک کندیخود احداث م

در  تیفیو ک فیک فیباشد و او مک فیله و چگونه ک فیلفعله کما الک

 فیک گریهم هست و در مقام خود د یهست و دان یعال ستیآنجا راهبر ن

 یجلفعله و ظهر به و ت مییگویم میآوریکه م ریحالت تعب نیو از ا داردیبرنم

را  یو وجود ذات یوجود وصف یاست و آن وجود ذات یوجود وصف نیله و ا

 دفعهکیت اس یریبه و همه تعب یظهر به و تجل ییگویم یآوریم ریتعب یوقت

فاته اال اهلل و ص سیل مییگویو م میکنیمالحظه م نجایرا ا تیت فعلو گاه هس

از صفات را  یصفت ندیبیمالحظه شخص نم نیو اسماوه و گاه هست در ا

لهم انه  نیتبی یانفسهم حت یاالفاق و ف یف اتنایآ همیسنر ندیبیم تیهمان آ

اال  دنیبیو نم کندینظر م یگاه دکه نظرها مختلف ش یالحق پس بعد از آن

 ءیمن لقاء ربهم اال انه بکل ش هیمر یاال انهم ف دیفرمایکه خدا ماهلل چنان

نظر  هدفعکیو  نکمیو ب ینیب دیاکبر شهاده قل اهلل شه ءیش یقل ا طیمح

 یسو هکذا ک ندیبینم تیآ گریمگر اسماء و صفات را و د ندیبیو نم کندیم
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ر و حاال سخن د ندیبیم یو مفعول ینظر فعل نیکند و در ایهست که نظر م

در نزد  فعل شد یدان میگویپس م ندیبیم یو مفعول یاست که فعل یآن نظر

 بیدر نزد موثر قر ءیهر ش یهم مخلوق بنفسه شد پس از برا نیو هم یعال

 است یتیحالت و مقام مفعول کیاست و  یتیحالت و مقام فعل کیخود 

به طور بساطتش و در مرکب به  طیبسبه طور خودش در  ییجا ردر ه گرید

ت است انفصال جه شتریهرچه جمود و غلظتش ب ءیش گرید بشیطور ترک

ه رقت تر است و هرچاست و از هم منفصل شتریب تشیاز جهت مفعول تشیفعل

ت و به اس شتریب تشیو مفعول تیاست اتحاد جهت فعل شتریو صفاش ب

جهت  نیع تشیکه جهت فعل رسدیتا به آن حادث اول م رودیم طورنیهم

 نیکه فرود آمد در مقام عقل ماب درجهکیآن و  نیع نیاست و ا تشیمفعول

ن آ نیدر ماب یمقدار یصور یزیدر مثال تما دیآیفرود م یدو جهت وقت نیا

 شودیم دایپ یجسمان ناتیدر جسم و تع دیآیو فرود م شودیم دایدو جهت پ

 عیباشد و در جم دیبا ثیدو ح نیمراتب ا عیجهت و در جم ود نیا انیم

 ثیز حباشد ا یباشد و الطف و اعل یارق و اصف دیفعل البته با ثیمراتب ح

محاله ال یمفعول ثیکائنا ماکان و ح یاعل کنیفل ستادهیهرجا او ا یمفعول

باشد و  رظتیبکند ابعد از مبدء باشد غل شتریاغلظ باشد حجب مبدء ب دیبا

آن جهت  زیح ریاو غ زیح دید منجمدتر باشد و المحاله باباش شتریاو ب ثرتک

 آن پس یو صفا نیو خفت آن و به جهت کدورت ا نیباشد به جهت ثقل ا



  231|  صفحه

 

اسفل هرجا  کنیاست که آن است فل ییاست ضد آن جا نیکه ا ییهر جا

 .یاسفل است و آسمان اعل نیلحاظ زم نیباشد پس به ا

است هرجا  یآسمان است اعل ییاز آنچه عرض کردم معلوم شد که هرجا پس

است اسفل است هرجا باشد پس اگر شخص در  نیکه زم ییباشد و هرجا

فل اس نیباشد باز سرش اسفل است پس زم نیآسمان باشد و سرش رو به زم

مقام بعد از مبدء است و آسمان مقام قرب به  نیپس زم یاست و آسمان اعل

است و هو  کسانی نیو اال خداوند عالم قربش به آسمان و زم تاسمبدء 

 یموس یاالرض اله و خدا در همه جا خداست برا یالسماء اله و ف یف یالذ

از  یخدا و ملک شیگفت از پ ییآیآمد گفت از کجا م رونیب نیاز زم یملک

خدا و خدا در همه جا هست  شیگفت از پ ییآیآسمان آمد گفت از کجا م

و خداوند  یکینزد نیدور است در ع زیاست و از همه چ کینزد زیهمه چ هو ب

 ستیباال ن ستین رونیدر ب ستیعرش ننشسته است در اندرون ن یعالم تو

پس قرب به مبدء نه  دهیو خدا مکان را آفر ستیو در مکان ن ستین نییپا

از خدا است و  دیبع نیبه خدا است و زم بیاست که آسمان قر نیا شیمعن

هم همان قرب را دارد و همان  نیرا که آسمان دارد به خدا زم یقرب همان

است که حضرت  نیدارد از خدا آسمان هم همان بعد را دارد ا نیکه زم یبعد

 نیکه اهل زماهل ملکوت در خداوند عالم چنان رانندیح دیفرمایم ریام
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دا نور خ آنها ییگویاگر م نندیبینم گرید زیچ چیاهل آسمانها هم ه رانندیح

ساطع  یخلق که از او نور یندارد مثل رو ییخدا رو میگویم نندیبیرا م

تو هم  نندیبینور آسمانها را م کنندیشود بلکه اهل آسمانها هرچه نگاه م

و اهل آسمان نسبت  نیو اهل زم کندیفرق نم ینیبیاست م نجایکه ا ینور

خود  بیدر نزد موثر قر یاثر رکه معلوم شد که ه یبعد از آن کسانندیبه خدا 

 اسفل او جهت مهیاست و ن یاو جهت فعل یاعال مهیمخلوق بنفسه است و ن

 حرکات و عیباشد که جم یجهت دیاو با یاست پس آن جهت فعل یمفعول

 دیایاز آن جهت ب شودیم دایپ یجهت مفعول نیکه در ا یو امداد وضیف

ه خدا ب تیآنچه مش دیفرمایاست که م نیالسماء و ما توعدون ا یرزقکم ف

آن را روح  کندیآن را به روح القدس و القاء م دهدیخبر م ردیآن تعلق بگ

 یجار نیبه امر خدا و احکام در زم شوندیم یالقدس به نجوم و نجوم جار

 است یارض و جهت من نفسه است به سبب آن افالک نیو آنچه در ا شودیم

است  ییبه واسطه آن جهت اعال تو کل خواص و انتقاال تیکه جهت فعل

 یحرکت کرد به اقتضا نیهست پس اگر موجود مرکب از جهت ءیکه در ش

و  اش استجهت من نفسه یاست اگر ساکن شد به اقتضا تشیآن جهت فعل

 یزیاش است و اگر فاقد چجهت من ربه یرا به اقتضا یزیاگر واجد شد چ

ه ب یزیشد و چ نایو ب شداش است و کذلک اگر عالم شد از جهت من نفسه
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 ای ضیمر ایعاجز شد  ایاز آن جهت اعالء است و هرگاه جاهل شد  دیاو رس

 از جهت اسفل او است. دیبه او رس یشر

فمن نفسک و  ئهیما اصابک من حسنه فمن اهلل و ما اصابک من س الحاصل

 عیبرخواسته و جم یخود ثیاز ح صیفقدانات و نواقص و نقا عیجم

شده و دار  نیاست و دار دوام و بقاء ا یاعل ثیوجدانات و کماالت از ح

ردن ک ادیآن ز میو مأمور میبکن ستیکه ما با یفناء و زوال آن شده پس کار

دادن جهت رب است و او را حاجب نشدن و او را از کار خود  وتو ق

 نکردن است عینداشتن است و او را به طبع خود گذاشتن است و او را ضا

جهت من نفسه  میو به طبع او حرکت کن میاو رو یکه ما هرچه به سو رایز

اراده  و لیبرحسب م شودیم یو جار شودیو با او مشاکلتر م شودیم ترقیرق

از  ریغ یو حکم شودیاو م عیدر جوار او و مط رودیو خورده خورده م وا

 میشو یاز آن و هرگاه جار شودیاثر او ظاهر نم ریغ یو اثر ماندیحکم او نم

و خورده خورده آن به طبع  شودیجهت نفس پس به عکس م لیبر حسب م

 آن کمو کم شودیو ظاهر م ردیگیجهت نفس قوت م نیو آثار ا شودیم نیا

جهت نفس است و  یکه مأوا شودیتا آنکه مخلد در ارض م شودیم یمخف

 یال اتبع هواه فمثله کمثل الکلب االرض و یلو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد ال

ظلموا فتمسکم النار و خورده خورده از آن باال  نیالذ یآخر و الترکنوا ال
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هم  و شودیم یتش قویو ارض کندیم دایضعف پ تشیو سماو دیآیفرود م

 وام مغز سر است و شودیم هیو امه هاو کندیم دایو تسفل پ شودیم نیطبع ا

 ییتا هرجا رودیفرود م یه نیاسفل السافل یال یتهو شودیم هیسر او هاو

 ریسراز یه و کندیم فیو تکث کندیم ظیآنا فآنا تغل نیکه خدا خواسته باشد ا

داللت کرد به آنچه جهت رب را  اما ر میپس شارع روف رح رودیم

و خواه  ضیاوامر او است خواه فرا عایو آنها جم دهدیو قوت م دیافزایم

و او را قوت  دیافزایکرده از آنچه جهت نفس را م یا نهمندوبات و ما ر

خواه محرمات باشد و خواه مکروهات و چون  کندیو دور از مبدء م دهدیم

ت حرام اس ای یکنم که اصل احکام اهلل اصل ضرا عر نیا دیرس نجایسخن به ا

 جهت رب اتیاز مقتض ایکه  رایندارد ز یو خامس یو رابع یواجب ثالث ای

 نیجهت نفس است و حرام است و ا اتیاز مقتض ایاست پس واجب است و 

به واسطه بعد از مبدء حرام است و آن به واسطه قرب به مبدء واجب است و 

که خلق آمدند در عالم تکثر  یندارد و بعد از آن سثالث و رابع و خام گرید

جوب تند بشوند وکردند و متحمل نتوانس دایاز مبدء شدند و ضعف پ دیو بع

کردند جهت  میتقس شانیا یجهت برا نیآن حدود را از ا عیو حرمت و جم

را حافظ  زهایچ یرا حافظ ماده او قرار دادند و بعض زهایرب را بعض چ

که حافظ اصل ماده است آن را واجب کردند و آنچه  راصورت او پس آنچه 

ده برقرار باشد مکمل و محسن صورت است آن را مندوب قرار دادند اصل ما
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 یبرا تسین یو اال مندوبات کنندیدر صورت باشد عفو م یاگر کج واج گرید

ندارد که مستحب است با سلطان  یمعن گریدر موقف قرب و د نیواقف

اگر  تینها ینکن ای یبکن طورنیکه ا یتو مختار باش کهراه رفتن  طورنیا

 تسیکه احب ن یآن ستیاحب ن یدر نزد او احب است و اگر نکن نیا یبکن

ابعد از سلطان است و اگر ابعد از سلطان است نورش کمتر است پس هجرت 

که در مقام بعد از مبدء و در مقام جهت من  یاز سلطان را الزم دارد و آن

 یماده بود برا یقسم را که مبطل و مفن کیرا دو قسم کردند  ننفسه بود آ

 او یصورت بود آن را از برا یقسم را که مبطل و مفن کیاو حرام کردند و 

شد و پنجم ندارد و بعد از  دایمقام چهار حکم پ نیمکروه کردند پس در ا

 یفبه جهت غلبه جهل و عجز و ضع ایدار دن نیبعد در ا تیآمدند به غا نکهیا

و  سریاهلل بکم ال دیریوسعت که  یبرا یشد حکم خامس دایآنها پ یکه برا

ض که عر یانیب نیاز ا دیبکم العسر که مباح است قرار دادند و شا دیریال

م فصل الخطاب ه هیام و در حاشعرض کرده یوقت کیکه  یلیکردم آن تفص

 ایصرف  جباست که امر وا نیاست که نه ا نیام تا واضح شود و آن انوشته

 یهست و اعال اریمندوب صرف باشد بلکه از مندوبات تا واجب درجات بس

 کندیم دایو ضعف پ دیآیم نییپا جیکم به تدردوب کالواجب است و کممن

م کو کم شودیمتفاوت م اءیاش یو از آن طرف ه شودیبه اباحه م بیتا قر

 یشود و طوریکه کالواجب م رسدیم ییتا به جا شودیم شتریحسنش ب
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د تارک اندر نافله فرموده نکهیترک نشود ابدا مثل ا دیبایاست که فعلش م

 نیشد کالواجب همچو دو دیکه رس نجایبکافر ولکنه فسق به ا سیهذا ل

واجب است و تارک الصلوه در نماز واجب کافر است تارک نافله کافر 

 دیاو ش طرفاز آن  نیو همچن هیبکافر ولکنه معص سیو تارک هذا ل ستین

درجات  یدارد ادن مطلب به دست شما آمد که مکروهات هم باز درجات

درجات  یاعل نکهیتا ا رودیو م رودیمکروهات است کالمباح است و باال م

از مکروهات را که  اریمرتکب شد و چه بس دیمکروه کالحرام است و نبا

 نیاست پس ا لحراماند آنها کااند و عامل آن را لعن کردهکرده ادیز داتیتهد

 شودیتا داخل حرام و واجب م رودیمستحبات و مکروهات به طور تدرج م

در طهارت و نجاست و در  نیو همچن شودیتا داخل مباح م رودیم نییو پا

در اخبار  حیاست و تصر طورنیهم ثیو در احاد رودیحل و حرمت تدرج م

گر حاال نجس است ینجس و اگر پاک نشد د ایپاک است  ایکه آب  ستین

و وسعت وقت  اریآنها هست کالنجس است مثال در حال اخت پارهکیبلکه 

 یبانایاستعمال آن کرد اما عند االضطرار باشد در ب دینبا گرید یو وجود آب

ر است مض یمثل غذاها نهیبع ستین زیجا ممیباشد آن وقت انتقال از آن به ت

ت اس شتریضررش ب ستا یزیچ کیهست اندکش ضرر ندارد و  یزیچ کی

 نینه ا نیحاال همچن شودیتا کشنده م شودیم ادیو ز ادیزضررش  یو ه

ات که به مالق ندیگویاز پاک برود به نجس مثال کر را م دفعهکیاست که 
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ه ب ریپاک است و چون متغ دیو نجاست که به او رس شودینجس نجس نم

کر  ی[( نجاست تو15سنگ)] ینجاست نشده است پاک است حاال س

کمتر  یدوم است و شترینجاستش ب یمثقال کمتر البته اول کی ایباشد  ختهیر

است  مثل سموم نهیو بع شترکیو ب شتریاست و هکذا کمتر و کمترک و ب

و  کشدیدارد که به محض ورود سم م تیقدر سماست که آن یزیچ کی

است پس ما  تیفیک نیعالم بر هم عیکمتر است و هکذا و جم یکی

واجب و مباح درجات است و حکم نه به  نیاست که ماب نیا قادماناعت

مستحب که در ترکش عقاب  اریوجوب و استحباب تنها است بلکه چه بس

از آن  نیباشد و همچن نیمستحب که ترکش ه اریاند و چه بسمقرر کرده

 طرف مکروه درجات دارد.

 یوبیو سخن در ع شدیم شیکه بعد از درس حکمت درس فقه فرماچون و

 لهذا چند کلمه و فائده نوشته شد. شدیبود که باعث فسخ نکاح م

وره خ شیاست فارس یاز آکله است و جذام عرب ری: فرمودند خوره غفائـــده

از آکله است و  ریخوره است لکن غ یعنیآکله هم  یاست اگرچه فارس

 یخوره است وقت شیجذام است فارس شیاست برأسه و عرب یخودش درد

 یعضو مخصوص کیو به  کندیسودا غلبه م شودیاج محترق مکه دم در مز

است  یولکن جذام که خوره باشد خودش ناخوش شودیم آکله ختیکه ر
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 یاست و هرگاه نار یعالم امالح نیکه در او چنان رسدیکه به همه بدن م

 و شودیم ریو تقط شودیو حل م کندیملح مسلط شد آن را ذوب م نیبر ا

است و آن خلط سودا است  یو کذلک در بدن هم امالح شودیم دایپ زابیت

 یخلط سودا به منزله ملح است پس هرگاه حرارت نیاست و ا حالمعدن او ط

 کندیم تیزابیبه ت لیو مستح کندیشد پس آن را حل م یبر او مستول یو نار

 شد زابیشد و ت دایدر او پ یملوحت که داشت و به واسطه حرارت هم حدت

ها و بثورها جوشش نیو ا کندیآن را سوراخ م ختیکه ر یهر عضوپس به 

 کندیو زخم م دیآیجلد م ریو در عروق ز شودیو مجروح م شودیم هابلهو آ

ان و به زب شودیکه مشوه و فاسد م زابیت یتو ندازندیآدم را ب نکهیمثل ا

 ادهیماده ز نیو هرگاه ا شودیو گوشت متعفن م شهلدیبدن او م یکرمان

را  ضاءاع یاش کمتر باشد بعضو اگر ماده ردیگیبدن را م عیباشد جم

. همه بدن را گرفت یوقت ستین ریپذاست که معالجه نیو غالبا ا ردیگیم

ا دم شد مخالط ب ادیدر بدن بلغم ز یوقت شودیم دایبرص از بلغم پ یناخوش

ن عضو در آ شودیم فیکه ضع یو عضو شودیو حرارت دم کم م شودیم

مدد به  گریدحرارت دم و  یبه جهت کم کندیرا سد م هیو قوه غاذ زدیریم

قوه احاله او را ندارد همانجا  رسدیکه به او م ییپس غذا رسدیآنجا نم

و  کندیم دایو خورده خورده ترهل پ شودیم دیکم عضو سفو کم ماندیم

 یبه جهت ترهل شودیاو بسا آنکه گودتر م یو جا کندیم دایحالت دلمه را پ
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و سوزن  شودیسرخ نم آنجا یکه هرچه به او بمال شودیم یکه دارد به طور

 و خون دیآیم رونیب یدیآب سف ای یو آب زرد دیآینم رونیخون ب یبزن

 دایو گوشتش ترهل پ شودیم طورنیبرص و پوست ا شودیم نیا ستین

خورده  و ینیبیمه مآن را مثل دل یشکافیم یمثل گوشت صدف وقت کندیم

 پوست نکهیبرص است نه ا نیا رسدیو به استخوان م رودیخورده آن اثر م

ترهل داشته باشد و از سوزن  یشود و گوشت ترهل نداشته باشد وقت دیسف

به  باشد دخل دیسف شیشانیبرص است و اال اسب پ دیاین رونیزدن خون ب

ر د یباشد و گاه طورنیاست که ا سیپ یوقت ستین سیبرص ندارد و پ

است که آدم  ینوعاما  زندیو برق هم م رودیدر همه بدن م ای یعضو

 و ردیگیو تهوعش م کندیو تنفر م خوردیو دلش برهم م دیآیخوشش نم

 یکه جذام سوداو چنان دنیبه مال شودیآن عضو کأنه مرده است و سرخ نم

غم مخلوط به دم برص هم بل ختیریبه هرجا که م ختیریمذاب بود که م

برص به موضع حجامت و فصد  شتریو ب زدیریبه هرجا که م زدیریاست و م

ده باشد ش فیکه عضو ضع زدیریباشد م دهیبه او رس یکه جراحت ییبه جا ای

 .ردیگیبدن را م عیشد جم ادیز یو وقت

 یوانیصدف را، فرمودند صدف دو بال ح ندیفرما انی: عرض شد که بفائـــده

آن دو بال است مثل کاسه پشت  انیدر م وانیو تن و بدن آن ح ایاست در در
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 داشت و از اریتن او و چون دشمن بس یاست برا یکاسه بشقاب جلد نیو ا

کاسه بشقاب را درست کرده به جهت  نیخدا ا دیرسیم بیآنها به او آس

سنگ و کذلک کاسه نیا یتو رودیم ندیبیحفظ او و تا دشمن را از دور م

او را نخورند و خدا باران  هایکه ماه کندیدو بال او را حفظ م نیصدف ا

 ایدر یرو دیآیدر جوف آن و آن صدف م رودیم باردیم سانیکه در فصل ن

 یدر جوف آن و در آن خدا طبع رودیو باران م کندیخود را باز م یو بالها

 نیاست به ا وانیصدف ح نیا و اول اآن بارانها ر کندیقرار داده که عقد م

 نیکم سنگو کم ایته در رودیحالت بعد از آنکه باران آمد و به خود گرفت م

 شهیو ر ماندیو آنجا م کندیم دایپ تیو جماد رودیو به گل فرو م شودیم

 ختهیساق او دو سه تا صدف آو کی زو ا کندیکم شاخه مو کم کندیم

جهت  نیاز ا وانیجماد و نبات و ح انیصدف از برازخ است م نیو ا شودیم

 وانیعضو ح ستین نیو ا یبودن آن را در نماز با شخص مصل میکنیمنع نم

کرده و  دایپ تیبا او نماز کرد بلکه جماد شودیمأکول اللحم که نم ریغ

 ضرر ندارد. نیبوده و ا وانیکرده اگر اولش ح دایپ تینبات

 نجایو ا شودیم دایپ لیرحم در منفذ احل یر مجرااست که د یمرض قرن

و به حسب طب قرن و عفل را ضبط  نییاقوال فقهاء مختلف است با لغو

ظ اند مثال به لفخود ذکر کرده گرید یآنجا به لفظها کنیاند اطبا ولنکرده
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اند غرض مرض معلوم است و به حسب لغت قرن و عفل را رتق ذکر کرده

اند گرفته یاستخوان یقرن را به معن یاند بعضجدا کرده یضاند و بعگرفته یکی

 شودیم دایاشقو آنجا پ ندیگویکه در فرج زن باشد که مانع از دخول شود و م

ه مانع ک ادیاست ز یاست و گوشت یگوسفند و عفل آن غده و دشول یمثل پا

 از دخول است.

مثل  شودیم دایاست که در فم رحم پ یزیاند آن چکه اطباء گفته یاما رتق و

 شودیم دهیباعث اورام و امراض شد نیغده که سد کند آن را از دخول و ا

او است و  دنیو عالجش بر شودیم دایو امراض پ کندیم ضیو حبس ح

 ندارد. گریچاره د

است که رحم او  نیو آن ا ندیگویهست که نطو رحمش م گرید یمرض و

ه او برسد ب یدیرعب شد ای فتدیب ییآن زن از جا نکهیبه واسطه ا دیآیم رونیب

نها ز شودیم دایمردها فتق پ یبرا نکهیاند مثل اشده طورنیشده که ا دهیو د

 است. ختهیو آنجا آو دیآیم رونیهم رحمشان از منفذ ب

و هر دو قسمش  امدهیو من خودم درست نفهم ندیگویکه م یطور افضا

شوند و آن  یکیبول  یرحم و مجرا یاست که مجرا نیا یکیممکن است 

 نیود و اش یکیو پس  شیکه پ ندیگو یپرده که فاصل است پاره شود و بعض
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 مردم است و انیمشهور م نیهرگاه طفل باشد و نازک باشد و ا ستین دیبع

 .کنمیرا تعقل نم نیاست و من ا دیبع یاول ناال آ

س اگر پ ندیگویمثال پشت را ظهر م کنندیجعل م یفعل ی: عرب گاهفائـــده

بطنه  ندیگویظهره بر شکمش بزنند م دیگویرا چوب به پشتش زدند م یکس

طول بکشد زمان  یهرگاه ناخوش نیرأسه و همچن ندیگویبر سرش بزنند م

 باءاطو  دهیطول کش اریزمان بس @یناخوش نیا یعنیزمنه  ندیگویم یدراز

 و در لغت همان زمان و زمانه است. ندیگویو مردم امراض مزمنه م

 یو رشته رشته است و هر تکه از طرف شودیم دایاست در بدن پ یاماس سرطان

 به حسب اختالف اهیس یکیسرخ  یکی یهر کدام به رنگ ختهیو آو رودیم

 دارد. اریو سوزش بس دیآیاخالط و فساد و چرک م

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*و دوم ستیدرس ب*»
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 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

 آخر. یال 7جعفریالمعراج: و عن اب یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 است و خود مخلوق بنفسه بینزد موثر قر یزیعرض کردم که هر چ روزید

 دو جهت نیو ا یتیو جهت مفعول یتیالمحاله در او دو جهت است جهت فعل

و  ترفیلط ءیو هرچه ش شودیمختلف م اءیبه جهت اختالف مقامات اش

 و ظتریغل ءیو هرچه ش شودیدو جهت در او مشاکلتر م نیباشد ا تریاوحد

 یو گفتم که جهت فعل احک شودیتر مممتازتر و واضح شودیم تکثرترم

آن جهت است و آن  وضاتیامداد و ف عیماوراء و منشأ جم یاست از برا

 و یاست از جهت اعل ضیمبدء و مستف یحاجب است برا تیجهت مفعول

و آن  نیو محرک است بر آن و آن متحرک است به ا نیاست بر ا ضیاو مف

غلبه دهد جهت  ینو مستمد و هرگاه شخص انسا نییپا نیو ا تباال ممد اس
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مطاوع او  نیکرد ا فیفعل را و جهت من ربه را و جهت من نفسه را ضع

 فیضع نیو ا ردیگیپس او قوت م رسدیم نیبه ا میو امداد نامال شودیم

 یهوانگ شودیاو م یکم حاککم نیا نکهیتا ا شودیم فیو الزال ضع شودیم

و  شودیهم از آن جنس م نیدادند ا یدان نیبه ا یمشاکل آن عال یمدد را وقت

اخن و س شودیکم به طبع آن مبکنند کم نشیبارد را اگر خورده خورده تسخ

ست و ا یتطبع است و عادت نیا یاست که برا نیا کندیکه م یفرق شودیم

تا  است و به طبع خود گرم است و یعیآن طب یو برا شودیم هیالثان عهیکالطب

جهت  نیهرگاه به عکس باشد و ا نیو همچن شودیم یکم راضکم نکهیا

بع به ط شودیمتطبع م یتا آنکه آن عال یبه آن جهت اعل یاسفل را غلبه ده

 یه کلب نکهیتا ا کندیاز او بروز م یو آثار دان شودیم فیو کث ظیو غل یدان

 ءیپس از آنچه عرض کردم معلوم شد که نجات ش شودینادان و جاهل م

که انسان داخل  یاست و بس از هر باب نیراه هم یه علممرکب به هرجور

 ایمومن باشد  خواهدیم گرید ءیش یو دوام و بقا ءیراه نجات ش شودیم

 از میرا غلبه داد همان است گذشت یکافر باشد که دو جهت دارد و هر جهت

 یندارد و ت یجان یزیکه هر چ میگویعرض کنم پس م یعیبه لغت طب نیا

باشد  خواهدیمرده است به هر مذهب م ایزنده است  زیچ نیندارد ا ایدارد 

ن کرد تابع ت دیکه جان را با پرسمیرا از او م نیا یفرنگ ای ینصران ای یهودی

ان که تن را تابع ج نندیمردم مفطور بر ا عیتابع جان کرد جم دیتن را با ای
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ا نونده و همه کارهو او است ش نندهیاو است ب کهکرد به جهت آن دیکنند و با

و از ا یکرد میرا تسل نیجان کرد پس اگر ا تیتقو دیاز جان است پس با

 ایبهتر است که بکند  کندیتن م تیکه تقو یکه حاال هر کار پرسمیم

رد آن ک دیبکند بهتر است معلوم است که با کندیجان م تیکه تقو یکار

من و  کیاست و آدم  یزیخوب چ فیو تلط استجان  یرا که مقو یکار

 تیوتق یو ه شودیشعور آدم تمام م فتدیبخورد و ب ازینان و ماست و پ مین

وقت  آن یمعده را که پر کرد سهیتن بکن و بکن و بکن و بخور و بخور ک

 یزیریکه شراب م یاست وقت یبدکار شودیمعلوم م شودیم فیروح تو ضع

 باعث شودیتن م یه مقوک یپس اعمال شودیف میروح او ضع سهیدر آن ک

 یهودیدارد که  یمسأله چنان بداهت نیاست و ا یضعف جان است و بد کار

و آن عقل  میآن را انکار کند و ما اشرف از جان هم دار تواندینم یو نصران

است و عقل اشرف از روح است و فهم انسان اشرف از جان او است پس 

آن خوبست و هرچه روز به روز بر  شودیفهم م تیکه سبب تقو ییکارها

حمد ال عتیراه شر نیآن بد است پس ا دیافزایثقل و جمود و بالدت انسان م

ست ا یهیبد عتیاست که لزوم اتباع امر شر اءیاوضح اش نیهلل رب العالم

انسان را در وقت  کندیو کر و کور م گذاردینم طانیش نکهیعقال اال ا یبرا

 یاز رو یادر گوشه دینیآدم و اال بنش کندیاحمق م مشاعر را ترساندیعمل م

ت باز در اس طورنیو هم دینیبیم داردیمطلب سخن برنم نیا دیتدبر فکر کن
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تا مسأله درست  میلزوم دارد بگو یگریبه زبان د یبه جهت حکمت نجایا

 گرم شودیمعلوم نم نیقیو  قتیمسأله معراج به طور حق یمعلوم شود وانگه

را  اءیاش هیشخص بداند علم فلسفه را و طور ترق نکهیبه علم فلسفه و مگر ا

اند مولود خود اختالف کرده بیمولود خود و در ترک دیسلف در تول یحکما

و  دفنیارواح صاعدند و اجساد بالطبع هابطند آنها لط دندیکه د یبعد از آن

 نیکه ماب دندید وو هابط  یو ارض ظندیو غل فیکث نهایو صاعد و ا یسماو

 یاز وقتب یزیامیب گریکدیکه آنها را با  ینشد به هرطور دایپ تالفیدو ا نیا

آمد که متفرق کننده مجتمعات و  انیکه نار در م یوقت شودیمقام امتحان م

که باز ارواح مفارقت کردند از اجساد و  دندیمجتمع کننده متفرقات است د

پس حکما گفتند که مولود ما  روحیب دکار خود و اجساد ماندن یرفتند از پ

 دارد و یو نه لمعان و نه صبغ قیاست نه نفوذ دارد نه بر تیکه م جانیب

 هینامربوط است ثبات ندارد ثقل ندارد وقا تنیاست و مولود ما ب حاصلیب

ناسبت و م شودیممازج با اجساد نم هیوقایو ب ثقلیو ب ثباتیندارد و ارواح ب

ظاهر نخواهد شد و  هیعلیعالم ملق نیدر ا تنیپس آن روح ب دربا اجساد ندا

 7مامو ا مرآتیو ب ثمریو ب دهیفایب همایعل یدر آن عالم ملق روحیآن تن ب

اند. فرمودند که قدر در اعمال فرموده یرا به طور علم اله یمعن نیشرح هم

 و ارددن یکه اگر روح نباشد جسد حرکتعباد مثل روح است در جسد چنان

و اگر جسد نباشد روح  شودیاز او ظاهر نم یندارد و اثر یانینفوذ و سر
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عالم  نیاگر قدر نبود اعمال را در ا نیندارد و همچن یندارد و بروز یظهور

عالم ظهور و  نیخدا را در ا رینبود و اگر اعمال نبودند تقاد یو وجود یاثر

قاتل عمرو  دیجسد ز درنبود پس قدر در اعمال عباد مثل روح است  یبروز

موتها  نیاالنفس ح یتوفیخداوند اهلل  ریاست تقد دیکه عمل ز یاست آن قاتل

ب است مرک دیز تیقاتل و قاتل دیز نیاست و ا دیز تیقاتل یدر تو ریآن تقد

هور نبود قدر را ظ دیز تیخدا اگر قاتل ریکه در او است و آن تقد یتیاز قاتل

 تیقاتل نیو هرگاه قدر نبود و هم شدینم ظاهرنبود و قاتلهم اهلل  یو بروز

اهلل و  ردیبود که در ملک خدا احداث کند ما لم نیاحقر از ا دیبود ز دیز

د باش یاهلل را و حس و حرکت داشته باشد و جبر آن است که قدر خلقیلم

 ضیپس نه جبر است نه تفو قدریباشد ب یآن است که عمل ضیو تفو عملیب

است به قدر و جبر قدر  یاست به عمل و عمل یقدر نیمراال نیبل امر ب

 پس ستیعمل بالقدر است و چون قدر بالعمل ن ضیبالعمل است و تفو

اند ردهو اشتباه ک ستین ضیپس تفو ستیو چون عمل بالقدر ن ستیجبر ن

که  رایز شودیتعقل نم نیو ا ضیاند امر مرکب است از جبر و تفوکه گفته

عمل بالقدر است پس قدر بالعمل چگونه  ضیو تفو جبر قدر بالعمل است

پس قدر با عمل است و  ستیمعقول ن نیبا عمل بالقدر و ا شودیم بیترک

ق و هردو با هم ح نیاالمر نیبل امر ب ضیعمل با قدر و نه جبر است و نه تفو

ما خلق اهلل به عمل  عیاست و قدر بالعمل و عمل بالقدر باطل است و جم
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هر دو کفر است و عمل مع  ضیمع العمل است و جبر و تفو رمع القدر و قد

اهلل در تن مشاء است و مشاءات  هیاست پس مش مانیالقدر و قدر مع العمل ا

ار باهلل آث عیبه او جم شودیبه او و آثار ظاهر م نندیبیبه او و م کنندیحرکت م

 عیجم طابقشد حق و صدق و م نیا نهایو در ا نهایبه ا کندیاست و خدا هم م

رکب م ندیگویم ای ضیتفو ایجبر است  ندیگویکتاب و سنت و آنها که م

مد محاند و کنه آن را از آلمسأله را برنخورده قتیحق ضیاست از جبر و تفو

 نیعمل بالقدر است و ا ضیو تفو یمعنیب ندیگویم یزیاند و چاخذ نکرده

 یعنیاست و الجبر  هم ممتنع نیممتنع است و جبر قدر بالعمل است و ا

را  ضیجنس تفو ضیممتنع است جنس جبر و محال و ممتنع است و التفو

ل مقهور و منفع ءیش نیا ایماشاء اهلل آ یکه بکند ال یاند و هر قهرکرده ینف

داوند و خ ستیکه فعل بدون انفعال معقول ن شودیاگر نم شودینم ای شودیم

 نیطرف باشد و ا کیطبع  هاست که متطبع ب یمختار است و مقهور کس

ر مقهور د یقادر غن یصفت خلق است لکن خدا نیاو باشد و ا یتطبع ذات

او هم مختار  تیو مختار است پس خدا چون مختار است مش ستین نیطرف

 نیاست و چون چن تیاو مختار است مشاء بر طبق مش تیاست و چون مش

 است نیا قصودحال م یا یکه اضطرار توش باشد و عل شودیاست پس نم

و باز در زبان  یدر زبان علم اله نیا شودیکه قدر بالعمل و عمل بالقدر نم

 یکه روح بالجسد و جسد بالروح نه ظهور و بروز کنمیفلسفه عرض م
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مسأله را  نیکه حکماء ا یپس بعد از آن شودیدارد و نه آثار از او ظاهر م

دو  نیکنند و حال آنکه ا فیدو تأل نیا نیفکر کردند که چگونه ماب افتندی

 فیهابط است و کث نیو ا فیآن صاعد است و لط گرندیکدیمتضاد با 

داد و  یکرد و ترق فیتلط دیاند اجساد را باگفته یاند بعضاختالف کرده

او برود در صقع ارواح و با آنها مشاکل شود و ممازج  نکهیکرد تا ا کیتفل

 یسدبه ج اجیکه ما در اصل احت آنها را تخطئه کردند و گفتند یشود و بعض

نفوذ  هیعلیروح و ظهور روح است که روح در تن ملق تیتثب یبرا میکه دار

جسد غائص شود در اعماق او و به واسطه ثبات  نیکند و به اعانت ثقل ا

چرا  برود بماند هیعلیکه در تن ملق تواندیجسد روح ثابت شود و اگر روح م

و  دیکرد حشیجسد را شما ترو نیاگر ا سپ ماندیجسد خودش نم نیدر ا

م ه نهایهر دو مثل همند ا یو آب یهم شد روح مثل آنکه آب نیا دیکرد یفلک

 آمدند و گفتند که گرید یدارند و قوم گرید یبه جسد اجیطور باز احتهمان

کرد و مجسد و ثابت کرد تا  ظیغل دیارواح کرد و ارواح را با دیتجس دیبا

ن اجساد شود و ممازج با آنها شود و فرار و صعود نکند و یمناسب با ا نکهیا

 نیرا و گفتند ا نهایتخطئه کردند ا گریشود در جسد و آن قوم د صیغا

 هیعلیمنتشر شود در بدن ملق نکهیا یبرا میخواهینامربوط است ما روح م

انتشار و رونق ندارد سفال بدن مرده است  گرید نیا یتو مجسدش کرد یوقت

است به  دایدر او پ یو لمعان یقیاما ذهب بر ستیجان در او ن اردرونق ند
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از همان روح  ینیبیکه در تن او م یجهت آنکه جان در تن دارد و آن جان

او را مجسد  یوقت دیایاز روح ب دیو صقالت و لمعان با قیاست پس به ر

 شودیاز او تمام م تهایخاص نیو ا یاجساد منجمدش کرد ریمثل سا یکرد

ندارد باز در علم  تیفاعل یالقاء کرد یبر جسد یاست که جسد نیا مثلو 

طور مجسد شود که عمل شود آن اهلل آن هیقدر و مشعرض کنم اگر آن یاله

نا و لو نشاء لجعل یقوله تعال نیشاهد بر ا گرید یوقت محتاج است به قدر

رسوال  امن السماء ملک همیلنزلنا عل نیمطمئن مشونیاالرض  یمنکم ملئکه ف

را ما چ شوندیکه اگر مالئکه از آسمان نازل م غمبریو کفار سوال کردند از پ

فرمودند اگر مالئکه را نشان شما بدهم و آنها را مثل  مینیبیآنها را نم

ن است که از آسما نیباز محتاج به ا دینیشخصشان بکنم تا شما آنها را بب

 رسول هست و نیحاال ا مبفرست گرید یملک کیمبدء  نیآنها و ماب نیماب

ن را نشا لیآمده حاال اگر جبرئ لیاو و مبدء ملک ضرور شده و جبرئ نیماب

مجسدش کنم و چون مجسد شد لو نشاء لجعلنا منکم  دیشما بخواهم بدهم با

 ندیگویارض مطمئنه را ارض منخفضه م نیمطمئن مشونیاالرض  یملئکه ف

من السماء  همیکردم لنزلنا علیهرگاه مالئکه را مطمئن و متحقق در ارض م

 دیایامر پس اگر قدر ب تیاست واقع نیملکا رسوال حق است و صدق و هم

و هرگاه عمل برود و  شودیالزم م گرید یعمل شود و مجسد شود باز قدر

 یاال باسبابها کو اسباب اءیاالش یجریاهلل ان یشود و اب یشود و مخف یروحان
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پس معلوم  یگریجسد د کیبه  نجایدر ا شود باز محتاج است یکه آن جار

 دیعمل با ستیاز حکمت ن کی چیاعمال ه حیاقدار و ترو دیشد که تجس

 انیکرد و اال چگونه ارتباط م یریتدب دیقدر باشد و با دیعمل باشد و قدر با

آمدند و محاکمه کردند و گفتند  یشود و قوم ثالث دایروح و جسد پ نیا

 دندیتأمل خودشان کردند و به مطلب رس یاست و اال قوم یزرگر یدعوا

 دعوا نیو به ا فهیطا نیا نیهمچن دهندینامربوط مذهب قرار نم دینیبیم

ا م نکهیرا کردند به جهت ا یزرگر یدعوا نیافاده امر بکنند و ا خواهندیم

کرد و  حیاجساد را ترو توانیارواح ممکن است و م دیکه تجس میبفهم

ارواح هم ممکن است و در ارواح جسد  دیتجس که گریآن قوم د نیهمچن

 نیهمچن و دیایکرد تا او غالب ب تیو تقو هیاو را تنم توانیهست که م ییخف

 نیاو را مدد داد تا غالب شود و به ا توانیهست که م یدر جسد روح کامن

در جسد هست که  یزیمطلب را که چ نیا دندیبه ما فهمان یجنگ زرگر

هست که مناسب با جسد است و  یزیدر روح چ مناسب با روح است و

کن  تیالجمله تقو یف یکنیم یپس تو اگر کار ستیمنافره تامه ن نهمایب

 یدرق نکهیجسد را تا ا تیکن روحان تیالجمله تقو یروح را و ف تیجسدان

 دکننیدوتا معانقه م نیبالفعل شود آن وقت آن دو را با هم القاء کن پس ا

جسد  نیبه گردن جسد و ا کندیاست م تشیندست چپ روح آن جسدا

به گردن روح پس چون  کندیاست م تشیدست راست خود را که آن روحان
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شد و  دایشد و تمازج پ دایآندو پ انیکردند تقارب م گریکدیدست به گردن 

 یامر کیشد و  دایشد و خورده خورده اتحاد پ دایشد و تفاعل پ دایتشاکل پ

و اگر همه او را  دیشا ییروح بگو یبخواه راحاصل شد که اگر همه او 

 تیفعال و کلش کار جسدان ریاکس شودیپس م دیشا ییجسد بگو یبخواه

است عمل حق و درست است  نیو ا کندیم تیو کلش کار روحان کندیم

 و در رندیگیکه روح تنها را م ییو از آنچه عرض کردم معلوم شد خبط آنها

به مطلب برسند و محال است که برسند و  خواهندیو م کنندیآن عمل م

 خواهندیو م کنندیو در آن عمل م رندیگیکه جسد تنها را م ییکذلک آنها

 کندیم انهیرد بر ا ضیبه مطلب برسند و محال و ممتنع است و الجبر و التفو

و به رمز  کنندیخود را رمز م یکه کتابها نهایعرض کنم ا زیچ کیو 

به  یاند غلطخواسته کنندیرا پنهان م یاست سر نیا نه از باب سندینویم

دارم  یکتاب کیمن  انددهیاست فهم یکه اگر بفهمند غلط فتدیدست جهال ن

بجوشان و  و سانیحب فالن را بخ رینوشته مثال فصل قاعده ساختن فلفل بگ

فلفل  شودیآن را با آب خردل بجوشان و چه بکن و آخر آن را بخشکان م

 یعنی نینما است و قاعده ساختن عنبر افلفل ایباهلل فلفل است  حاال انشدکم

 ردیگن ادیکه عطار  سندینویاست پس به طور رمز م یچه؟ مگر عنبر ساختن

 درست کند و بفروشد و کذلک ساختن زعفران. یکه عنبر مصنوع
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 دیجسد هست و ذائب و سف یساخت مصنوع توانیجسدها م پارهکی یبار

 نما استابدا لکن نقره ستیدرست است لکن نقره ن زشیو منطرق و همه چ

 نینشود و ا یکه پول مردم قالب سدینویرا که جابر به طور رمز م نهایو ا

ولکن نقره  ندیگویاند و اسمش را نقره مو نوشته زهایدر چ انددهیخواص د

اسباب ساختن  یاند و برااست و اسمش رووس گذارده سیو تدل ستین

 نیبه رمز نوشت تا آنکه به دست متقلب دیپس با ستین نقره نخوب است ولک

رف اش مزخهمه زهایچ نیرا برهم زنند و اال اشهد باهلل ا نیو سوق مسلم فتدین

 و حکمتمگر آنکه به قاعده  ستین چیه یو قالب یاست و به جز صباغ

الم و ع دهیافرین جسدیو روح ب روحیمطابق با خلق خدا باشد و خدا جسد ب

اجب سه تا و نیمگر به ا شودیتمام نم ءیبرپاست به روح و نفس و جسد و ش

 شودیدرجه کمال هم م یدرجه کمال باشد بلکه ادن یکه در اعل ستین

مشاقها باورشان  یکه قسم هم بخور دهیرس ییحاصل بکند و کار به جا

 ندیگویاست م یصباغ نهایا دیو اگر خود جابر زنده شود و بگو شودینم

شود و گدازش بهتر شود نقره  نیاز ا دتریو اگر هزار سف ییگویدروغ م

 رهیمالجمله خ یکه ساختم گفت ف یبعد از آن کردیم یعمل یو مشاق ستین

 دیازشما بس هدفع نیخوب ا یلیکرد گفتم خ دیبا نیداخل ا ییده دو کیده 

ت گف دیبزن اشرهینقره خودتان خم نیو از ا دیضرور دار رهیتا آنجا که خم

م و تا حاال ه شودینم نیاگر نقره است گفت ا شودیگفتم چرا نم شودینم
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 ملتفت اصل مطلب حق دینگفته بود غرض با یزیکس به من همچو چ چیه

 [(16تدلس است.)] نهایشد و ا

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*و سوم ستیدرس ب*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یحول و القوه اال باهلل العلال و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

رسول  لیجبرئ یقال أت 7جعفریالمعراج: و عن اب یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یبالبراق ال 9اهلل
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 روحیب شانیکه مولود ا افتندیکه حکماء  یعرض کردم که بعد از آن روزید

است و آن وقت  یادهیفا یاز روح و جسد از برا کیو هر شودیو جسد نم

 نیاست و هابط است و ا ظیاست و صاعد و جسد غل فیکه روح لط دیافتی

و  ندباش رگیکدیمشاکل با  نکهیمگر ا کنندینم دایپ تالفیا گریکدیدو به 

د گفتن یباهم کردند بعض یمقام جنگ زرگر نیعرض کردم که حکما در ا

آن  مصاقع با ارواح شود پس نکهیکرد تا ا فیکرد و تلط هیترق دیاجساد را با

 سیتنک دیگفتند ارواح را با یو بعض کنندیم دایامتزاج پ گریکدیوقت با 

با اجساد شود و ممازج شود و  یمساو نکهیکرد تا ا ظیو تغل دیکرد و تجس

طا خود و خ یبات مدعادر اث دیاشما راست گفته یگفتند هر دو گرید یقوم

 دیعو تص فیخودتان پس اجساد را شما تلط قیرف یمدعا یدر نف دیاگفته

که نه به حد ارواح محضه باشد تا آنچه در قوه او  دیتا به وسط بدار دیکن

باطل  یاو به کل تیدانکه جس یکند نه به حد دایپ تیفعل تیهست از روحان

نه  دیتا به وسط بدار دیکن ظیو تغل دیو تجس دیکن سیشود و ارواح را تنک

تا آنچه در او از  دیکن ظشیقدر که به حد اجساد محضه برسد و تغلآن

 یه کلاو ب تیکه روحان یکند نه به حد دایپ تیبالقوه هست فعل تیجسدان

 دیو اجساد را صعود بده الجمله یف دیاوریباطل شود پس آن ارواح را فرود ب

ند امجانس و مشاکل شده دندیر وسط راه بهم رسکه د یالجمله بعد از آن یف

ت که اس نیاست و آن ا یانکته نجایو در ا کنندیم دایامتزاج پ نندیو چون چن
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ل او را بالفع تیاگرچه روحان دیکنیجسد را که شما بالفعل م تیآن روحان

است که مثل آن  نیدارد نه ا یجسد تیجسد خاص تیلکن روحان دیاکرده

اگرچه  دیکنیروح را که شما بالفعل م تیبتواند بکند و جسدان حیروح ترو

دارد و اگرچه جسد  یروحان تیلکن جسدان دیارا بالفعل کرده تیجسدان

که آن جسد هم روح است ولکن چنان یاست روحان یاست لکن جسد

شما که پودنه را شما جوهر  دیاردهمشاهده نک ایآ یاست جسدان یروح

ناع را پودنه بود و نع تیکه عبارت از نفسان دیریگیرا م دهن پودنه دیریگیم

جوهر پودنه است و حال  تیخاص ریغ تشیجوهر خاص نیو ا دیریگیجوهر م

 میاگر ما روح جسد را استخراج کن نیدارند حاال همچن تیآنکه هردو نفسان

است و  یاست روح است لکن روح جسدان یدروح مجس میو بالفعل کن

مروح جسد  ستیجسد میو استخراج نمود میاگر جسد روح را بالفعل کرد

 دایپ یپس آن روح اگرچه از خود جسد یاست روحان یاست لکن جسد

جسد اگرچه  نیدارد و ا تیروحان یجسد ثان نیکرده لکن نسبت به ا

 ستین ایدارد آ تیکرده لکن نسبت به آن روح جسدان دایاز خود پ تیروحان

 شودیم طورنیو هم یو بشر ملک یجسد فلک ندیفرمایائمه م فیتوصکه در 

شر آمد بشر است لکن ب رونیاز کمونشان ب تیبشر ملک نیاز ا نکهیبعد از ا

 یت اعرابکه به صور لیبالفعل شود مثل جبرئ تیاز ملک بشر نکهیا ای یملک

 طورنیپس به هم یو سماو یملکاست  یشد ولکن بشر یمتجسد شد و بشر
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 حیواجساد را و تر دیکن دیآنها را و تصع دیکن دیارواح را و تجس دیتنزل کن

هردو  تیکه آن خاص شودیم دایثالثه پ تیفیک دیکه کرد طورنیا دیآنها کن

سوال کردند از حکمت فلسفه  ریاست که از حضرت ام نیا بخشدیرا م

دند آور ریتعب طورنیماء جامد و هواء راکد ا و لهیو ارض سا لهیفرمودند نار حا

از آن حالت لطافتش و صعودش و حرارتش و ارض  ریمتغ یعنی لهیکه نار حا

ر مگ شودینم لهیکرد و ارض سا دیبا لهیسائله ارض است ولکن ارض را سا

 لیدارد و سا تیآب روحان دیآ رونیکه در کمون او است ب یلطافت نکهیا

و ماء جامد ماء  دیآ رونیشود مگر آب از کمون او بینم لیاست و ارض سا

هاب و  دیو هواء راکد هوا با کندیم دایپ تیجسدان یکنیرا که جامد م

ه به ن کندیم دایپ تیالجمله جسدان یف یکنیراکدش م یوزنده باشد وقت

 یکن لهیآورده فرموده نار را حا ریچطور تعب نیبب یکه ماء جامدش بکن یقدر

بده و هوا را راکد کن نگفته او را مثل  رشییکه داشت تغ یحالت ناز آ یعنی

 لهیارض کن فرموده ماء را جامد کن نه به قدر سکون ارض و ارض را سا

روح داشته باشد و جسد  ءیش دیحال که با یا یکن نه به قدر هبوب هوا عل

 خواهندیرا که م یکه اصحاب صناعت آن جسد یستیداشته باشد پس با

کنند نه آنکه به آن جمود و  الیکنند و س حیآن جسد را ترو دیبا اشدب لیحا

 ظیتغل دیشود و آن روح را با لهیبشود و ارض سا الیس دیغلظت باشد بلکه با

ارق  ظشیالجمله و بعد از تغل یف ظیاو را جسد کنند بلکه تغل نکهیکرد نه ا
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ال پس روح را یکرد لکن ماء س یالیماء س دیاست او را هم با لهیاز ارض سا

 الیس کرد و حیالجمله ترو یو جسد را ف الیکرد و س دیلجمله تجسا یف دیبا

ممکن است که آن تمام  گریشوند و چون دو آب شد حاال د الیتا هر دو س

حکم بعض حکم کل  ردیتمام آن را به خود بگ نیو ا ردیرا به خود بگ نیا

ثابت است و  راست و صاعد و اگ فیلط عشیاست جم فیاگر لط شودیم

 .فیثابت است و کث عشیجم فیکث

داد  دیامتزاج با تیفیک نیاست که ارواح را با اجساد به ا نیمقصود ا یبار

است که  نیحاال آنجا که محل حاجت از مسأله است کدام است و آن ا

 کرد حاال حیترو دیکرد و اجساد را چگونه با دیبا دیارواح را چگونه تجس

 هبخود و  یجسد به خود نیا میکن حیترو میرا هرگاه خواسته باش یجسد

و خودش مروح  دیایاز خارج ابدا ن چیغلظت خود و جمود خود که ه

کند  حیکه آن خارج جسدما را ترو میاریما ب یئیاز خارج ش یستیبا شودینم

 یجسد کند و اال بر همان حال خود باق حیترو شودیاگر از خارج آمد م

 االح دیایاز خارج ب یستیبا نیو مکمل ا نیخواهد بود پس المحاله مروح ا

ناقص  اید نباش ایباشد  دیبایم تیکامل در روحان ایآ دیایب دیاز خارج با نکهیا

 ادهیکه خودش ندارد و تام هم که ز تیباشد اما ناقص در روحان تیدر روحان

باشد پس منحصر است  تیکامل در روحان دیاز خودش ندارد پس البدا با
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 نیاز ا ریکه غ کسو هر دیایکه از خارج ب یروح کیجسد به  نیمعالجه ا

کند  حیترو خواهدیاز اجساد م یراه برود خبط کرده است آنکه با جسد

کند معقول  حیرا ترو یجسد خواهدیاز اجسام م یبا جسم ای ستیمعقول ن

اجسام و  نیعلم فرق است ماب نیاصطالح ا @اجسام و اجساد و در ستین

در  ستیو ذوب ن ستین هیها رطوبات غرواجساد. اجسام آن است که در آن

ل که قاب یزیو آن چ شوندیمعادن متفتته که ذوب نم ریآنها مثل زاج و سا

را که  یجسد نیحاال ا ندیگویانطراق است و قابل ذوب است آن را جسد م

بداهه و کذلک با  شودیاجساد نم ریکنند با مثل او از سا حیترو خواهندیم

شد روح اجساد در روح  رندارند پس منحص حیاز خود ترو ادهیاجسام که ز

که روح ندارد  یزیو نامربوط است و چ شودیمروح و فالن نمک و زاج نم

جسد بلکه  نیو موت ا یروحیو ب ءیو جمود ش بسیمگر بر  دیافزاینم

 خواهندیکه م یمثل جهال رودیکم از او مهم که خودش دارد کم یروح

دارند که و خبر ن رانندهیم یسهایبه آن تکل کنندیم سیتکل عمل کنند نقره را

ابدا ثمر ندارد و خاکش به  چیدر او نماند و ه یکشته شد و مرد و روح نیا

عمل داخل مزخرفات  نیقبول نخواهد کرد پس ا اتیابدا ح گریباد رفت و د

نمناک  یو در جا کنندیفاسد م برندیجسد را زنگار م نکهیا ایاست و 

که با  ستیاست پس با ییخطا ریتدب هم نیزنگ بزند ا نکهیتا ا گذارندیم

اما ارواح  ستیمعقول ن نیاز ا ریجسد کرد المحاله و غ حیترو یروح مروح
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 ریارواح هم به ارواح غ دیکه تجس مییگویکرد پس م دیبا دیرا چگونه تجس

 نوشادر و فرار را و با تیمگر روحان دیافزایمعقول است و روح بر روح نم

ارواح هم به اجسام نامربوط است  دیکرد بلکه تجس حرا اصال بقیز توانینم

منافرت  تینها نکهیارواح و اجسام و به جهت ا نیو غلط به جهت بعد ماب

 درنیکه هرگاه فرار را بگبه ارواح چنان دیافزایهست و موت م انشانیدر م

 زیپس به جز با اجساد با چ دیافزایکنند بر موت او م دیو از مثل زاجات تصع

سد فن ج نیفن و کامل در ا نیارواح کرد و استاد در ا دیتجس توانینم گرید

کند و آلت  دیتجس تواندیاست و او است که به مطلب ما و اندازه مطلب م

 کهچنان یاال به جسد مجسد شودیروح هم نم دیاست پس تجس نیکار ما ا

 ستاکه مطابق  ستیکار نیو ا یح مروحاال به رو شودیتجسد هم نم حیترو

که خداوند عالم خواست مردم را  یشأنه بعد از آنبا صنع خداوند عالم جل

ستاد که فر یبخشتیبه مردم عطا کند پس انسان انسان تیکند و انسان یاناس

 واناتیخلق و اال اگر انسان با ح ریکنند سا لیتحص تیبه معاشرت با او انسان

 تیباتو ن تیبر او مگر جماد دیافزایجمادات راه برود نم ایات راه برود با نبات

 تیکه انسان شودیکه از ذات خود شخص تعقل نم یحاال بعد از آن تیوانیو ح

شخص بالقوه است و معدوم است و معدوم  نیدر ا تیکه انسان رایز دیآ رونیب

او که ضد او باشد ضد را از کمون  ریو غ ستیخودش موجد خودش ن

است و مربع بالقوه و در کمون است  لثمث رونیآورد مثال ب رونیب تواندینم
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آورد صورت  رونیآورد از کمون آن ب رونیب تواندیحاال مثلث مربع را نم

ضد او  نیا یبالقوه و در کمون است وانگه عیبالفعل است و آن ترب ثیتثل

ه ک یوانیح نیو همچن شودینم نیو ا شودیاست پس چگونه ضد اثر ضد م

را از  تیانسان تواندیخودش نم یبرا شاست خود تیدر کمون او انسان

خود پس البدا از  یبشود برا تیآورد و موجد و مظهر انسان رونیکمونش ب

 تیجمادات عالم انسان ایآ دیایب دیحاال که از خارج با دیایب دیخارج با

 ستیول نمعق نکهیا بخشندیم تیعالم انسان واناتیح اینباتات  ای بخشندیم

دارند و  هیکون تیجهال که صورت انسان یجهال اما اناس یسر اناس میآمد

شوند  بخشتیکه انسان توانندیم نهایا ایدر آنها بالفعل نشده آ تیهنوز انسان

 حاشا و کال،

 بخش یاز هست افتهینا ذات

 بخشیتواند که شود هست یک 
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و  یو معط دیحاشا و کال پس مف بخشندیم تیفساق و فجارشان انسان ایآ

در او بالفعل است و  تیکه انسان یمگر آن انسان کامل تیبخشنده انسان

 حیروت تواندیاو م یو با او نشست یشد نیبخش است اگر با او قر تیانسان

است  محالاو  ریکند تو را و جسد تو را به همراه خود باال ببرد و در نزد غ

دارد معالجه ن گریمنحصر شد به کامل و د ریخب میمعالجه در نزد حک نیپس ا

کر کند خودش ف نکهیو اال از مطالعه کتب و از ا ندیبنش یبا کامل نکهیبه جز ا

ن خود ت ماندیسگ م دنیسیمثل ل نهیبکند و بع تواندیهرگز اصالح نفس نم

 که بالفعل است نجس است ینیباز نجس است به جهت آنکه ا سدیرا هرچه بل

سگ که بالفعل نجس  دنیسیو آنچه در کمون است طهارت است حاال به ل

و ضد از ضد صادر  شودیو ضد اثر ضد نم دیآینم رونیاست طهارت کامنه ب

 شخص لیو ناقص افعالش هم ناقص است و به افعال ناقصه تکم شودینم

و استکمال منحصر  اتنجراه  مینامعقول است پس در نزد حک نیا شودینم

صل نجات حا نکهیکند تا ا لیتکم دیایکه او ب یاست به وجود شخص کامل

است  یزیچ کیاو محبا لهم  نیشود کن عالما او متعلما او محبا لهم و ا

مگر  تسیمتعلم و تعلم ن ایعالم باشد  ایکه  دیسد جوع شخص و اال با یبرا

 رفت و دیجاهلند پس با دممر عیجم گرید یدر نزد عالم از عالم که گذشت

 مردم انیجهت خداوند عالم علماء فرستاد در م نیمتمسک به علما شد و از ا

انسان  نیببخشند و ا تیو علماء که انسان اءیفرستاد و اوص اءیانب
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 یرگیاز د ایباشد بنفسه  تیصاحب مقام انسان دیبا ایهم  بخشتیانسان

که به حد کمال و  وزاسفیاکتساب کرده باشد اگر اکتساب کرده مثل 

ضرت ح شیگرفته بود و حضرت لوط پ میولکن از بلوهر تعل دینبوت رس

 خشبتیتا به آن انسان انسان رودیم طورنیتعلم کرد پس امر به هم میابراه

که اول  9است و آن رسول خدا است عتیبرسد که آن مخلوق بنفسه شر

و مستظهر از او هستند  نددمستکمل از او بو اءیانب عیماخلق اهلل است و جم

لماعهدنا منه الوفاء  میان الکل دیفرمایم یاست که حضرت عسکر نیا

 البسناه حله االصطفاء.

 واناتیح نیاجساد و در انسان کردن ا نیا حیدر ترو ستیپس المحاله با یبار

هالکت  یدو که گذشت نی: و از ایمتمسک شد به رسول خدا و ائمه هد

ه نباتات ب واناتیبه جهال به فساق به فجار به ح یشویم یاست متمسک به ک

ات نج راه. پس شودیحاصل نم نهایاز ا تیو انسان ستیبه جمادات؟! معقول ن

آنها راه خسران و  یورا یمنحصر است به راه محمد و آل محمد و هر راه

 هالکت است.

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و
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بن  دیآنها هستند که ز هیدیو ز اندهیدیاز ز فهیطا کی هی: فرمودند بطرفائـــده

 ندیوگیم هیـ بطر یقسم آنها را بطر کیدو قسمند  نهایو ا دانندیرا امام م یعل

 ننددایم فهیخل نیو حسن و حس ریهستند که با وجود حضرت ام یو جماعت

 ندطورنیا نهایبه امام عرض کردند که ا دیآیو از ابوبکر و عمر هم بدشان نم

م قطعوا ـ امرنا بطره یفرمودند: بطروا ـ ا دانندیم فهیابوبکر و عمر را هم خل

 اهلل.

به  نیهستند ا ییو جا انیعیهستند از ش ی: به امام عرض شد که جمعفائـــده

فرمودند اگر دلهاشان جمع  م؟یفالن و هکذا چه کار کن ایتقدم  دیگویآن م

 ،میدند که خبر از دل مردم نداراو را مقدم بدارند عرض کر یکیبر  شودیم

 .شاهل یامامت را برا دیپس بگذار دیفرمودند اگر خبر ندار

عرض  یمحمد کس خیآقا ش شیپ دی: مرافعه بود امر فرمودند که بروفائـــده

ام عرض کرد چطور شما فرمودند من هنوز مجتهد نشده دیکرد شما که اعلم

شما  ذیتلم دیبا ایدن نیمجتهد عیو جم دیاشما سرکرده دیاهنوز مجتهد نشده

 من مجتهد سازم. ستمیباشند، فرمودند من مجتهد ن
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 «*و چهارم ستیدرس ب*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

رسول  لیجبرئ یقال أت 7جعفریلمعراج: و عن ابا یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یبالبراق اصغر من البغل ال 9اهلل

در او  یعنیکامل باشد  یستیبا ءیکه مکمل ش میکرد انیکه ب یاز آن بعد

باشد تا آنکه آن فضل خود را  دیاز جنس آن کمال مطلوب با یفضل کمال

ناقص و به واسطه نفوذ آن فضل در او و انفعال او از  ءیافاضه کند به آن ش

کمال مطلوب  نیاو حاصل شود و اگر آن مکمل از جنس ا یآن آن کمال برا

 یاستکمال از او و از هر جنس کمال ستینداشته باشد ممکن ن یکمال فاضل

شد مروح اجساد  نیکه چن یکه دارد او را چنان خواهد کرد پس بعد از آن

ارواح اجساد و  ریغ یاز روح نخواهد بود و از روح که گذشت ریبه غ یزیچ
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 یتیروحان دیناقص است پس آن مروح جسد با تشانیروحان نهایاجسامند و ا

ح جسد ناقص و مرو نیرا افاضه کند به ا تیفاضله داشته باشد که آن روحان

 اءینبا نیناقص لیجهت گفتم که خداوند عالم به جهت تکم نیجسد شود از ا

 یسناقصند و اگر ک یماسو عیجم گرید یکه گذشت اءیاز انب دیرا آفر اءیلو او

 یاز آنها که گذشت شودیم تیبآن هم از اهل دیرا بگو یعالم ای یمیحک

 توانندینم تیفساقند و فساق هدا عایو جم شوندیجهالند و جهال معلم نم

ند عالم که خداو یستیبشوند پس با توانندینم یهالکند ناج عایبکنند و جم

 باشد که دهیآفر یادهندهنجات یعادل یتام یکامل نیبه جهت اکمال ناقص

او را نجات  شانیو خدا به شفاعت ا دهدبه فضل خود آن را نجات  دیایاو ب

 شودیهرکس مومن م شانیا یو به دعا شودیاو مومن م تیو به هدا دهدیم

 دکنیدعا م شانیا فهیلط تیقابل میو دا شانیا یاست دعا نیو هم شودیم

 نیالنور کن تا من ا ضیکن مرا مف مانیاالرواح و اال ضیمرا مف ایکه خدا

 نطوریرا ا شانیدعا را مستجاب کرده و ا نیخدا ا وکنم  یرا نوران نیناقص

و  مانیو ا یاست و علم و تقو اءیو نجات مال انب تیهدا عیکرده پس جم

هم مستجاب  شانیا یاست و دعا شانیا یو از دعا اءستینور از برکات انب

مردم دوجور  نیحاال ا گرید اندافتهیمردم نجات  شانیاست و به شفاعت ا

 رندیگیبالعرض و درنم شوندیم ریمستن پارهکی رهایمن نیاز ا شوندیم ریمستن

 شوندیم ریهستند که مستن پارهکیو  شوندیم یآنها ظلمان ریو به رفتن من
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است و  نور مستقر نیو ا تیبه نوران مانندیم یآنها باق ریبالذات و به رفتن من

حض که به م راغبه چ ایروشن به آفتاب  وارینور مستودع است مثل د یآن اول

و گرنه من همان خاکم که هستم  شودیم یظلمان واریرفتن آفتاب و چراغ د

که اگر چراغ  یطوربه  رندیگیاند درمشده ریاز آنها که مستن یو بعض

 نیبه چراغ ندارد و همچن یاجیخاموش شود باز از خود روشن است و احت

تا  رندیگیو درنم ضبالعر یبه نور نب شوندیم ریکه مستن یاست حالت کسان

 شانیمرتد شدند نور صلوه اول وقت از ا عایچشمش را به هم گذارد جم ینب

و فرمودند ارتد الناس اال ثلثه او اربعه و آن  رشیمن ینورها از پ عیرفت و جم

 یت آنها چراغرف ایاز دن غمبریو چون پ غمبریاربعه درگرفتند به نور پ ایثلثه 

ه قائم ب تیبجهت که از اهل نیاز ا یو نوران سبودند روشن شده قائم به نف

 اءیاز اول ییو هر ول یدر نزد هر معلم تیاست حکا نینفس بودند و همچن

که  دنیبه نور بالعرض منورند و آنها کسان یجمع کنندیکه از او اخذ م ییآنها

که  هیباب نیمثل ا رودیرفت نور از آنها م انیپاش از م یکه آن ول یبه محض

رحوم م دیمرحوم و س خیش رتیفراموش کردند س یمرحوم به کل دیس زبعد ا

و زهد و همه را فراموش کردند از آن منبع  یرا و اخالق و علم و عمل و تقو

که چشمش را برهم  یوقت دندیشنیم یجواب شاف یکردیعلم هرچه سوال م

 یقیافتادند کالعجل عجال جسدا له خوار مثل چاه عم یکس ریگذارد به گ

 فتندیب زیکجا و آن کجا از آن علم غر نینبخشد و ا یبه کس دهیفا چیه هک
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ز تعجبات است خداوند عالم حفظ کند و اگر ما را ا نیا قیچاه عم نیا یتو

لجمله ا یکه ف گرید یگودتر از آن و بعض یدر چاه میافتیبه خود واگذارد م

نند علم و ک بطرفت نتوانستند که ض رشانیکه من یدرگرفته بودند بعد از آن

الجمله  یاست و ف یزیاست و باطل چطور چ یزیعمل او را حق چطور چ

عراض ا هیبالکل هیماند و آنها که گمراه شدند مثل باب یها باقو اعمال آن ریس

 نیآنها علم بود و ا رتیآن بزرگواران را س رتیکردند و فراموش کردند س

حرص و از آنها  نیو ا بودباطل و از آنها زهد  نیجهل و از آنها حق بود ا

 میبر خالف آنها و از آنها تعظ نیبود و ا نیحفظ خون و مال و عرض مسلم

و  نیز توهبه ج نیبود و از ا غمبریپ عتیو شر غمبریپو آل غمبریپ لیو تبج

 حاینبود خداوند شخص را کر و کور نکند و صر یزیو افساد چ بیتخر

ند و گفت بیو عج بیغر تمنسوخ شد و مزخرفا غمبریپ نیگفتند که د

است و االن رجعت شده است  امتیشده و االن ق امتیو گفتند ق ندیگویم

فالن  ایشاه است مثال  نیناصرالد امتیقرار پادشاه روز ق نیاز ا پس

مزخرفات  جورنیاست غرض آنکه هم امتیپادشاه روز ق یفرنگ @یبرطو

 از نیو تمک چشمگفتند و دور آنها گرفتند و خدا گرفت عقل و هوش و 

آنها  نهایا دندیالجمله د یکه درگرفته بودند ف گرید یکردند لکن بعض نهایا

خود پس معلوم شد از آنچه عرض کردم که  قهیماندند بر طر یو باق ستندین

 ارواح را وارد بر اجساد نکهیمگر به ارواح پس بعد از ا شودیاجساد نم حیترو
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 نکهیو اگر ممازج نشوند بعد از ا ندکردند و مخالط و ممازج با اجساد شد

 انجیو ا ماندیم نیید پاباال و اجسا رودیآنها ارواح م یآورینار در م زانیبه م

تاده اف وارید یاست که نورش رو یو مثل آن چراغ رسدیبه اجساد نم یمنفعت

آنچه تعلق به آن روح دارد همراه او  عیجم کندیکه روح صعود م یبعد از آن

 دایلکن اگر ممازجه و مخالطه پ ماندیم نوریجسد ب نیا واریرود و دیباال م

 نیشد و آن ارواح صعود کرد به صعود آن ارواح ا دایالجمله اتحاد پ یشد و ف

مشتبه  یلیخ یبود در علم فلسفه که برا یاقهیدق نیو ا روندیاجساد هم باال م

 @ملغم یکن دیرا تصع داجسا یاند که اگر بخواهنوشته ندیبیمثال م ماندیم

کن پس ارواح که صعود کرد اجساد  دیکن و تصع بیکن با ارواح و ترک

دفعه نور  کیکه حالت دو حالت است  نندیو غافل از ا شودیعد مهم صا

 روایاز د رودیچراغ که رفت آن نور هم م افتدیکه م وارید یچراغ که بر رو

 یشده باشد وقت ممازجممازج نشده لکن آنکه  واریبه جهت آنکه با د

ه ب رودینار م تینار یآتشش آورد شیآتش مثل ذغال که پ شیپ شیآوریم

خواهد بود  یبر حال خود باق یپس قدر شودیذغال و ممازج م نیاعماق ا

 یخواهیکه م یاست آن ارواح نیذغال سرخ شده و همچن نیبعد از ماندن ا

 رودیکه نار آمد ارواح م یاست وقت یبا اجساد اگر انعام عارض یانعام کن

التغام شده و اجساد  نیو هرگاه آن ارواح با ا ماندیخود و اجساد م یبرا

به واسطه معانقه که با  روندیمخالطه و معانقه تامه کرده باشند اگر ارواح م
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روح را و  کندیم عتیجسد مشا نیو ا روندیارواح دارد به همراه ارواح م

 ریاست که حضرت ام نیا نیو ثمر ا خورندیاست که برنم یقیدقا نهایا

ظاهرها و انا اعلم ظاهرها و باطنها و باطن  علمونیدر فلسفه الناس  دیفرمایم

است که هرگاه ارواح مخالطه تامه داشته باشند با  نیا ستیالتغام از چ نیا

اجساد روح اگر بخواهد عروج کند و باال رود جسد را هم به همراه خود 

 یومعراج روحان کندیو اگر مخالطه تامه ندارند روح صعود م بردیباال م

 نیدو مرتبه ا یوقت گذاردیم نجایجسد خود را و در ا کندیو خلع م کندیم

است پس اگر علم و حکمت  یعارض یایاح کندیم اشیو اح کندیرا زنده م

 هدکر ایرا اح نیشده ا نیا یمخالطه با لحم و عظم و رگ و پ مانیو ا نیقیو 

جسد البد است  رودیشده آن وقت اگر روح باال م نیکه معانق ا یبه طور

التغام  طورنیکه ا شودیچطور م گریکند و باال رود حاال د عتیمشا که

عرض  انجیگفتن پس ا ستیروح و جسد در فلسفه درستش ن نیماب شودیم

اعماق  عیکه در جم یاگر روحش ملتغم شده باشد با جسد به طور شودیم

شده  دایجسد رفته باشد و ممازج شده باشد و تفاعل کرده باشند و تشاکل پ

شد پس هرگاه  طورنیو لو ناقص حاصل شده باشد اگر ا یباشد و اتحاد

و همراه او  داردیروح صعود کند و باال رود جسد دست از دامن او برنم

 نیطعالمت مخالطه است ب نیمن العلم و ا نیبط 7یاست که عل نیا رودیم

جسد در صقع علم  نیبودن آن حضرت از علم است پس معلوم است که ا
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که کثرت علم بر طول و عرض بدن افزوده و مناسب با او  یشده به طور

از علم است به جهت  نیکه بط کندیبدن بروز م نیاو در ا ریاست که کث

 تا هند نجایاز ا گریاست مردم د تیچه حکا نیا یاست روحان یجسد نکهیا

و  شودیم نیو او از علم بط شودیبدنشان بزرگ نم چیو ه کنندیم الیرا خ

او از شرک او در آنجا بروز  تیاز مخالطه علم است با بدن او و انزع نیا

دند سوار بو یقاطر ینازل شد حضرت رو غمبریسوره مائده بر پ یکرده وقت

اطر شدند که ق لیآن حضرت که چنان ثق یافاده کرد برا یچنان ثقل یوح نیا

ارد د یه معنچ نیا دیرس نیبه زم کینافش نزد نکهیپهن شد و پهن شد تا ا

ارد و د یچه معن نیو ا شوندیم لیچه علم و فضل چگونه ثق یعنیثقل روح 

 شدیبدن آن حضرت حاصل م یانقالب از برا یدر وقت نزول وح نیهمچن

معلوم است  نهایاز ا شدیم حالیو ب کردیو عرق م افتادیم یفرمود زملون

بود و مخالط و ممازج بود و عالمت ممازجه  یبا آن وح یکه جسد را مناسبت

آنچه  ای دیایبر روح وارد ب دیایاست که آنچه بر جسد وارد ب نیروح به جسد ا

 یآن روح است در جسد بروز کند و حکم جسد حکم روح شود ف یاقتضا

 ادیپ یتام یناسبتشد معلوم است که روح و جسد م نیچن یالجمله وقت

 ای ینخود ریاست که بگ نیام و مخالطه کامل ااند و عالمت التغام تکرده

 نیا عیبوته گذار و آتش کن هرگاه جم ایصفحه  یاز ملغمه رو ینخود مین

 دیشده و قابل تصع داینماند ملغمه کامل و التغام تام پ یزیصعود کرد و چ
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ضبط کن و فراموش مکن  خوبنکته را  نیوقت و اال فال و ا نیاست در ا

ه ملغمه ب نیماند معلوم است که جسد است و ا یزیو اگر چ یاهلل تعالشاءان

 و عمل فاسد است. خوردیکار نم

بود که  جهینت نیا یبرا کردمیکه عرض م یچند روز مقدمات نیا خالصه

 یبوده نه روحان یحکما معراجش و صعودش جسدان غمبریعرض کنم که پ

فتند دفعه معراج ر ستیصد و ب غمبریگفته است که پ یو آنچه مرحوم مجلس

اش و دو دفعه دفعهکیاست که  نیمذهب اسالم است ا یو آنچه ضرور

 یکه جسمان ستیاز اسالم ن یاو ضرورت یمعراجها یو اما باق ودهب یجسمان

که بدن  میگویهم باشد او همچو گفته و من م یروحان شودیباشد آنها م

 وح هست که هرجااگر ملتغم به ر ستین ایهست  یملتغم به روح نب ینب

مگر تعمد کند نرود و اگر تعمد نکند بالطبع اگر به  رودیروحش برود م

و  ماندیو نم رودیکنند تعال جسدش هم به همراه روحش م عوتروحش د

باشد دو دفعه سه دفعه که او را خواندند  یزیالجمله در او چ یاگر هم ف

در قبر  شتریائمه سه روز ب یاست که جسدها نیو از ا ماندیو نم رودیم

بود که جسد ملتغم به روح است و اتصال به روح  نیبه جهت ا نیو ا ماندینم

تعلق را که بردارد جسد  @سه روز روح تعلق تمام دارد و در  نیدارد و تا ا

 که به او گفتند اقبل پاشد رفت یهم بعد از آن غمبریپ داردیاز او دست برنم
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که  ینرود مگر تعمد کند اما در آن باق شودیمجسد هم همراهش رفت و ن

 نیا رفته بود اگر ینب نیباشد به قول او مگر نه هم گریدفعه د جدهیصد و ه

ناقص شده بود پس جسد چرا  یزیبوده مگر از عصمتش چ یرفته که جسمان

است مگر روحش ممازجه ندارد با  زیراهش چه چ رودیو روحش م ماندیم

شسته ن نجایکه فکرش برود به هندوستان و بدنش ا جسدش مگر مثل من است

هندوستان بدنش هم همراه روحش  رودیفکرش که م غمبریباشد و اما پ

به هندوستان فکرش که رفت به آسمان روحش هم همراه فکرش  رودیم

 اهل یمثل بدنها ایدن نیما در ا یاست که فرمود بدنها نیبه آسمان ا رودیم

نه فرمودند  ایشما فضالت دارد  یکه بدنها دندیجنت است در جنت پرس

ابدان اهل  ناهل جنت است در جنت و چنا یمثل بدنها ایما در دن یبدنها

و چنان  دیآیاعمال روح از جسدها برم عیجنت متروح است که جم

و حکم  دیآیاعمال جسد از روح برم عیکرده که جم دایارواحشان مخالطه پ

 نیلشان حکم بعض شده پس ائمه هم در ابعضشان حکم کل شده و حکم ک

بدنهاشان حکم بعضشان حکم کل است و حکم کلشان حکم بعض  ایدن

فوفکم ص موایفرمود اق هیصلوات اهلل و سالمه عل غمبریاست که پ نیاست و ا

و آنچه آن روز در درس عرض  یکما اراکم من قدام یاراکم من خلف یفان

که آن روز سخن در  رایکردم ندارد زبا آنچه امروز عرض  یکردم آن منافات

 ندیبیاز خلف نم نیبود و ا ایدن نیو حکم عناصر ا ایدن نیا هیاعراض عنصر
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 یو اما امروز سخن در جسد خود نب یزیدر او چ شودیو از خلف منطبع نم

است و آن ممازج با روحش است  یکه بالمطابقه مال نب یاست و آن جسد

اند آن کرده شیکه هست آنچه ذراع گوسفند که مهمان یجسد نب نیو اال ا

 یریمامن خلفها ک یو شاه التر ستین یبه جهت آنکه شاه نب ستین یجسد نب

 ایدن نیمن قدامه و آنچه در ا یریمن خلفه کما  یری یمن قدامها ولکن نب

در بدن  شودیچه م ریاست شع ریو شع @یبز و شاه است و م رودیراه م

 یاو به اقتض کندینم انیعص یاقتضا گریو د شودیم ادهیزاعتدالش  ینب

هوات ش یاقتضا گریبخورد د یکه نب یکه شات شودیعصمت بشود و چه م

 کندیشهوت نم یعصمت داشته باشد و آنجا اقتضا ینداشته باشد و اقتضا

 نیمکندارد ت ییکه آمد صدا یبدن نب یحرف زد شاه تو شودیپادشاه نم شیپ

 ندیآیمحض است و کذلک گندم در آنجا ساکتند ولکن در بدن من که م

کردم و اما  عرضرا آن روز  رشیشاه و شع یدارند و بدن نب دادیهزار داد و ب

ه هرجا ب یروح نب میگویاست م یاست و جسد نب یامروز آنکه بالمطابقه نب

ونه چگبشوند  دینبا گریکدیو تفکک از  رودیکه برود جسدش همراهش م

شده که  یبه طور اتیافتاده در مثل ح تیحکا نینه و حال آنکه عکس ا

 یبیآس چیو اگر ه بکشنداو را  نکهیاز طبع خودش مگر ا ردیمیاند مار نمگفته

به جهت آنکه روح او با جسد او مخالط  ردیمینکند نم بیبه او نرسد و ع

 نیثابت نباشد ا نیاو است و اگر ا یخالد برا اتیشده و خالد شده پس ح
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هر  و کنندیبه چشم خود که مار را دو تکه م میادهیقدرش تجربه است که د

است که روح آن مخالط با جسد او است  نیبه جهت ا رودیتکه از او راه م

 میوجب از دمش را زد کیوجب از سرش و  کیدوا  یآورده بودند برا یافع

دند و شکمش را پاره کر میا گرفتاو ر نکهیتا ا رفتیراه م میو تنش را انداخت

روح مخالط با جسد  یوقت خوردیبشقاب گذارده بودند فردا تکان م یو تو

روحش مخالط با جسدش شده  یحاال افع دیآیشد از روح حکم جسد م

روحش مخالط با جسدش شده و جسدش مخالط با روحش شده  یولکن نب

مگر  دریبم دیو معصوم نبا ردیجسد بم نیا دیو نبا دیآیو از جسد کار روح م

تعمد کند به جهت آنکه جسدش مخالط با روحش شده و بالعکس و  نکهیا

عالم خلود است چنان مخالطه  راند و روح هرکه در ساهره دمتحد شده

 انددهیآنجا موت را سربر یکه از اعراض و تفکک مصون است و برا کندیم

به جهت آنکه موت از مخالطه اعراض است و به جهت منافرت روح است 

عه دف کی نکهیدر نزاعند تا ا میو دا شودیبا جسد که روح و جسد نزاعشان م

و  ستیمنافرت ن شانیو روح ا شانیاجسد  انیو م رودیم کندیروح قهر م

ن اند ولکهاند و آن طرف موت رفتاند و از موت گذشتهمنافرت را دور انداخته

 روندیم کنندیهر وقت اراده کنند در هرجا که باشند هر وقت هست بار م

 [(17. )]روندیو روح و جسد با هم م
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 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*و پنجم ستیدرس ب*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیآله الطمحمد و  یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

رسول  لیجبرئ یقال أت 7جعفریالمعراج: و عن اب یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یبالبراق ال 9اهلل

بود که  نیچند روز عرض کردم همه ا نیکه در ا یمقدمات نیاز ا مقصود

به آن قواعد  روندیکه معراج م هیصلوات اهلل و سالمه عل غمبریحضرت پ

بروند  تیو لطافت جسدان تیبه قوت روحان یستیکه عرض کردم با هیفلسف
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ملکوت است و بعد از  زشیصاعد است و ح فشیبه جهت آنکه روح لط

او  یو مطاوع شد از برا فیبدن هم لط نیبدن و ا نیگرفت به ا لقتع نکهیا

 زیال و شوق حشد و آن وقت روح مأمور شد به اقب دایمخالطه تامه پ نیو ماب

 به جهت شودیخود رفت و جسد از او جدا نم زیخودش بر سرش افتاد و به ح

د جس رشده اگ دایپ نهمایکه با هم دارند و مخالطه و معانقه که ب یمشاکلت

و هرگاه روح مأمور به صعود شد  کندیم عتیمأمور به هبوط شد روح مشا

 نیو مثل ا کنندیتخلف نم یگریاز د کی چیو ه کندیم عتیجسد مشا

و خاک هابط است و  فینار صاعد است و لط نکهیخوب واضح است در ا

است و  یصاعد یدو هستند پس هوا برزخ نیا نیو هوا و ماء در ماب فیکث

چهار عنصر و  نیمرکب است از ا یاست و هر مولود یهابط یبرزخآب 

چهار  نیکه ا یچهار عنصر ولکن بعد از آن نینباتات مرکبند از ا عیجم

شد و هوائشان راکد شد و ماءشان جامد  لهیشد و ارضشان سا لهینارشان حا

شد و تفاعل شد و اتحاد  دایکردند پس ممازجت پ دایشد و مشاکلت با هم پ

 یچهار در نبات آمد اجزا نیمرکب از ا یغذا نیکه ا یحاصل شد بعد از آن

فرو به  رودیاست م نیا یشهایاو ر هیو از ارض کندیهبوط م نیا هیارض

ولکن چون تراب به طبع خود هبوط کرده آن سه عنصر  یجهت ثقل تراب

ا و نار و هو ظیتراب را و غال کنندیم عتیو مشا کنندیاز او تخلف نم گرید

به  آن نبات یبه باال کندیغذا صعود م نیو نار ا کنندیتراب م عتیماء مشا
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 ریو امتزاج که دارد ساها و سر برگها به جهت شدت مشاکلت آن سر شاخه

تا او را به منزل  روندیاو باال م یو به همراه کنندیعناصر از او تخلف نم

 ظینه غال کنندیم ابنار را لطائف هوا و ماء و تر عتیولکن مشا رسانندیم

جهت  نیپس از ا کنندیتراب را م عتینار و ماء مشا ظیکه غالآنها چنان

و اگرچه  ها و سر برگهاباشد از سر شاخه شتریب تشیتراب دیبا یاهیهر گ شهیر

چهار عنصر همه در نار و  فینبات هست لکن لطا نیچهار عنصر همه در ا

 چیاست پس ه نیو اسافل ا رابچهار عنصر در ت ظیاست و غال نیا یاعال

 یاعال ظیاند ولکن لطائف اسافل باال رفته و غالنکرده یگریتخلف از د کی

ه که دارد به واسط یو تفرق اوراق و اغصان @یات افنانآمده و آن کثر نییپا

و سه عنصر  رودیاو هوا م یاست که در او است و در اوساط و اعال یتیهوائ

 عتیآب و خاک مشا فینار و لط ظیاو را لکن غل کندیم عتیمشا گرید

است و ماء  تیآن نبات مائ @یدر آن دوحه و بقار نیاو را و همچن کنندیم

ماء را  کنندیم عتیو مشا شودیآنجا جمع م دیآیکه م کندیآنجا مسکن م

اء م کنندیم عتیتراب مشا فینار و هوا و لطا ظیلکن غال گریسه عنصر د

درخت به هر طرف که بروند همه باهمند و  اسفلو اوسط و  یرا پس اعل

مور اگر مأ یکه نب آنکه عرض کردم یبود معن نیاند و ادست از هم برنداشته

 ارددیذکرا رسوال روح او دست از جسد او برنم کمیبه هبوط شد که انزلنا ال

و اگر روح او مأمور به صعود شد جسد مخالفت  دیآیو روح او هم فرود م
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آنها  نیبه جهت شدت مشاکلت ماب کندیو جسد هم صعود م کندیروح نم

 تیجسدش هم روحان نیا است اگرچه در یبه واسطه روح نب یپس صعود نب

حال که  یا یو عل یروح صرف نب یتابع است برا تیهست ولکن روحان

 میدیح را دما رو نکهیباشد حاال بعد از ا یبه واسطه روح نب یستیبا یصعود نب

عرصه نفس فما فوق را  یگریقول مطلق است به لحاظ د وحر میدیو فهم

و آنها جهت فاعل است و جهت افالک عالم انسان  ندیگویعرصه ارواح م

 است یفمادون جهت عناصر عالم انسان و انسان عالم عتیاست و عرصه طب

و  یعالم عرش دارد و کرس نیکه ااست و چنان یعالم آدم نیکه اچنان

را دارد پس  نهایاست و همه ا یدارد انسان هم عالم یصردارد و عنا یافالک

به منزله عرش است و  یله جسم مطلق است و عقل انسانبه منز یفواد انسان

 یرسبه منزله افالک و ک یبه منزله فلک البروج است و نفس انسان یروح انسان

اصابع  نیکف و ا نیمثل ا ندیو متصل به کرس ندیکرس لیو چون افالک تفاص

اجمالند  نیهم لیدوحه و تفاص نیاغصان هم نهایوحدت دارد ا نجایا درکه 

ر همه مشاع نیو ا شوندیحساب م یو شئون کرس یکرس لیپس افالک تفاص

 را درک هیجزئ یعاقله اگرچه معان شوندیجزء نفس و شئون نفس حساب م

ارد عالمه د یدارد پس از شئون نفس است و مشتر تیولکن باز صور کندیم

فس دارد و از شئون ن تیلکن باز صور کندیدرک م یصورت جزئ چهاگر

همه  نهایافالک ا یدارد و هکذا باق تیآن هم صور نیاست واهمه همچن
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نسبت به نفس مثل باصره و سامعه و شامه  نهایشئون ادراک نفس صورتند و ا

مواقع خمسه پنج  نیدر ا یو آن روح بخار ندیو ذائقه نسبت به روح بخار

 ار تیهفت خاص نیمواقع سبعه ا نینفس در ا نیهمچن بخشدیم تیخاص

ندارد  یروح بخار دیکه اگر شما چشمتان را به هم گذارچنان بخشدیم

م ه یو اگر کرس یندارد اسماع یروح بخار دیریو اگر گوش را بگ یابصار

نباشد عالمه ندارد و اگر زحل نباشد عاقله ندارد و هکذا  یبعد از او مشتر

س نفس پ کندیم دایپ تیهست در افالک سبعه فعل یدر قوه کرس آنچه عیجم

 نیفمادون عرصه اجساد است پس همچن عتیفمافوق عرصه ارواحند و طب

 فمادون عناصر عالم انسانند و عتینفس فمافوق افالک عالم انسانند و از طب

 کق افالفمافو هیاز نفس کل یریاهلل که بگ یماسو عیعالم را که جم دفعهکی

اگر  و شودیعالم م هیفمادون عناصر کل هیکل عتیو از طب شودیم یعالم کل

شد  نیمراتب است پس چون چن نیباز در خودش ا یریدر خود انسان بگ

مخلوق بنفسه است و انسان  یزینفس چون هر چ ایمقام افعال مقام عقل شد 

 ماز عقل است تا نفس و مقا نیا تیهم مخلوق بنفسه است پس مقام فعل

 نیر اکه د یاست حرکات نیاز طبع است تا جسم پس چون چن نیا تیمفعول

و  عالم باشد پس صعودات نیافالک ا کیبه تحر یستیبا شودیم دایارض پ

د به امداد و امداد ارواح باشد پس جس یستیاست با ءیش نیا یکه برا یاتیترق

به قوت و جذب  یستیصعود کند با خواهدیعالم که م نیاز ا 9غمبریپ
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است بشود و آن ارواح مقام  دیلصفه التوح هیاو که جذب االحد تیروحان

 کندیرا جذب م نهایاست و آن ا دیاست و آن اجساد مقام صفات توح تیاحد

 نجایبه ا یعالم بشود و خبر نیدر ا یکه از آن عالم ارواح اشراق یستیپس با

 راتیکند و تعب عودبه واسطه آن خبر و آن اشراق ص نیباال و ا ایبرسد که ب

ز ا کنندیو مالحظه م کنندیبه عقل مثال نگاه م دفعهکی شودیمختلف م

او و شدت تشاکل اجزاء او و شدت تشاکل اجزاء سبب صالبت  اضیب تیثیح

ه ک یزیکه از شدت تشاکل اجزاء صلب است و هر چ اقوتیمثل  شودیاو م

 نیه اپس عقل را ب گریکدیاو است از  یبه واسطه تنافر اجزا شودیمتفتت م

حاظ ل نیپس به ا ندیگویهم م ضاءیت گفته دره و دره بمالحظات و مناسبا

آن  میرا عرض کنم حک نیا ندیگویمائش م گرید یدرش گفتند و به لحاظ

آن مقام  یچه مقام است و از رو ندیاست که در مقام استعمال عبارت بب

که انسان در آن  یهر باب زمالحظه است ا نینکات در ا یلیو خ دیسخن بگو

ه را مالحظ نیا یمثال در شعر اگر کس دیسخن بگو دیهست از همان باب با

عرها ش نیو اگر مالحظه کند شعر او بهتر شودیشعرها م نیترنکند نامربوط

شم را که چ دهیاند و دکرده هیکه شعرا لب را به عناب تشب دهیمثال د شودیم

 هیاشک را به در تشب دهید نینو همچ ییاج کیاند کرده هیبه نرگس تشب

 نهایاند حاال اگر اکرده هیکه صورت را به گل تشب دهید ییجا کیاند و کرده

که در بر گلبرگ خود  دیمثال بگو شودینامربوط م دیمقام بگو کیرا در 
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شد و چه حسن دارد چرا  زیچه چ نیا شودینامربوط م یلیخ نیا ختیریم

ست او فردا فردا در هاتیمناسبت ندارد اگرچه تشب زندیریدر را بر گلبرگ م

 ختیل رگ یشبنم بر رو دیاگر بگو یاست بل مزهیب بیترک نیاست ولکن ا

عمال که است یو نکات هاتیتشب ریسا نیمربوط است و مناسبت دارد و همچن

و سبک سخن را از همان  دیگویکه از چه باب سخن م ندیبب دیبا کنندیم

که  ندیگوب اورندیب ریبخواهد تعب غمبریگر از نزول روح پا الحا دیباب بگو

آمد و در آن آب فرو رفت مطلب را  یمعراج برود آب خواستیم یوقت غمبریپ

به جهت آنکه مناسبت ندارد لکن براق را آوردند  اوردهین ریدرست تعب

د سوار شو دیبرود و با ییجا خواهدیکه م یمناسبت دارد به جهت آنکه کس

ور شد چط ندیح ستندین یگفتند مگر ح وانیچرا ح آورندیم وانیاو ح یراو ب

باشد نه بزرگ باشد نه کوچک به جهت آنکه در  دیبرزخ با وانیح نیکه ا

به  رینظر کنند تعب تیوانیعلم حکمت ثابت شده که عقل را اگر به لحاظ ح

فراسه  اوکه فرس فراست دارد و از فراست اشتقاق شده اتق رایز آورندیفرس م

است و  واناتیبنور اهلل و به جهت آنکه فرس اشرف ح نظریالمومن فانه 

 جهت خداوند نیاست از ا شتریب واناتیح نیا عیو نجابت او از جم یبزرگ

 دودیم دنیعالم او را مرکوب انسان قرار داده از هوش او است که به اراده دو

محض اراده و  حرکت نداده به یزیچ ییپا یکار نکرده دست چیو هنوز ه

 پس از عقل ابوهای نینه ا کنمیرا عرض م اریلکن اسب هوش دودیاستعداد م
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به  دنیگویم وانیو ح اورندیبه اسب م ریاز او تعب وانیدر عالم ح یبه نظر

 زینباشد چه چ وانیاست اگر او ح وهیاست و اصل ح یجهت آنکه او ح

ه سباع ب ستین قیعالم ال نیدر ا یریاست حاال پس به جز به اسب تعب وانیح

 تمیو مال ستیسباع با رحمت و عطوفت عقل درست ن یظاهر شود درندگ

بهائمند آنها هم به جهت خرافت  یو از سباع که گذشت دهدیعقل خبر نم

 گرید زیپس به جز فرس چ دهندیعقل خبر نم یاریبهائم از هوش ریسا

مر خواهد ث ییجا کی دیکنو ضبط  دیرا دانسته باش نیآورد ا ریتعب شودینم

فواد هست و عقل و روح و نفس هست و طبع و ماده و  بیکرد در عالم غ

و در عرش عقلش  شودیعالم ظاهر م نیا انیدر اع نهایمثال و جسم هست ا

و در عناصر طبع فمادون جلوه  کندینفسش جلوه م یو در کرس کندیجلوه م

 عقل ینیبیمعدن را مک یدر معادن هم هست  لیتفاص نیلکن هم کندیم

 نفس و یکیروح در او بروز کرده و  ینیبیمعدن را م کیدر او بروز کرده 

 یعقل بروز کرده و در ول یاست در نب یمثل عالم اناس نهیطبع و بع یکی

 ایاسماء است و رع یطبع فمادون بروز کرده نب اینفسش بروز کرده و در رعا

لالنام و االرض بعد ذلک دحها  هاارض است و السماء رفعها و االرض وضع

فالک ا اءیارض بروز کرده و در انب شانیارض است و در قلوب ا انیعیقلوب ش

است در سر  طورنیبدن هم ا کیدر  نکهیتا ا دیآیامر م نیبروز کرده و ا

 عیافالک در سر انسان است و طبا میانسان افالک بروز کرده حاال اگر ما گفت
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 ییگویارض حاال سرش را م یرا گفت نیتو تمام ا فتگ دیدر کبد انسان نبا

 نیدارد به ا یدارد و ارض یدر عالم خودش افالک نیافالک منافات ندارد ا

 نیکه مرکب از قبضات عشر است و حکماء ا یزیهر چ شودیلحاظ گفته م

واحد  ءیبه جهت آنکه هر ش ندیگویده قبضه را به طور خود در هر عالم م

مام ت تشیو مقام مفعول تشیمگر آنکه مقام فعل شودینم حدوا ءیاست و ش

ه چ گریتمام مگر آنکه قبضات عشر را داشته باشد حاال د شودیشود و نم

قبضه از قبضات عالم در او بالفعل شده باشد  کینسبت به عالم  شودیم

 بالفعل باشد تا کامل دیقبضات خودش با عیخودش جم تیئیولکن در ش

ده قبضه و هره  نیمگر به ا شودیباشد و تام و کامل نم امتم ءیباشد و ش

تمام ما به الهره هره داشته باشد تا هره باشد و اال نقصان دارد از هره  دیبا

او  یاموجود باشد بر دیبه با شیعیما عیبه الهره و جم قومیما عیبودن پس جم

 نیرا بب عشیشهوات و طبا عیجم نیدمش را دندانش را بب نیموش را بب

مالهما براشان  عیو کذلک موش و مگس جم نیحرکات و سکناتش را بب

 هیال حتاجیما عیکامل جامع جم دیدر وجود او با یئیموجود است و هر ش

و  هیو جهته المفعول هیاال بجهه الفعل ستین ءیش ءیو ش یباشد بدون معطل

هاتش ع جینفسه پس جم یربه و جهته ال یاال بجهته ال کونیال نهایاز ا کیهر

 که مظهر عقل یوانیآن ح واناتیح انیاو حاضر باشد پس در م یبرا دیبایم

جهت آثار فراست و  نیاز ا واناتیح یاست فرس است و اسب است از باق
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مظهر عقل فرس شد و معلوم است که  نیا یعقل در فرس ظاهرتر است وقت

 دتاز نفس است و حمار مظهر نفس است به جهت شدت بال تیآثار حمار

او است به جهت برودت  یکه از برا یکه در حمار است و آن حلم یو رطوبت

اش مقام نفس و بعد از مبدء است و صغر جثه نهایو رطوبت مزاجش است و ا

 عالم نیمظهرش در ا دیبایاست پس نفس م نیاز هم شیاست نفهم نیاز هم

اصالح  هب کندیم تیرا ترب یکه حمار ندیبب یخواب یحمار باشد و اگر کس

مار اسب و ح نیاست و چون بغل در ماب نیا رشینفس مشغول خواهد شد تعب

 نهیلترکبوها و ز ریو البغال و الحم لیاست و خدا هم همچو فرموده و الخ

قام است پس م ریو حم لیخ نیفرمود پس بغال برزخ ماب نیماب نیخدا هم در ا

است و پدرش  سبمادرش عقل باشد که ا دیباشد و با دیروح مقام بغل با

برعکس مادرش نفس باشد که حمار است و  اینفس باشد که حمار است 

و آن هم  رندیگیپدرش عقل باشد که اسب است و بغل را هم از آن طرف م

است که االغ طاقت اسب را به  نیچون غالب ا ایدار دن نیبغل است و در ا

 کجهت سعه اسب و طول اوضاع اسب طاقت ندارد و رحم حمار کوچ

 نیشده که بغل را از ا عیجهت شا نیبه ا شودیتر ماست قاطرش کوچک

و رحم حمار کوچک است و  شودیو اال از آن طرف هم م رندیطرف بگ

 وانیگاو و االغ ح انیو آن طرف روم و آنجاها از م شودیقاطرش کوچک م

که  است نی. خالصه مقصود ایتنومند بزرگ یقو شودیم یوانیح رندیگیم
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 عقل و انیپس مقام روح که برزخ م ریفرس و حم انیبرزخ است در م بغال

اال نفس ح نیعقل دارد و ماب نیماب تینفس است مقام بغال را دارد که برزخ

 گریاال دبغل است ح یدر آنجا جا مییگویم میاوریب ریبنا شد که ما تعب یوقت

است  است و مادرش فرس لیکه به جانب فرس ما میخواهیرا م یاگر بغل

 یلیو اگر مقصودمان اسفل روح باشد بغل خ میآوریم ریبزرگ تعب یلیبغل خ

و  میآوریم ریکوچکتر تعب گرید یاز حمار بزرگتر و از آن بغلها یکوچک

ارض زعفران  یاست و به لحاظ یمقام روح است و اما رنگ روح زعفران نیا

 شودیم هبغل باشد گفت دیلکن چون مناسبت سخن با ندیگویهم به او م

و جنان است و از طبع  نییسمندرنگ است و چون از عقل تا نفس عرصه عل

دابه از دواب جنان باشد  نیکه ا یستیو جهنم است با نیفمادون عرصه سج

 نه پر کوچک بود مثل یو بزرگ یباشد اما در باب کوچک نییو از عرصه عل

طرب لونا مض وددابه احسن الدواب ب نینفس و نه پر بزرگ باشد مثل عقل و ا

 یتلق میگوشهاش طرف باالش بود و به جانب عقل بود و چون دا نیاالذن

کند  توجه ییبه جا خواهدیم یوقت رسدیم یچه به او وح ندیبب کردیم یوح

و گوشهاش را  دیآیاعصاب او به حرکت درم کندیبه آنجا م لیتا روحش م

 نیا ایسر پشت ای دیفهم یزیرو چ شیرو به آن طرف اگر از پ کندیم زیت

ه داب نیا یحاال وقت کندیم زیرا ت شیالفور گوشها یآن طرف ف ایطرف 

 یبه جهت تلق دیجنبیگوشهاش را آنجا م نیکند ا یوح یتلق خواستیم
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خبط نکند و اگر عقل او  نکهیا یبه پاش بود از برا میو اما چشمش دا یوح

پا بگذارد  دیکه نبا ییبکند در آن جا یبه او حکم کند آن حکم را جار

از او مگر  یاست که حرکت نکند عضو نیمومن ا مانیا طینگذارد و از شرا

شد که رب من به من اذن داده  نیاگر متذکر ا یعنیاز خداوند عالم  یبه اذن

کرد آن وقت اطاعت کرده و اگر هم متذکر نشد  نیو چن کنمیکار را م نیا

الجل الطاعه بکند  دیو مومن با کرد اطاعت نکرده نیالرسم چن یرفته عل

خود  یبه پاست و به جانب پا نیآنکه نظر خاضع گرید یکیو  کندیآنچه م

م بود و ک نیاغلب اوقات نظرش به زم یجهت نب نیو از ا کنندینظر م میدا

ات از اوق یو کم شدینازل م یوح یوقت یبل کردیبه ندرت نگاه به آسمان م

 عیبود و جم نیاوقات نظرش به زم یو باق فرمودیبه آسمان نظر م گرید

 عایمج اءیخاضع و خاشع باشند و نظرشان به اسفل باشد و انب دیبا نیمومن

 امیجهت چون مقام ق نیخاضع باشند و نظرشان به اسفل باشد و از ا یستیبا

است و مقام  تیوانیاست و مقام رکوع نماز مقام ح تیصلوه مقام انسان

در نماز در مقام  دیاست با تیقعود مقام جماد امو مق تیسجود مقام نبات

 دینظرتان به حاظرتان باشد حاضر که ندار دیاست با تیوانیرکوع که مقام ح

باشد  چشمش به پاش دیکامل با وانینظرتان به قدمهاتان باشد پس ح دیپس با

 یجهت چشمش به پاش بود و بال هم داشت با وجود نیبراق به ا نیپس ا

دواب جنت و دواب جهت رب و جهت علو بود  نکهیجهت ا هکه دابه بود ب
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البته  دیباشد با بالیباال رود ب دیکه به آسمان با یکه قاطر دیآیو درست نم

کند به  رانیداشته باشد که به قوت او ط یزیچ دیبا یعنیجناح داشته باشد 

که مثل پر خروس باشد و مثل پر  ستیجناح الزم ن گریحاال د یاعل یسو

آن  جناح پرندیپر هم ندارند و با بال خود م پرندیپرها مباشد و شب نیشاه

 واناتیکرد و باال رفت و جناح در ح توانیم رانیاست که به قوت او ط یزیچ

به منزله دست است در بدن انسان لکن آنجا جناحش به پاش بود تا اشاره 

ه ب کندیر میمبدء و س یبشود که به اقدام امتثاالت او صاعد است به سو

نجا به آ دیبا یو آنجا که ران نب یمبدء و به جهت آنکه محل رکوب نب یسو

مقام ظهور عقل  تیبرسد و سوار شود دوش او است به جهت آنکه دوش او آ

بود و آن بر دوش او بود و اما جناح در مقام فراغت از راکب است و آن در 

آنجا  گریاو باشد و د فکت یباشد و رو شیدر پ ینب یستیاو بود پس با یپا

آنجا محل ظهور راکب است پس دوش مقام آمر شد و  ستیموضع جناح ن

کند و دو دست امامند  رانیکفل او مقام مأمور شد و مقام جناح که به آن ط

دو دست هرجا که دو دست رفت دوپا هم  یدوپا و دوپا مأمومند برا یبرا

که کتف مقام امام را دارد  رایبر کتف او باشد ز دیبا یپس نب رودیجا مهمان

ود ضرور ب نجایو امتثال فرمان است پس بال ا تمامیو دوپا مقام مأموم و مقام ا

 نیجهت دو بال بر کفل او بود و ا نیبر کفل او باشد و از ا یستیپس بال با

که  یبراق در عالم نیبر دوش او سوار شد و ا 9غمبریرا آوردند و پ وانیح
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 لیئکه جبرو چنان اورندیاو را ب دیبا ستین نجایرا و ا مهست پر کرده آن عال

آسمان چهارم  یو در عالم خود پر کرده فضا یبه صورت اعراب نجایا آمدیم

است و براق هم در عالم خود  لیجبرئ قتایواقعا حق آمدیم نجایکه ا ینیرا و ا

به  لیرئجب کهبر او سوار شود چنان غمبریتا پ اورندیب نجایاو را ا دیهست و با

و  دیخوابیو م گذاشتیسر در دامن او م غمبریو پ آمدیم هیصورت دح

د پس درست باش زشیتا همه چ نجایا دیایب دیبراق با نیهم بود همچن لیجبرئ

و  اوردیبراق را آوردند و وقت سوار شدن تضعضع البراق و طاقت نتوانست ب

در  یلاعتدا ریصورت غ به یبکند اعباء نبوت را وانگه تواندیچگونه حمل م

به صورت نبوت بود آنجا طاقت داشت عقل  ینب یعالم ظاهر شده وقت نیا

آمد  ایدن نیدر ا یطاقت دارد لکن وقت یجسد نب دیآیم یکه در جسد نب ینب

 لیو مضطرب شد فلطمها جبرئ اوردیطاقت اعباء نبوت را ن نجایآن روح در ا

راق ب یزد و به او گفت ساکن شو ا لطمه به او لیبراق و جبرئ ای یو قال قر

که آمد در عالم  نجایکرد و گفت به جهت آنکه روح در ا نیچن لیو جبرئ

ظاهر  یجزئ یآمده بود و به طبع صور عیآمده و چون در عالم طبا عیطبا

در  لیکه جبرئاست و چون لیاز اتباع جبرئ یصور یشده بود و طبع جزئ

الم آمده باشد به ع یزیچ یدارد وقت رایجنود بس لیاست و جبرئ عیمقام طبا

 و زندیاش مصدمه لیجلوه کرده باشد جبرئ یجزئ عتیو به طب عیطبا
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و ساکن  شودیم عیو او هم مط یباش عیمط دیساکن شو تو با دیگویم

 شود،یم

 چون به وفق منزل افتاد سخنها

 مشکل افتاد قیدر افهام خال 

 

 

 قتایبراق است و حق قتایو اال حق لیکه عرض کردم وجه است نه تأو نهایا و

 است که چرا همچو گفتند. نیآمد و عرض کردم وجهش ا

 یآن را گفتند و جمع یجمع ؟یتراخ ایفور است  ی[( امر برا18:)]فائـــده

 ندیفهم یاند و براسوراخ دعا گم کرده کیاند لرا و هر دو راست گفته نیا

اعده نه؟ ق ایهست  زیاز وقت حاجت جا انیب ریتأخ نکهیمسائل و ا ریو سا نیا

 اءیکند اشیدرک م یاست که عقل شخص انسان نیعرض کنم و آن ا یکل

منضم  ءیبه ش ءیاگر درک کند و آنچه از خارج ش یه یه ثیرا من ح

 یعقل کار گرید شودیم دایپ ءیش یبرا یو به واسطه آن حکم ثان شودیم

است و شأن عقل  یجزئ شودیمنضم مکه آنچه از خارج  رایدست آن ندارد ز
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 بفهمد تواندیو دخل به عقل ندارد مثال شخص م یاست نه جزئ یدرک کل

و  کندیروح م تیتقو بیخوبست و ط یلیخ امیدر ص بیکه ط یبه امر کل

ه گفت ایزاهد در دن غمبریو ملکوت آمده از جنت است و پ یاز مأل اعل بیط

 ایدن نیالصلوه و در ا یف ینیو النساء و قره ع بیثلثا الط اکمیاحب من دن

 بیالط دائم غمبریپو  ستین بیادل بر جنت و اوضح بر امور جنت از ط یزیچ

است و به  رشتیهفتاد مرتبه ثوابش ب بیفرمود و نماز با ط بیبود و امر به ط

از متاع جنت  ایدن نیدر ا بیخالصه ط شوندیمالئکه نازل م بیواسطه ط

 نیو کأنه عرض به خود نگرفته از ا شیمانده بر صرافت اصل ایاست و گو

ت و اس میاز عالم صا بیتحفه الصائم به جهت آنکه ط بیجهت فرموده الط

 انیولکن در م فهمدیبفهمد و م تواندیرا عقل م نیاست و ا یاز امور اخرو

و چگونه  کندیرا عقل درک نم نیا ندیببو دینرگس را نبا ابیاط عیجم

اند که نرگس مجوس عادت داشته نیدرک کند که چون سالط ندتوایم

ما  مبرغینرگس و چون پ دنییبو ستیجهت خوب ن نیحاال به ا انددهییبویم

از اصحاب  یکیآنکه  یمنصرف شوند حت هیمردم از صفات عجم خواهدیم

دارد کمان  یکرند فرمود چه معن شیدستش بود حضرت نه یکمان عجم

خوبست که به آن اسالم فتح  یعرب یدست گرفتن همان کمانها یعجم

ا ب ردیگدست ب یکمان عجم ینبود کس یاند و جنگش کردند و راضکرده

و خوشگلتر هم بود و فرمود  رفتیم شتریهم ب رشیکه گاه هست ت یوجود
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عجم بخورند  یطعام العجم که اگر از طعامها طعموایما لم ریبخ یالزال امت

 کندیرا عقل درک نم زهایچ نیفاسد خواهد شد حاال ا شانیا یطعامها

شده است  هعلل را اگرچه حاال خوب قاعد اتیجزئ نیا کندیچگونه درک م

تند که خواس یما بوده و بعد از آن یلباس علما یبغل یقبا نیدر اول ا دانمینم

 آنها انیو در م انددهیلباس را به آنها پوش نیکنند ا لیو مجوس را ذل هودی

اند و آن را ما آمده یو مجوس بوده و علما هودیاول لباس  نکهیا ایمانده و 

 نیحاال که همچن ی. بارکنندیم اریرا اخت یکیاند کدام لباس خود قرار داده

 و یمطاعم اعدائ طعموایال یفرموده: قل لعباد یقدس ثیشده و خدا در حد

کما هم  یاعدائ کونوایف یمسالک اعدائ سلکوایو ال یمالبس اعدائ لبسوایال

 . دیاز خارج فهم دیمسأله را با نیو ا کندیرا عقل درک نم نی. پس ایاعدائ

را بصرافتها لوال العوارض اما بعد از عوارض  اتیکل کندیعقل درک م پس

 شیحکم شود آن امر کل یاو هرگاه بنا شد به عقل در مسأله ستیکار عقل ن

ولکن بعد از عروض  کندیقل درک مرا که لوال العوارض چنان بود ع

همه  نیاند اکه خواسته نییاصول نیپس ا کندیعوارض را عقل درک نم

 دیتحفه صائم بودن را فهم بیبدانم که ط خواهمیم ندیرا به عقل بگو سائلم

 هرچه دیاست ولکن منعش را از کجا فهم نیبه جهت آنکه لوال العوارض چن

 فهمندیم هیعل یما ه یرا عل اءیزحمت بکشد اگر اصابه کردند حکم اش
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 نیا کهبل ستیعالم ن نیمسأله مال ا نیو صرف ا انددهیصرف مسأله را فهم

 رسندیکرده پس هرچه عقل بدوانند نم دایعالم به واسطه اعراضش اقتضاها پ

حاال  اتیبه جزئ طیمح یکل یمگر شخص نب نهایدرک ا ستین یو کار کس

ل است؟ اص یتراخ یبرا ایفور است  یاست که امر برا نیاز جمله آن مسائل ا

الم خداوند ع نکهیفور باشد به جهت ا یبرا دیاست که امر با نیمسأله ا نیا

 یضاو به اقت ستین ییو ذات او را اقتضا کندینم یذات خود کار یبه اقتضا

 یاچون به اقتض کندیحوادث م یبلکه به اقتضا کندینم یذات خود امر و نه

اء هم و بعد از اقتض کندیبکند پس قبل االقتضاء عجله نم یستیحوادث با

 کندیو به قدر االقتضاء م االقتضاء نیبلکه ح کندیاز حال اقتضاء نم ریتأخ

 و کندیاستجب لکم را وفا م یوعده ادعون کندیو سوال سائل را اجابت م

خل است و خدا منزه از بخل است و سائل هم اال منع سائل کرده و منع ب

اجابت مقارن اقتضاء تا وقت اقتضاء  یستیموجود است و موانع مفقود پس با

 از وقت حاجت انیب ریموجود باشد پس تأخ ءاقتضا یو به قدر اقتضاء رو

پس  ستیحاجت که آمده و سائل که هست و بخل هم که ن ستین زیجا

ل نبود پس اص یاز اقتضاء هم که حاجت شیاقتضاء موجود و مانع مفقود و پ

درست است مسأله  ستین زیاز وقت حاجت جا انیب ریمسأله که تأخ

را از سوالش  یاجابت چیاست موافق حکمت و عقل و خدا هم ه یحیصح

 استجب لکم. یادعون نداختهین ریتأخ
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 یاز مقتض شیکه خدا امر نکرده پ رایفور است ز یقاعده امر برا نیبه ا پس

که امر  یذات خود هم نکرده آن وقت یو به اقتضا نداختهین یاز مقتض ریو تأخ

پس  اقتضاء است یاالقتضاء است و به قدر االقتضاء است تا منتها نیکرده ح

 گرید ساعت کیضرور بود  گریساعت د کیباشد فورا اگر  تماریا یستیبا

الم ع نیاست لکن ا طورنیباشد در آن عالم هم یفور ستیپس با گفتیم

فور است راست گفته در آن  یاست پس هرکس گفته امر برا گرید یطور

رود ب نجایاز ا یکس نکهیاست مثل ا یاسباب گریعالم ما د نیعالم ولکن ا

که  ندیگویاو م هب دیو چنان کن نیمردم کند که چن میبغداد و آنجا آداب تعل

 یخودتان است دخل تیالآداب و نیراست است لکن ا دییگویآنچه شما م

معمول شود لکن ما  دیبا تیآداب در آن وال نیما ندارد و ا تیبه آداب وال

و  دیآیکارها بدش م نیاست از ا ایاسمش که نجایدر ا میرا دار یکس کی

آداب  نیا زندیما را چوب م میاسمش مناخور است اگر همچو کرد یکی

ه و آنچه ب عشیکل اصول جم ندیگویفقهاء م نیحاال آنچه ا ستیما ن تیوال

به عالم ما  یاگر راست است مال آن عالم است ولکن دخل ندیگویعقل م

 یاز آن است به جهت عروض اعراض از روز ریما غ تیوال یندارد و پستا

رر شد و مک زیعالم جا نیااز آن روز در  انیب ریرا کشت تأخ لیهاب لیکه قاب

 تداشیمت حضرت صادق و قلمدان برمزراره خد رفتیکه م افتادیاتفاق م

نماز که نماز  دیبه تبر دیاکه شما ما را امر کرده کردیو بخصوص عرض م
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مودند حضرت جوابش نفر فیالص یابردوا ف دیاو فرموده دیندازیب یرا به خنک

 ندیافرمیجواب نم دید فرمودندینم ابشو جو کردیباز عرض م گریو دفعه د

 دینده دیخواهیم دیجواب بده دیخواهیشما م گریان نسألکم د نایگفت عل

وقت حاجت که بود و سوال هم که کرده بود و جواب نفرمودند  نیحاال ا

آمد خدمت حضرت  گرید یشد و سائل زیاز وقت حاجت جا انیب ریپس تأخ

راجعون تو حجت  هیگفت انا هلل و انا ال انمدیفرمودند نم دیپرس یزیو چ

 دیبه در خانه رس یو رفت وقت دیراهش را کش دانمینم ییگویم ییخدا

و آن وقت جواب  واریالسائل آوردند او را و گوششان را دادند به د نیفرمود ا

 غمبریاز وقت حاجت شد و خدمت پ انیب ریمسأله او را فرمودند پس تأخ

و همان هم  ندیایفرمودند فردا ب دندیرا پرس کهفآمدند و احوال اصحاب 

شاء اهلل نگفته بود چهل روز جواب از وقت حاجت بود و چون ان انیب ریتأخ

 جورنیدارد و ا گرید ییعالم پستا نیکه ا شودینفرمودند پس معلوم م

سوزان از حضرت صادق مسأله  نهیحاال آمد س شودیم دایماشاء اهلل پ ثیاحاد

را بشنود جواب  نیب اجوا دیجا است که نباآن یآنکه کس هتبه ج دیپرس

 ینحدث دیگویم رودیو آنجا م نجایسائل شل زبان است ا نکهیا ایو  دهندینم

عالم  نیپس معلوم شد که ا ندیگویجعفر بن محمد کذا پس جوابش نم

 یفور است در آن عالم حساب یاست حاال امر برا یگرید یپستا شیپستا

ها تنتنگ گرف نیاست و ا یعیطب یمعتادها نیعالم بر هم نیا ظماست لکن ن
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شش اگر خم شد که کف ایاگر فرمود ب غمبریحاال اگر پ ستیبر مردم درست ن

راه  دیاعالم ب نیندارد با امتثال غرض که به طور معتاد ا یکند منافات دایرا پ

 و قاولکه فقها ت @است یانه مسأله ایفور است  یامر برا نکهیرفت و ا

در  که ستیرا معقول ن یامسأله نیچن کنندیاند در آن و بحث متکلم کرده

اصحاب باشد و  انیدر م یکبر بتیسال تا زمان غ یو کسر صدیمدت س

 عتیو مردم را به طب یتراخ ایفور است  یوارد نشود که برا ثیحد کی

اال ح کلفندپانزده ساله م ینه ساله و پسرها یاند دخترهاخودشان باز گذاشته

 فهمندیآنها م کنندیهمه علما در آن دقت م نیمسأله که ا نیاشهد باهلل آنها ا

جور  نیرجال خانات بلکه مردم را به فطرت خود در ا ایرجال سوق  ای

قتها د نیاعتنا به ا غمبریاند نه پشده یجار عتیاند و بر طبمسائل گذارده

 یراب ایدن نیفور است و در ا یبرا اولاند و نه ائمه: پس امر در آن عالم داشته

است  یتراخ یبرا ستیآن ن تیبر فور یشده و نص یو هرجا حکم ستیفور ن

 و ضرر ندارد.

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و
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 «*و ششم ستیدرس ب*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

ادن من صاد  9انه خوطب یالمعراج: و اما مارو یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یال

 نیاست که در ا یامشکله ثیاز جمله احاد ثیحد نیکه ا کنمیم عرض

طاب صاد پس خ یایبه در دندیتا رس غمبریباب وارد شده است پس رفتند پ

وضو  صاد یایصاد و از آن در شیشو به صاد برو پ کینزد غمبریبه پ دیرس

 رفتند و وضو گرفتند و نماز کردند غمبریو قرائت کن و نماز کن و پ ریبگ

عرش خدا و آن نماز نماز ظهر بود و  شیخداوند عالم در پ یرو شیدر پ

 بود که بر یآفتاب هم بر قمه رأس بود و برابر فرق سر بود و آن اول نماز

معماست معراج شب است و آفتاب  ثیشده بود و همه احاد ضهیفر غمبریپ
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 اولو آن هم  غمبریپ کندیوقت ظهر است و بر قمه رأس است و نماز ظهر م

بعوث م غمبریشده و حال آنکه چند سال بود که پ ضهیاست که بر او فر ینماز

است که روز جمعه بود و  نیهم ا بیشده و نماز خوانده و از جمله عجا

که در شب معراج چطور  دندیپرس یهیز فقنماز ظهر کرده بود و ا غمبریپ

اش ذمه بر ازکرده بود و نم یجارینماز ظهر کرد؟ گفته بود نماز است غمبریپ

جهاتش اشکال دارد و اوال  عیکرد و مشغول نماز شد و جم یبوده و فرصت

ذکر کرد و تا انسان شب و روز را نشناسد  دیرا با یروزاوقات شبانه تیفیک

و ذهن را مرتاض  دیکن یو در هر مسأله سع دیاهد فهمدرست مسأله را نخو

آن  دینیبب و دییآ نییقدم پا هقدم ب جیو به تدر دیکن دایکه مبدء او را پ دیکن

 نییاتا پ دشیاریب طورنیبه هم کندیاز منازل چه اقتضاء م یمبدء در هر منزل

اال عندنا خزائنه و ماننزله  ءیو ان من ش دیادهیآن وقت فهم دیکرد نیاگر چن

 اال بقدر معلوم.

ز شب و رو نیاصل ا کنمیمبدء آن عرض م انیو ب لیو ل ومیشرح  یبرا پس

کائنا ماکان بالغا  یماسو عیشأنه جماحد جل یشد که جز خدا دایاز آنجا پ

 نهایاست و ا یاحد است مثن یاز خدا ریمابلغ مرکبند از دو جزء و آنچه غ

 یمقام هرآورده شده در  راتیدو جهت به اقسام تعب نیاز ااست و  یهیبد

جهت رب او است و جهت  کیاست که  نیا نجایمناسب آن و مناسب ا
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او جهت نفس او و جهت  گریجهت د کیوحدت و جهت من ربه او است و 

و ظلمت و من نفسه او است پس آنچه جهت رب او است  تیکثرت و ان

او و نور او و کمال او و قوت او است و حسن و جمال او است  ریجهت خ

او در آن جهت است و آن جهت کثرت و جهت من نفسه  تقدر عیو جم

 یاول ینقص و زوال و فناء او است و ظلمت بلکه ظلم او و ذلک ان عیجم

 و یآدم روحک من روح ایقال  یمن ئاتکیبس یبحسناتک منک و انت اول

جهت  نیجهت من ربه اصل نور شد و ا نیپس ا ینونتیخالف ک یعل عتکیطب

 یآوریم کهنیاز ا ریتعب یگریشد و به لحاظ د دمن نفسه اصل ظلمت و بع

و  تیو ظلمت جهت ماه لیمبدء روز مبدء نهار جهت وجود است و مبدء ل

از اهلل نور  کندیحجب ماوراء م تیجهت ماه نکهیاست به جهت ا تیان

وره کمشکوه و خدا است نور به جهت آنکه النور السموات و االرض مثل ن

و الظاهر اظهر من اهلل و هو مظهر کل  رهیلغ ظهرنفسه و الم یهو الظاهر ف

 هیاست که الظلمه ف یپس خداوند عالم نور هیالنور قهیفهو النور بحق ءیش

 دایچون حجب آن جهت نور را کرده ظلمت پ تیو ماه تیجهت ان نیپس ا

نور شمس و اصل  یبرا فیمگر ظل ارض حاجب کث ستیشده و ظلمت ن

 رهینفسه است و مظهر لغ یاست که ظاهر ف بنور و مبدء نهار ظهور نور ر

به  ودشیموجود م تیکه حدود ان ینیبینم ایآ تیآنچه بر او بتابد از حدود ان

در  شودیم تیموجود است پس وجود صفت ماه تیماه ندیگویوجود و م
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پس آن حدود و انوار به طور صفات  شودیلهن درست م پس انتم لباس نجایا

ت اس رهینفسه است و مظهر لغ یپس آن وجود ظاهر ف کندیبروز م نجایدر ا

پس معلوم شد از آنچه عرض کردم که مبدء نهار وجود و جهت رب است و 

ادنا مقام آن و اغلظ  یو ادنا تیو جهت نفس است و ماه تیماه لیمبدء ل

 تیباشد که غا لیو نصف ل لیزوال ل یستیاجزاء آن و اکثف مقامات آن با

به شفق  دیآیطرف م نیهرچه از آن نصف به ا نکهظلمت است به جهت آ

 ودشیم کیبه فجر نزد رودیو هرچه از آن نصف به آن طرف م شودیم کینزد

 نجایو در ا لیسبت به زوال لاست ن شتریطرف و آن طرف ب نیو المحاله نور ا

داند بخواهد ب یاگر کس نجایرا در ا لیل تیفیالزم است و ک لیشرح نصف ل

اطالع داشته باشد تا خوب بفهمد و اال از  یستیبا ایمناظر و مرا ماز عل یقدر

که هرگاه  کنمیپس عرض م دیفهم @نخواهد@خواهد یزیچ اناتیب نیا

وراء  ریجسم مظلم و جسم ن کیباشد و  ریجسم ن کیدو جسم باشد که 

تر از جسم مظلم کوچک ریجسم مظلم واقع شده باشد پس هرگاه جسم ن نیا

سم ج شیبه آن طرف رأس ظل در پ افتدیکه از آن جسم مظلم م یباشد آن ظل

د کوچکتر ش ریکه جسم ن یوقت افتدیو قاعده ظل در بعد از جسم م شودیم

 شیاست در پ کتریکه بار هیسا یظلم آنجاآن جسم م هیاز جسم مظلم سا

 شودیو هرچه ابعد م شودیتر است دورتر مکه پهن شییجسم است و آنجا

م جس نیا یجسم باشد و مساو نیپشت سر ا رین نیو هرگاه ا شودیاوسع م
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جسم مظلم عمود  نیو کم نداشته باشد ظل ا ادهیز چیکه ه یباشد به طور

 یآن جسم ال شیاز پ رودیم یلوله ظل طورنیبه شکل استوانه و هم شودیم

 کندیمن یاست تفاوت بیکه قر یاست با آن سر دیماشاء اهلل آن سرش که بع

 یواز پهل میو نور به خطوط مستق ستین یدیآنکه از اطراف نور زا جهتبه 

است  یکه نوران یماشاء اهلل و هرگاه آن جسم پشت سر یال رودیآن ظل م

راه تا هرجا که  نیا اندازدیاست نور م ادهیدو طرف ز بزرگتر باشد چون از

 دایکه پ ین ظلیباشد ا دایآن راه تا هرجا که پ دیآیباشد و از آن طرف م دایپ

 فیجسم کث نیا شیاست لکن قاعده مخروط پ یبه شکل مخروط شودیم

رفته و هرچه  ینیمع یبعد است که تا جا تیاست و رأس مخروط او در نها

و  شودیتر مپشت سر بزرگتر باشد آن شکل مخروط کوتاه یجسم نوران

 شودیسر کوچکتر باشد شکل مخروط بلندتر مپشت یهرچه آن جسم نوران

است تا آنکه هزار مرتبه مقابل  نیزم نیحاال جسم آفتاب اضعاف اضعاف ا

در  دیبه جهت بعدش است بع دینمایکوچک م نکهیاند و اکرده دیتحد نیزم

 ییبزرگ حاال اگر ما جا نیو زم دینمایافتاده او کوچک م نیزم نیپشت ا

و  دینمایبزرگ م میاکوچک شد حاال ما روش نشسته نیزم نیکه ا میرفت

که چشم  دیکنیتعجب نم ایآ شودیچشم نباشد کوچک م کیاگر نزد

 ایدن عیکه حاجب جم شودیقدر بزرگ مخردله همان خردله آن شیپ میاوریب

پس  دینمایبزرگ م نیزم میدار نیزم کیحاال ما چشممان را نزد شودیم
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در  شودیخردله م نینگاه کند زم نیباال رود و به زم نیاز زم یاگر کس

جهت که جسم آفتاب بزرگتر است و آفتاب از دو  نیرخساره آفتاب پس به ا

اسم ظل  لیخواهد شد و ل یبه شکل مخروط نیاست ظل زم یطرف نوران

تاده اف یخط سمت کیبا آفتاب در  شهیهم لیرأس مخروط ل نیو ااست  نیزم

 نیمظل ز نیآفتاب و ا نیاند و اطرف آن آن طرف افتاده نیا نیاست لکن ا

افق در مغرب  رهیو هرگاه آن مرکز آفتاب در دا گردندیم میدا نیدر دور زم

مرکز آفتاب از افق مغرب  کهنیدر مشرق و هم دیآیم لیباشد رأس مخروط ل

ه که ب دیدیباال و از آنچه عرض کردم فهم دیآیم لیفرو رفت رأس مخروط ل

شود و هرچه آفتاب یم انیشب نما یاهیو س شودیم لیغروب آفتاب حمره زا

اب که آفت یباال تا وقت دیآیرأس مخروط ظلمت م شودیطرف منحدر م نیاز ا

به سمت الرأس و  دیآیم لیمخروط لدر تحت القدم آن وقت رأس  رودیم

رو به مغرب  لیرأس مخروط ل رودیهرچه افتاب از نصف شب رو به مشرق م

به افق  لیرأس مخروط ل دیرسبه افق مشرق که  دیآیآفتاب م نکهیتا ا رودیم

و اما صبح کاذب به جهت آن است که آفتاب از آن پشت کره  رسدیمغرب م

و آفتاب ا ستدیکره بخار با یبرود و رو یاست که اگر فرضا کس انیبخار نما

 آن پشت مخروط لیمخروط ل یو تو مینیزم یبه جهت آنکه ما رو ندیبیرا م

است و چون او بخار است و بخار جسم رخو متخلخل است پس نور آفتاب 

 آنجا یو اگر آدم شودیم دایپ یمائاضیب کندیروشنش نم ادیو ز تابدیبر آن م
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 است یبه جهت آنکه او جسم داستیاست که پ یمثل جمره آتش ستدیبا

 به شودیشود فجرش احمر م ادهیز ایاست که اگر بخار در دن نیاز ا ظیغل

جهت  نیاز ا شودیم ضیباشد فجر اب قیابخره رق یلکن وقت ادیجهت ابخره ز

ل به جهت آنکه خود شما در ظ دینیبینم یو هنوز آفتاب دینیبیم یشما فجر

است هرچه به جانب  یمخروط لیاست که چون ظل ل نیمقصود ا دیهست لیل

 نیا شودیم کیو به جهت آنکه بار شودیم کتریبار رودیرأس مخروط م

است به آن خط قطر و  کتریباالها نور نزد آناست  یطرف و آن طرفش نوران

در تحت القدم باشد و رأس  که آفتاب یدورتر است پس وقت نهاییپا نیا

ظلمت است و  تینها میکه ما هست یینجایمخروط در آن سمت الرأس و ا

 و هرچه مخروط ستین ییو ابعد از شمس جا شودینم تریظلمان نیاز ا گرید

 لیبعد ما از نور در نصف الل تیپس غا دیآیم فرو رود نور باال خواهدیم

بعد ما از ظلمت در نصف  تیظلمت است و غا یالیاست تیاست که غا

که آفتاب در نصف النهار است بر قمه رووس است و  یالنهار است پس وقت

ظهور آفتاب است و هرچه آفتاب منحدر  تیکه ظهر است آن وقت نها یوقت

به جهت آنکه ظلمت  شودیکمتر م بشیو اشتداد حر و له شودیشود ابرد م

س پ دیبه طور اختصار دانست الجمله یرا ف نیپس چون ا رسدیم یدارد از پ

 گریکه د تیو اسفل مراتب ماه تیبعد ماه تیکه در آن غا کنمیعرض م

آنجا باشد به جهت آنکه اظلم از آنجا  دیندارد نصف شب با یابعد از آن جزئ
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 تیماه نیبعد و آن تخوم ارض تیپس غا میندار ییو ابعد از آن مقام ما جا

رو به وجود و  میرویو همه جا م مییآیکه باال م نجایاست و از ا لینصف ل

حاال اگر ما  کندیبروز م شتریهمه جا آثار وجود و نور وجود از ما آنا فآنا ب

ل و اگر نزو میرویاز نصف شب به فجر م میو باال رو تیاز ماه میصعود کن

و همه  میرویاز اول غروب رو به نصف شب م میرو نییاز وجود و پا میکن

 میدیبه آنجا که رس تیبه آخر درجه ماه میرسیتا م میرویو م میرویجا م

ه به عرص میگذاریفجر است پس از آنجا پا م  کیآنجا دم صبح است و نزد

طلوع  ولکار خود و از آنجا ا یپ رودیم لیو ل شودیوجود و اول نهار م

 یتا اعل میکنیآفتاب وجود است و اول نهار است و هرچه از آنجا صعود م

و  شودیقمه الرأس م یاول زوال آفتاب عل نکهیتا ا میرسیدرجات وجود م

ن خدا از آ تیتر با مشتر و منطبقو مطابق ستیاضوء از آن موضع ن گرید

بر قمه  تیدرجات وجود زوال ظهر است و شمس مش یپس اعل ستیموضع ن

 رصفحه انطباق تمام دارد با آن شمس و آن شمس به طو نیرأس است و کل ا

نه حاده است و نه منفرجه است پس  اشیو زوا ستادهیا نیا یخط قائمه بر رو

عد ب تیاز غا یپس اگر کس تابدیم نیجهات ا عیبه جم تینور شمس مش

 ییبه جا رسدیم لو به زوا رسدیکرد و رفت باال او به وجود م یترق تیماه

نصف  بدء زوال و فجر و نیبر قمه رأس خواهد بود پس ا تیکه شمس مش

کم است از مبدء وجود کم نیکه معلوم شد اما در حال نزول به عکس ا لیل
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 آفتاب رسدیکه م تیماه یتا به مباد دیآیاز ظهر به غروب م دیآیفرود م

وقت زوال  تیماه ینتهام طورنیو به هم شودیم لیو اول ل کندیغروب م

سر او  یرو لیو ل افتدیاست که آفتاب در تحت القدم او م یاست و وقت لیل

 .نیالحمد هلل رب العالم میشبانه روز درس داد کیپس  ردیگیرا م

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*و هفتم ستیدرس ب*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل
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ادن من صاد  9انه خوطب یالمعراج: و اما مارو یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یال

 که نزوال نهار روزیو نهار معلوم شد و معلوم شد از د لیکه مبدء ل یاز آن بعد

ب ش دیآیکه م یشب نیمقدم است پس امروز که روز دوشنبه شد ا لیبر ل

وال که نز یبر روز اما شب شودینزوال و اما صعودا شب مقدم م شودیدوشنبه م

است در  جهت نیدر صعود از ا شودیشب دوشنبه بود همان شب مقدم م

اوقات و ازمنه که عالم در صعود است شب مقدم بر روز شده و اال روز  نیا

 سابق النهار و در اصل لیرا خدا مقدم بر شب داشته و در قرآن فرموده و الالل

زمانها که زمان صعود عالم است  نیخلقت اول روز را خلق کرده لکن در ا

 رود،یم یو از اسفل به اعل

 گله باز گردد از ورود کهچون

 آهنگ بود شیپس فتد آن بز که پ 
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ردند است که سوال ک نیافتاد ا شیمقدم بود پس افتاد و شب موخر بود پ روز

روز؟ فرمودند از  ایمقدم است شب  هیاز حضرت امام رضا صلوات اهلل عل

از علم حساب عرض کرد از هر دو فرمودند اما از قرآن  ایقرآن جواب بدهم 

 عالم نیا اوندخد یسابق النهار و اما از حساب وقت لیو الالل دیفرمایخدا م

 یتسیدر سرطان بود و کواکب در اشراف بود پس با ایرا خلق کرد طالع دن

 افتدیشمس در نوزدهم درجه حمل باشد که حمل در نصف النهار در عاشر م

را که خلق کرد اول زوال  ایباشد پس خداوند دن ستیپس اول زوال ظهر با

 یلفاظعلم چه ا نیا تاس یچه علم انیب نیاست ا یچه حکمت دینیظهر بود بب

 برجالفاظ طالع کل ملک خدا سرطان است به جهت آنکه سرطان  نیاست ا

 یماسو عیاست و خداوند جم گریاز بروج د ادهیسرطان ز تیاست و مائ یمائ

پس مبدء عالم ماء است و طالع  یح ءیو من الماء کل ش دهیرا از ماء آفر

که اول  رایشد ماء بود ز العکه از افق امکان ط یآن اول موجود یعنیعالم 

ز امکان و ا بیکه طلوع کرد از مغ یآن جزئ یعنیماخلق اهلل الماء پس طالع 

آن ماء  افتدیافق امکان و به عرصه شهود و ظهور آمد و چشم اول بار به او م

باشند به جهت  دیسرطان است و کواکب در اشراف با ایبود پس طالع دن

آن  یو کمال را دارند و در آنچه برا وتق تیآنکه کواکب در اشراف نها

قوت و کمال را در آن  تیدر برج شرفند نها اند در آن وقت کهشده دهیآفر

به برج شرف آمد جنود در  یجنود است وقت یکه برا یدارند کوکب یزیچ
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رج که به ب یسلطان است وقت یکه برا یقوت خواهند بود و کوکب تینها

در  یعنیکواکب در اشرافند  شودیقوت م تیشرف است سلطان در نها

 چیاست که ه یوقت نیاند و اشدهآنچه خلق  یقوت و کمالند برا تینها

ماخلقهم اهلل  یو عل تینشده باشد و بر طبق مش شانیعارضه عارض به ا

 آنها است یقوت برا تیکامله پس نها تهیالکامل باشند و هو الکامل و مش

در شرفند و در اول ماخلق اهلل  اقبل از عروض عوارض بر آنه اءیپس اش

قوتند پس آفتاب که از جمله آن  تیالمحاله کواکب در اشرافند و در نها

د بر قمه رووس باش یستیدر اشراف شد در عاشره شد با یکواکب است وقت

اهلل در  هیهم بود و شمس مش طورنیاول زوال ظهر باشد و هم یستیپس با

ارض امکان بود و واقف بر  عیبر جم یو مستعل یظهور بود و مستول تینها

مال بود و نسبتش به جنوب و ش نیالمغرب و نیالمشرق یبود و ناظر ف نیطتنج

بود پس بر قمه رووس اهل عالم امکان بود پس  کسانیو مشرق و مغرب 

بر قمه رووس بود  تیاول ظهر بود و شمس مش دیعالم را آفر نیخدا ا یوقت

 تیآفتاب از برج شرف او بود و در نها هورو ظ یو طالع سرطان در برج مائ

جهت اول که خدا عالم را خلق کرد ابتدا به  نیقوت و کمال بود پس از ا

 تیتمام شد و شمس مش بیزوال کرد و از زوال تا غروب که آمد عرصه غ

و ظهور که آمد تا به عالم شهاده و مبدء عالم  جادیشد و از اول ا یمخف

به  تیعالم ظهور شمس مش دیبه انتهاء که رس بیو عالم غ دیشهاده رس
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به محدب عالم  نکهیز ظهر تا غروب آمد تا او نصف روز شد ا دیانتهاء رس

 نکهیتا ا نییاز عالم زمان که فرود آمد آمد پا دیاجسام که عالم زمان باشد رس

حجب انوار شمس  یکثرت و منتها یو رفت تا به منتها دیعالم شب رس

 دیابیب نجایوقت شبش نصف شد از ا نیدر ا دیرس دارض باش نیکه ا تیمش

از ظهرش در  شیپنجاه هزار سال است و پنجاه هزار سال پ امتیکه عرصه ق

 نیاست و پنجاه هزار سال بعد از ظهرش در عالم ذر است پس ا امتیعالم ق

است صد هزار سال است پس  انهیم نیشب هم که ا نیصد هزار سال پس ا

شب است  ایدن نیصد هزار سال است و ا ایعمر دن کهاست که فرمودند  نیا

 یاست که گفتند هر دهر نیدو نصف روز و ا نیا انیدر م که فاصله شده

 نیاست که صد هزار سال است و ا ایعمر دن نیصد هزار سال است و هم

دهر است و صد هزار سال است از ظهر  کیدهر دهر زمان است و روز هم 

 نیهزار سال بوده است و بعد از شب که ا پنجاهتا غروبش عالم ذر است که 

ار هم پنجاه هز نیاست که از طلوع آفتاب باشد تا ظهر و ا امتیباشد ق ایدن

 نیسال است پس دهر صد هزار سال است و حسابش هم طور حساب منجم

تا غروب آفتاب و نصف روز  رندیگیکه اول روز را اول زوال م رایهست ز

است موافق با خلقت  طورنیا نیو روز منجم شببعد از شب است و  گرید

 یمردم پستا شیا شب و روز اجراء و در شرع ظاهر و در پخداوند عالم و ام

پنجاه هزار سال است و چون به عرصه مثال  امتیاست پس روز ق یگرید
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است و بعد از آن عالم  نیالطلوع نیو عالم مثال ب شودیصبح م میداخل شد

ست که ا یبه طلوع آفتاب است و عالم نفس وقت بیقرکه  یماده و طبع وقت

 میدیتا به عالم عقول آنجا که رس میرویآمده از آنجا م رونیآفتاب درست ب

و شمس بر قمه رووس بود  دیکه خدا عقل را آفر یاول زوال ظهر است وقت

عالم که آمد عالم شب شد  نیاول زوال ظهر بود آمد تا عصر و غروب تا به ا

دارد و عالم  تیاست که برزخ نیالطلوع نیو حاال شب است و عالم مثال ب

که عالم نفس شد آفتاب طالع ماده و طبع اول ظهور آفتاب است بعد از آن

 رسدیتا به عالم عقول که آنجا آفتاب به زوال ظهر م رودیشده از آنجا م

که  دیافتی تیپستا در اصل وجود و ماه نیبود که به هم نیمقصودم ا

بروز  دیملک با نیدر ا تیوجود و ماه نیکه ا یاست بعد از آن طورنیهم

به  یو در هر عالم ییدر هر جا کندیبروز م تیبکند همان وجود و ماه

غلبه دارد و احکام وجود بر او  یاحکام وجود بیحسب آن عالم بر عالم غ

بر او  تیغلبه دارد و احکام ماه تیو در شهاده احکام ماه شودیم یجار

فالک سر وجود غلبه دارد و ا انیدر اع ایدن نیدر ا دیآیمثال م شودیم یجار

 افالک نهارند و میگفت یغلبه دارد پس اگر به لحاظ تیدر عناصر سر ماه

 عالم نیالجمله سرش هم در ا یو ف میاراست و درست گفته لندیل یاراض

 ضنه ار گرید میظل ارض است از فلک زهره که گذشت لیبروز کرده و ل

پس در آسمان دائم روز است  ستیدر آنجا ن یلیل گریاست و نه ظلش پس د
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در ظاهر اعراض بود که عرض کردم مطابق آمده  نیا ستیو شب در آسمان ن

در افالک  تیوجود و ماه نیکه آمد ا انیبود که در اع نیبا واقع و مقصود ا

جب ح آنکهاست به جهت  تیوجود غلبه دارد و در عناصر غلبه با ماه شتریب

و در همه جا امر  کندیبروز نم نیز زما ریو تقاد لیافاع کندیماوراء م

و جعل  لندیدر اشخاص رجال نهارند و نساء ل مییایاست اگر ب طورنیهم

 بسیاست به جهت آنکه برد و  یسکنا و آنها هم سکنند شب مقام انث لیالل

 بارد و رطب است وجاست و بعد التز ابسیدارد و زوجه قبل از تزوج بارد و 

است و روز که حار و  یو بارد و رطب است انث ابسیپس شب که بارد و 

ق که همه مواف دینیحار و رطب است رجل است به هرجا که باشد بب ای ابسی

و  میباشد پس اگر گفت لیتأو نیاست که ا نیقاعده و قانون است و نه ا

بود  یلیتأو نیکه ا دینگو یالالنساء و الالرجال کس یعنیالالظل و الالحرور 

که عرض  یطورنیر بداند که نساء ظلند و رجال حرور به ااگ یکه تو کرد

در حق و باطل که  تیو باز همان وجود و ماه زندینم یکردم همچو حرف

به  تیاست و باز همان وجود و ماه لیبروز کرد حق نهار است و باطل ل

 لیحجج ل یخفا زمانپس  شودیم یحجج معن یزمان ظهور حجج و خفا

و  یو الضح میبکن لینهار است پس ما اگر تأواست و زمان ظهور حجج 

 اذا لیاست و ائمه و و الل غمبریزمان ظهور پ یکه و الضح یاذا سج لیالل

 لیأوعلم ت گونهنیو ا میاخود نگفته شیامام است آن را از پ بتیزمان غ یسج
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 هیه صوفک یالتیتأو امدهید شودینم دایپ گرید ییسلسله در جا نیبه جز در ا

 یزیچ کیاست که مطلقا ارتباط ندارد ابدا و خود به خود  ییزهایچ کنندیم

زبان و  یعنی یدندان موس یعنیفرعون  ندیگویمثال م مناسبتیب ندیگویم

 خود به نیکرد و هم تیرا اذ یفرعون موس یعنیزبان خود را گاز گرفتم 

از  هیو صوف ستیو مستند به قاعده ن ردمناسبت ندا چیاست و ه یخود

 سلسله در نیبه جز در ا لیجوره تأوو اما آن کنندیم ادیز التیتأو جورهنیا

 یاند و اال توکه از راهش داخل شده ییآن هم آنها شودینم افتی گرید ییجا

ا هم و آنه ندیگویم یزیچ کیکه خود به خود  یسلسله هم هستند کسان نیا

 نسبت نیینهارند پس ملاهل حق  عیجم یحال به لحاظ یا یعلو  دانندینم

 نییمل ریانسبت به س نیمسلم نیهمچن لندیل نییمل رینهارند و غ نییمل ریبه غ

کذلک  و ندیآنها لینسبت به عامه نهارند و ل عهیو کذلک ش لندینهارند و آنها ل

لماء و باز ع لندیفرق ل ریآنها نهارند و سا عهیفرق ش ریاهل حق نسبت به سا

و  شوندیو کذلک هدات نهار م لندیفرقه محقه نهارند و جهال ل انیدر م

 یزیکه در چ ییاست در همه جا تا هرجا طورنیو امر به هم لندیل نییمهد

 یدوزکه کفش یآن استاد و آن شاگرد یحت شودیغلبه جهت وجود م

او و طاعت  معل امیو در شخص واحد ا لیاستاد نهار است و شاگرد ل کنندیم

 تیاست و همه وقت در معص لیاو ل تیمعص امیاو نهار است و او زهد 

روز است و  شودیشب است و هر وقت مشغول طاعات م شودیمنهمک م



  313|  صفحه

 

 یجار خواهندیحاالت اگر م نیاز ا یکیدر  طورنیعلمش و جهلش هم

 نیمیقاعده  نیاو است بلکه به هم لیکنند باطن او نهار او است و ظاهر او ل

او است به جهت  لیاو ل ساریاو نهار او است به جهت غلبه وجود بر آن و 

 یالحمد هلل الذ میتوانیقاعده که عرض کردم م نیبر آن و به هم تیغلبه ماه

ا در ر عدلونیکفروا بربهم  نیو النهار و الظلمات و النور ثم الذ لیخلق الل

و درست است پس  دارد تیاش هم واقعو همه میکن یمراتب معن نیا عیجم

 یجاها جار عیو نهار معلوم شد در جم لیسر مبدء ل نکهیبعد از ا دینیبب

او  لیدر خود آب و گل تنها آبش نهار او است و گل ل یکرد حت توانیم

است ماء و ملحشان  لیاست و در فلسفه ارواحشان نهار است و اجسادشان ل

که  یاست پس بعد از آن یارج تیفیک نیا اءیاش عیاست و در جم لینهار و ل

قدم نزوال و ت لیو نهار معلوم شد و تقدم نهار بر ل لیل یبه طور اختصار معن

در شب معراج در  9غمبریکه پ کنمیبر نهار صعودا معلوم شد عرض م لیل

آسمان و در شب معراج  یرفت به سو نیوقت صعود بود که از تخوم ارض

اجسام  لیاباعد وجود و از ل لیاز لشهاده و  لیکه از ل رایکرد آن بزرگوار ز

 لیو اقرب است به مبدء رفت پس معراج در ل یکه اول ییرو به ارواح و آنجا

عبور کند و قطع  ستیواقع شد و از کثرات گذشت و از خلل کثرات با

شد  نیعطلو نیب دیبکند و کرد و چون به عالم مثال رس دیکثرات را با عیجم

غلبه حکم نهار  یرفت و رفت و در هر قدم المو فجر طالع شد و در ارض ع
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 نیلوعط نیرا تمام کرد ب عتیعالم ماده را و عالم طب نکهیتا ا شدیم لیبر ل

که پا به عالم نفوس گذارد آفتاب طالع شد آنجا است که  یبود و بعد از آن

ه ساهر یعنیباشد  یداریساهره که ب نیفاذا هم بالساهره و مردم غافلند از ا

و خواب ندارد و خواب را  یداریآنجا سهر است و ب شهیکه هم است یعالم

نه  رودیو ابدا روح خواب نم کندیکس خواب نم چیو روح ه کندیجسم م

و  ردیگیبدن شما آرام م دیخوابیکه م یکه وقت دینیبینم ایشب و نه روز آ

هندوستان فرنگ پس روح خواب ندارد لکن بدن از مشاغل و  رودیروح م

مردم مردند  یپس وقت رودیو به خواب م خوابدیو م شودیکسل م کاتحر

به عالم ساهره خود و آن عالم  رودیفاذا هم بالساهره پس روح انسان ناگاه م

عالم ساهره است و سهر است و آنجا عرصه روز است و دائم روز است پس 

و  ناکس لیو جعلنا الل دیخواب دیاست و در شب با لیخواب در ل یبه لحاظ

 خواب کرد دیدر عالم شهاده با یعنی یکه دانستعالم شهاده است چنان لیل

 9برغمیو پ ستین یکه روز است خواب بیدر عالم غ یعنیو اما در عالم نهار 

فتاب آ یعنیداخل عرصه نفوس شد آفتاب طلوع کرد و رفت در ساهره  یوقت

 غمبریپس پ دیدخدا را  تیشأنه و ظهور آثار فاعلخداوند عالم جل تیمش

زار پنجاه ه نیا عیکرد و جم یط غمبرینصف روز را پ نیرفت رو به ظهر و ا

 مبرغیاست که مأثور است که پ نیسال نصف روز را در کمتر از ثلث شب ا

عقول  به عالم دندیکردند پس رفتند تا رس ریدر شب معراج پنجاه هزار سال س
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 که به عالم عقول برسند یاز آن شیاول زوال ظهر شد لکن پ دیبه آنجا که رس

 کیفرمود ادن من صاد فاغسل مساجدک نزد غمبریاز ظهر خداوند به پ شیپ

دخول وقت  یو به جهت آنکه من آخر الطهاره ال ریصاد برو و وضو بگ

است که قبل از دخول  نیالصلوه احترام نماز را نداشته و از حرمت نماز ا

 نینماز شوند پس از ا ولکه وقت که داخل شود مشغ رندیوقت وضو بگ

در  یعنیبحر صاد و وضو بساز  کیجهت قبل از ظهر خدا فرمود که برو نزد

آخر و بحر صاد بحر روح است  یعالم ارواح خدا به او فرمود ادن من صاد ال

آن رکن عالم عقول  دیآیاز ارکان عرش م یبحر صاد از رکن نیو فرمود ا

بحر صاد است و  نیو ا است ضیاست و رکن اب یاعل منیاست و رکن ا

که  نیقرار خداوند عالم است که هم نیاست و ا وهیفرمود بحر صاد ماء ح

کند اول  اتیداخل عرصه ح خواهدیو م گذراندیاز عالم موت مردم را م

 یاو در در بهشت چشمه دهدیآنها را غوطه م اتیدر ماء الح اتیدر بحر ح

ظلمات  نیدر ا دیشده و با اقعو آن چشمه در آخر ظلمات و اتیاست آب ح

چشمه  یدیکرده و در آن آخر ظلمات که رس ریس ایعالم اجسام و عالم دن

را که موت آنها را گرفته و در طبقه اول  یآن عصات یآنجاست وقت اتیح

 و اتیلب چشمه ح بردیم آوردیم رونشانیخدا آنها را ب یاند وقتجهنم برده

پس  دیچشمه غوطه بخور نیدر ا دیگویو م کندیچشمه م نیآنها را داخل ا

از سواد  ندیشویو خود را م کنندیو شست و شو م خورندیدر آنها غوطه م
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اند و مثل ذغال اند و در جهنم سوخته شدهکرده دایپ یکه از معاص یو ظلمت

و اول  شوندیو داخل بهشت م کنندیم دیو سف ندیشویاند و خود را مشده

کبد الحوت است و داخل بهشت که شدند و  خورانندیمکه به آنها  ییغذا

 نیکه ا دیدانیو نم شوندیم یوح شوندیدل مکه خوردند زنده یجگر ماه

از اندرون دربان بهشت بود و آن  هیبوده و ح هیبهشت دربانش روز اول ح

آمد و  طانیطرف در و ش نیطرف در دربان است و طاوس دربان است از ا

که طاوس گول  نیکرد و طاوس را گول زد هم سطاوخود را متعلق به 

ا ر هیکرد و ح هیو وسوسه به ح هیح شیدر بهشت آمد پ طانیخورد پس ش

دهان من منزل کن  یتو اینداشت و گفت ب یادیشعور ز هیگولش زد و ح

شد و زهرمار قطاع  دایجهت زهر در دهان مار پ نیپس آنجا منزل کرد و از ا

هم از همان ماده  هیبود و ح اتیا مشتق از ححو نکهیشد و به جهت ا اتیح

جنس بودند حوا را گول زد پس به جهت حوا رابطه  کیاشتقاق داشت و از 

ان و از زب شیآمد پ طانیکار پس ش نیا یکرد و صابون شد برا دایبه آدم پ

 نیحوا بنا کرد وسوسه کردن و گول کرد آدم را و کرد آنچه کرد و مقصود ا

بود دربان لکن حاال  هیدر بهشت در اول ح یاست برا اندروناز  هیبود که ح

که به  یزیندارد و اول چ یزیچ یشاء اهلل حوت است و زهران میرویکه م

در در  اتیاست که چشمه ح نیکبد حوت است مقصود ا خورانندیآدم م

 نیشعب و ا ثلثیطبقات ظل ذ نیکه مردم از ا یبهشت است بعد از آن
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 نکهیشست و شو کنند تا ا اتیدر چشمه ح دیرفتند با رونیگانه بظلمات سه

 یوانیو ح یو نبات یشوند آن وقت از کبد حوت به آنها که ظل جماد یح

 شوند و زنده اتیکنند و از اهل عرصه ح دایپ یابد اتیباشد بخورانند و ح

در شب معراج از عرصات حدود و عرصات  9غمبریپ نیدل شوند و همچن

سبب هبوط بود گذشت مأمور شد که ادن من صاد و  که یاموات و کثرات

است و آن  اتیرفت و غسل مساجد کرد و آن آب صاد آب ح غمبریتوضأ پ

 اتیآب ح اتیکه در در بهشت آن چشمه حاست چنان بیغ اتیآب ح

ملکوت است و آن در در بهشت  اتیظاهر است لکن آن آب صاد آن آب ح

 مردم ریسا یسبعه که برا یتهاچشمه بر در بهش نیرضوان است ولکن ا

به  دنیوضو گرفت قبل از ظهر که قبل از رس ایاز آن در غمبریافتاده پس پ

دن به نماز کر ستادیعالم عقول باشد و قدام عرش اهلل که عقل است ظهر شد ا

و نماز ظهر کرد به جهت آنکه آنجا ظهر بود و روز جمعه بود و روز اجتماع 

بود  رغمبیتقرب جستن پ تیبا رب بود و نها بدبا وجود و اجتماع ع تیماه

نماز  غمبریو جسد با روح در آنجا شد و پ بیبه خدا و اجتماع شهاده با غ

 [(19.)]دیچیعرصه امکان پ عیچنان جهر فرمود که صداش به جم

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و
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 «*و هشتم ستیدرس ب*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

ادن من صاد  9انه خوطب یالمعراج: و اما مارو یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یال

 یعنم یکیاشاره به آن بشود  دیاست و با ثیحد نیکه در ا ییزهایجمله چ از

را اگر انسان از مبدء و مأخذ بفهمد  نیغسل مساجدک است باز اتوضأ و ا

 بهتر است.

به  یاو است ح ریاست بالذات و هرچه غ یشأنه حخداوند عالم جل کهبدان

ود و خ اتستیذات ح یعنیبالذات است  یاست مگر خداوند عالم که ح ریغ
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 انک ریاست به غ یاست و ح تیخودش م یو ماسوا اتیح قتیو حق اتیح

لکه ب ستین ریبالغ ینفسه و ح یف تیو خداوند عالم م تونیو انهم م تیم

که شد چنان هیالموت ف یاست پس خداوند ح اتیح نیاست و ع اتیح سنف

 هیالذل ف زیاست و عز هیاست و قدره العجز ف هیصفات نور الظلمه ف ریسا

و  اتیبالذات است و ذات ح یصفات پس خداوند ح ریاست و کذلک سا

ت اس یاهلل ح اءیاست باح یآنها ح عیو آنچه خلق فرموده جم اتیح قتیحق

هت پس در آنها دو ج یاحداث اهلل تعال وهیبلکه بح یذات اتینه ح هللا اتیبح

 وهیجهت ح کیو  تونیو انهم م تیکه انک م یه یجهت ه کیشد  دایپ

ه بر او غلب ءیشده پس هرگاه ش یشده و به آن ح ءیکه افاضه به آن ش یاله

که از  رسدیکه م یتا به حد شودیم اتیجهت رب شد و غلبه جهت ح

 یو از برا ماندیخالد م اتیدر ح نیپس ا ماندینم یموت در او کأنه اثر

 عیدر جم وهیح کندیبه جهت آنکه نفوذ م ماندینم یو موتش اثر شیخود

 یمباد ندکیمستهلک م نکهیذرات وجود او تا ا عیو در جم یاعماق خود

خالص  اتیو کأنه ح شودیم اتیاو را و غلبه ح یخود یموت و مباد

اللهم  یخوانیدر دعا م شودیم یوصف میو قد شودیم میقد کأنهو  شودیم

 یسحر است اللهم ان یو در دعا میو ملکک القد میاسئلک باسمک العظ یان

من عطائک و من  یعنیمن منک  میاسئلک من منک باقدمه و کل منک قد

 دیخدا زوال نبا یعطا یاست پس برا میعطاء خدا قد یعنیاست  میخدا قد
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او  یهم که عطا اتیاست پس ح اتیعطاها و اصل عطاها ح ظمباشد و اع

است  اتیو دهر اتیاست و چون مبدء است و قبل از همه زمان میاست قد

 یا یاست نه آخر و عل اتیح نیا یپس نه اول از برا گذردیبر او وقت نم

بالذات صادر شده و نور او و ظل او است  یاز آن ح اتیح نیحال و چون ا

است اشد  اتیاقرب به مبدء ح ءیپس هرچه ش شودیکه افاضه به اموات م

 اتیح فیجهت موت و تضع بیدر او تغل شودیو هرچه ابعد م شودیم اتیح

 هیف وهیو کأنه موت الح دشویکه غلبه موت م رسدیم ییتا به جا شودیم

 دهیدر او د یاتیوجه من الوجوه ح چیکه به ه رسدیتراب م نیاست به ا

ب قر تیو در غا شودیم هیف وهیبعد ابعد موت الح تیدر غا سپ شودینم

موت  که ستین جاچیه یلکن از مبدء تا منته شودیم هیالموت ف وهیاقرب ح

 یهالک اال وجهه موت در همه جا هست و از آن مبدء تا منته ءینباشد کل ش

لکن بحمده و سبحیاال  ءینداشته باشد و ان من ش اتیکه ح ستین زیچ چیه

و  اتیا حمگر ب شودیو آن نم نیطائع نایو کذلک قالتا ات حهمیتسب التفقهون

است  یاست به جهت آنکه اثر ح یملک خدا ح عیپس جم شودیبا موت نم

بر او  تیبه جهت غلبه موت اسم م تیبالذات است نها یح اتیح تیو آ

 در دیتافیرا اگر  یمعن نیپس ا یاسم ح اتیو به جهت غلبه ح شودیگفته م

 عیاست و جم یح بیمراتب غ عیپس جم شودیم یجار نیمراتب ا عیجم

است و  تیم تیاست و ماه یوجود ح نیاست و همچن تیمراتب شهاده م
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 نیاست و ا تیاست و جسم م یاست و روح ح تیاست و نفس م یعقل ح

 وهیبالذات است هرچه ح یظل ح اتیپس چون ح شودیم یدر همه جا جار

شد و  یکه ح زیاست و طهر و طاهر و هر چ بیط نیا کندیبر او غلبه م

بدء از م دیو قذر و بع شودیشد و نجس م تیرا از او برداشتند پس او م اتیح

 به جهت یآن تفسخات شودیم دایو آثار نجاست و قذارت هم در او پ شودیم

است که مبدء احد است  نیا نیو آن و سر باطن ا نیانقطاع از مبدء و راه ا

ال از اتص شودیم دایوحدت پ کندیم دایو هرچه به او قرب و اتصال پ حدو وا

وام را ء ثبات و دبقا نیو ا کندیرا اقتضاء م بیاجزاء و اتصال اجزاء بقاء ترک

از  دیپس دار قرب به مبدء دار ثبات و دوام است و هرچه بع کندیاقتضاء م

اجزاء تفسخ را  صالانف نیو ا کندیمبدء است انفصال اجزاء را اقتضاء م

فناء را  فساد نیرا اقتضاء دارد و ا بیتفسخ فساد ترک نیو ا کندیاقتضاء م

 یتسیپس با دیکن یو در همه جا جارمسأله معلوم شد  نیو ا کندیاقتضاء م

بالذات است و متشبث است  یدارد و متصل به ح مانیکه مومن که روح اال

 انمیکافر که روح اال دیو با دو طاهر باش بیو ط یح دیبالذات با یبه ح

 تیلممن ا یالح خرجیانه  ریندارد و منقطع است از مبدء نجس باشد پس تفس

ر پس کاف ستیتوش ن یمجاز چیبه کافر و مومن ه یمن الح تیالم خرجیو 

نجس است و مومن پاک است و اسالم مطهر شد تا گفت اشهد ان الاله اال 

 بیشد و ط یو ح اتیشد به مبدء ح تصلم 9اهللاهلل و اشهد ان محمدا رسول
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و کافر و ملعون و مطرود و  شودیم تیرفت م مانیو طاهر و اگر روح اال

طرده و بعده پس هرکس را  یعنیلعن است لعنه  یبه معن از مبدء یهمان دور

 یملعون شده و گندم بردیرا که دزد م یاو را گرفتند ملعون است مال اتیح

 یملعون شده و درخت زندیکه کرم م وهیملعون شده و م دیآیکه کم عمل م

نقصان  نهایاست که سر وحدت در ا نیملعون شده و سبب ا خشکدیکه م

وحدت خوانده است  یعطوف ما را به سو یرووف و نب یکرده و خدا دایپ

 و نید عیوحدت بر هرکس غلبه کرد جم نیکه وحدت بر ما غلبه کند و ا

و هرکس از مبدء منقطع شد  شودیو منتظم م شودیو آخرتش اصالح م ایدن

که آنها  دیو مپندار شودیم دایو در همه فساد پ پاشدیاز هم م زشیهمه چ

کافرند دولتشان برقرار و امورشان انتظام دارد و ظاهر امورشان منتظم که 

دولتش فساد و اخترام و انقطاع  نیاست حاشا بلکه در آن دولتش و در آن ح

ما متعنا به ازواجا منهم زهره  یال کینیدانند التمدن عیاو است ولکن نم

و  دیآیرشان نمکا چیاست که به ه ییزهایچ نیو ا هیلنفتنهم ف ایالدن وهیالح

لکن فقر اسباب تذکر است اسباب زهد  شانیفتنه است و استدراج است بر ا

عطوف ما را  یپس نب علمونیاست سبب انهماک در عبادت است ولکن ال

احوال به توجه به احد خوانده و امر کرده که ما مشق توجه به احد  عیدر جم

رو به احد باشد و  عایو فکرمان و قلبمان جم المانیو خ میشو یو احد میکن

وقت  آن میشد نیاگر چن میدر ما شرکاء متشاکسون نباشد و سلما لرجل باش
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و کدام عمل در کدام  ندیناج دیو اهل توح دیو از اهل توح میشویما موحد م

اعظم است اگر فالن دعا سبب مغفرت  دیملک خدا از توح عیوقت در جم

 عیرت نشود و حال آنکه جمسبب مغف دیفالن نماز چگونه توح ای شودیم

او است پس موحد  یهااز گوشه یااست و گوشه دیتوح نیعبادات شئون ا

 رواسطه نجس شد و مومن پاک شد و کذلک د نیمغفور است پس کافر به ا

 ریبه آنها عرضه کردند خنز مانیکه ا یوانیح فیبه طور تکال واناتیح انیم

که در آنها من  واناتیح ریرا و نجس شدند و سا مانیو کلب قبول نکردند ا

قاعده شخص  نیهست نجس نکرده آنها را به هم مانیالصوره روح اال ثیح

که روح او رفت مرد و نجس است  نیاست و طاهر و هم یتا زنده است ح

عالم ابدان  نیلکن در ا ستین مانیاست و روح اال وانیاگرچه روح الح

س رفت نج رونیکه ب یبب طهارت است وقتارواح جهت مبدئند پس روح س

 آن حرارت دیآیم رونیبول و غائط که از انسان ب نیا مینیحاال بب شودیم

شده  هبکه تجرچنان کندیم دایو بدن نقصان و ضعف پ رودیم رونیب یزیغر

 دایبرد پ کندیم دایاطالق کند بدن او ضعف پ ادیز یکه اگر کس دیادهیو د

الجمله حرارت کم  یف یو با هر اطالق شودیکم م یزیو حرارت غر کندیم

همراه او هست و به او  یزیغذا تا در بدن هست حرارت غر نیو ا شودیم

رود و در بدن یم رونیهم ب یزیرفت حرارت غر رونیتعلق دارد غذا چون ب

که جهت بعد از مبدء است پس محدث  شودیم دایضعف و موت پ یقدر
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است و از شهاده  بیروح چون در غ دنیخوابو کذلک در وقت  شودیم

شهاده حاصل  یپس حدث برا شودیم روحیپس شهاده ب کندیاعراض م

و چون روح عالقه خود را از شهاده برداشت در ظاهر برد که آثار  شودیم

پس محدث شد پس معلوم که اسباب نجاست و  شودیاست ظاهر م موت

باشد اسباب موت است حاال اسباب حدث خواه اصغر و خواه حدث اکبر 

هرگاه سبب موت در کل  شودیاست که عارض کل بدن م نیا ایموت  نیا

شد  دایهرگاه سبب در بعض بدن پ شودیم دایدر بعض بدن پ ایشود  دایبدن پ

شد حدثش عام است و اکبر و هرگاه در  دایدر کل بدن پ بو هرگاه سب

د از باشد بع نجایمطلب ا نیحاال ا شودیشد حدثش حدث اصغر م دایبعض پ

چون اول  مییایطور اگر از باال ببه همان میگویکه حدث معلوم شد م یآن

است و  اتیاست به مبدء و اصل ح اءیماخلق اهلل الماء است و ماء اقرب اش

در هر  ییمح یستیآن ماء است پس با اتیو ماده ح یح ءیکل ش اءمن الم

 نیماء است و کذلک در ا ییلسفه محباشد در عالم ف ییمرتبه ماء باشد مح

آثار رحمه اهلل  یماء است انظر ال ییعالم مح نیماء است و در ا ییبدن مح

 اتیباشد و ماده ح اتیسبب ح دیاالرض بعد موتها غرض آب با ییحی فیک

 رونیاست که قذارت سببش از بدن ب نیا ایماء شد  ییاست حاال که مح بآ

چهل  دیچاه افتاده حاال با یکه تو یمثل سگ شودینرفته و آنا فآنا عارض م

 یآورده باشند و اگر در چاه باشد و تو آب بکش رونیاگر ب دیدول آب کش
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باز ثمر ندارد و صد  یباز سگ در چاه است و هرچه بکش یدیدلو کش کی

ب سب یآورد رونیباز سگ در چاه است لکن اگر نجاست را ب یتا هم بکش

مسأله را  نیکرد ا ریآن را تطه توانیت مو علت نجاست منقطع شد آن وق

خود و آن  یآنا فآنا موت را برا کندیحاال کافر احداث م دیهم که دانست

سل به غ افرو ک شودیپاک نم ییسگ در چاه قلب او افتاده و هرچه او را بشو

که عارض  یاما موت شوندیبه غسل پاک نم ریو سگ و خنز شودیپاک نم

ود از او رفته ب یوانیح اتیح نیعارض او شده بود و اکه  یاتیشده و ح تیم

 نیبود چون اتصال به مبدء داشت و از ا اتیکه ح مانیو آن روح اال رونیب

کل  یاست که برا بالجمله موت و حالت جن یاو ف یرفت از برا رونیبدن ب

است که فرمودند المومن  نیبدنش حاصل شده قذارت لکن مومن است ا

 یبه بدن او قذارت یبل دیآیوجه نجاست بر مومن وارد نم چیبه ه نجسیال

قذارت  نیهست ا شیسبب طهارت باطن مانشیاست و روح اال دهیرس

 یبرا پاو چون عموم در بدن او داشت غسل سرتا دیکه به بدن او رس یظاهر

فرمودند آن نطفه که از  شودیجنب م تیاست که فرمودند م نیاو الزم شد ا

حال موت از او جدا شده او را غسل جنابت بدهند سبب آن خلق شده در 

 ریتطه یجنب شده اما سدر نه غسل است که برا تیاست م نیا تیغسل م

و  تهاافاست که بدن او را از کث یاست که سدر مثل صابون نیا یبلکه برا

چرکها پاک کند زود متفسخ نشود و او را شسته سه دفعه باشد و اما کافور 
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کافور او را  بسیاست که بدنش زود متفسخ نشود و برد و  نیبه جهت ا

بخشکاند و عطر کافور عفونت او را پنهان کند و نگذارد که عفونت کند 

غسل آب  انهم تیو اما غسل م کنندیرا که حمل او م ییکند آنها تیو اذ

او حاصل شده و به غسل پاک  یاست که برا یاتیقراح است و آن به جهت ح

حافظ باطن او هست و او منقطع از مبدء  مانیهت آنکه روح االبه ج شودیم

 است یباق یزیو حرارت غر ستیجهت تا گرم است نجس ن نیاز ا ستین

و  رسدیم یبود که عارض شد آن وقت قذارت بدن به سر حد اعل @یکل

 حرارت طیاما در خروج بول و غا کندیم دایظاهر بدن انقطاع تمام از مبدء پ

 خواهدیکه حرارت بدن م نیو تجربه شده است که هم کندیم را کم یزیغر

و پاها سرد  رودیم رونیاول از پاها ب شودیکم شود اول از اطراف کم م

شود و حرارت یبعد سر و صورت سرد م شوندیبعد دستها سرد م شوندیم

به جهت آنکه مرکز حرارت قلب است هرچه  شودیاز اطراف کم م یزیغر

از  شودیو چون از اطراف کم م شودیاز اطراف کم م رودیرو به باطن م

صورت را شست پا را مسح کرد و احکام  دیدست را شست با دیجهت با نیا

و  ندکیر نمییاست که تغ ییاست و آنها یاحکام ذات پارهکیدو جوره است 

ته شس ستیشده به قاعده حکمت پا با ریاعراض که ملحق شده مغ پارهکی

ا را اند پگفته ندیاند که پا را بشورفع عسر و حرج قرار نداده شود به جهت

بردش  و ردیمیاعضاست و زودتر م ریاز سا شتریمسح کرد و اال موت پا ب دیبا
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 ندیحاال پاشان را بشو گرید ندگذشته همه مردم کفش ندار نیاست از ا شتریب

 فیها را کثو مسجد شودیم یها و کثافتها بدتر گلکوچه یو تو شودیتر م

و در زمستان پاها را شستن باعث ضرر و فساد پا است به جهت آنکه  کنندیم

 شیدارند و هوا هم سرد است و آبها هم سرد است فساد برا یخودش برد ذات

ح اند و اکتفاء به مسرا حکم به شستن نکرده اجهتها پ نیبه ا شودیم دایپ

لکن به جهت لحوق اعراض و  ندیبشو دیاند و اما سر را هم در اصل باکرده

 دیااند که باند و اما خواب را فرمودهبه جهت صعوبتش به مسح اکتفاء کرده

 غسل بکند به حسب ذات دیاست که با نینه غسل و حکمتش ا ردیوضوء بگ

به خواب و النوم اخو الموت  شودیم تیشود چرا که م کذات خواب تا پا

 یاست برا یت آنکه خواب امر معتاداند به جهو مع ذلک امر به غسل نکرده

و سنه  شودیو نعاس حاصل م دهدیدست م شانیا یمردم و روز و شب برا

ان در زمست مایبر مردم و الس شدیغسل بود امر صعب م فیاگر تکل دیآیم

چون  هم ضینبودند پس اکتفاء کردند به وضوء گرفتن و ح ملو مردم متح

 شودیاز کل بدن خارج م اتیاو ح است و به خروج اتیدم است و مرکب ح

 رونیب تایآمدن نطفه ح رونیمثل جنابت است که به ب نهیبع شودیو ناقص م

 شودیشده و آن دم هم که خارج م دیو نطفه همان دم است که سف دیآیم

جهت موجب غسل شده و  نیو به ا دیآیم رونیاو ب یمراهبه ه اتیح

آمد  ونریباشد و سبب فتور در بدن شد و آن روح ب رهیکث یاستحاضه وقت
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ر بکند پس ام دیجهت غسل با نیبه اعضاء به ا شودیموت و فتور عارض م

است و استعمال آب  ییاند به جهت آنکه آب مححدثها کرده نیبه آب در ا

کرد و به جلد برسد و از مسامات جلد رطوبت آب داخل بدن شود و  دیبا

در بدن کند و شعور در بدن احداث  اتیاحداث ح است و اتیآب مبدء ح

 یوقت یسر و صورت متقلص دار یشویکه از خواب که پا م ینیبینم کندیم

در اعضاء وضو و با آب سرد هم خوبست و  دیآیروحش م یریگیوضو م

 یزیو حرارت غر کندیسرد مسامات بدن را سد م آباست که آن  نیسببش ا

 یانتفاخ شودیجلد م یو شفاف یو سبب براق شودیجلد محتقن م ریدر ز

 انالشیکند و مردم خ دایپ ییبرق بزند و صفا اوردیحاصل کند و کش ب

 [(20است.)] یاست بر مردم و فعلگ یلیتحم عتیشر نیکه ا رسدیم

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*و نهم ستیدرس ب*»
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 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یوه اال باهلل العلالحول و الق و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

ادن من صاد  9انه خوطب یالمعراج: و اما ما رو یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

فاغسل مساجدک و طهرها و صل لربک و کان اول صلوه صالها رسول 

لوته جالله و کان صقدام عرشه جل یاهلل تبارک و تعال یدی نیالسماء ب یف9اهلل

 آخر. یال فیالخلق بجسمه الشر عیموثر جم 9صلوه الظهر فاعلم انه

 یمعن یکی دنشیدارد فهم یمسأله لزوم تمام نیکه در ا ییزهایجمله چ از

خدا در قرآن  ندیگویما م یعرض کردم که علما یوقت کیصعود است 

 فرموده نحن غمبریپ نیرسول اال بلسان قومه و همچنفرموده و ماارسلنا من 

او  تیبو اهل غمبریپ ثیقدر عقولهم پس احاد ینکلم الناس عل اءیمعاشر االنب

 عیکه متعارف عرب است و در عرف عرب شا یحمل کرد به ظاهر دیرا با

وارد  دهیمحمد: که در علوم عداخبار آل عیجم خواهندیجهت م نیاست از ا

ه واسط نیاست و به ا عیشا نیشده آنها را حمل کنند به آنچه در سوق مسلم

 دیآیوارد م هارش الخدش فمافوق یفمادونه ال دیاز توح نیدر د میفساد عظ
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شأنه به مذکور به جهت آنکه خداوند جل ثیو حد هیآ یو غافلند از معن

 وعظه الحسنه وربک بالحکمه و الم لیسب یادع ال دیفرمایخود م غمبریپ

 انشیاز ا یاطبقات دارند و طبقه غمبریاحسن چون امت پ یه یجادلهم بالت

مه ربک بالحک لیسب یخود ادع ال غمبریاهل حکمت بودند پس فرمود به پ

که  یآن الفاظ کندیبا آنها به حکمت تکلم م غمبریکه پ فهیآن طا ایحاال آ

مچو ه کنندیباشد که اهل سوق به آن الفاظ تخاطب م یالفاظ دیبا دیگویم

که با موعظه حسنه با آنها حرف  یافهیطا نیکرد و همچن توانینم یحمل

 متعارف اهل سوق و عیبر شا ردحمل ک توانیباشند نم نیکه متوسط زندیم

که متعارفند و در  یبا مردم زدیاحسن که حرف م یه یمجادله بالت نیهمچن

تکلم  9غمبریگذشته حضرت پ نیو از ا زدید با آنها حرف ممقام نفوسن

با  و نیبا متکلم کردیبا حکماء تکلم م کردیو تکلم م هیبا دهر کردیم

بفهمد  تکلم کند که او یطور یستیکرد بایکه تکلم م یفالسفه و با هر قوم

رف ح عیو عرف شا یاگر به طور بازار یو به لسان او باشد نه به طور بازار

 یو عام یو خربزه فروش یتو مرد خرما فروش دیگویزند اهل آن علم به او م

با  غمبریپ میدیبه طور آن قوم تکلم کند و د دیپس با یستیو اهل علم ن یهست

که حرف  نیبه لسان آن قوم تکلم کرد اگر با موحد کردتکلم  یهر قوم

 رطونینکند هم انیاز آن حکمتها ب دیحکم و معارف نگو قیاز آن دقا زندیم

 و میخدا را باال سر دار ندیگویحرف بزند که م هایو عام هایبه زبان بازار
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 مانهیبه طور حک یستیاز آدم پس با ردیپذیآن موحد نم میپا شما را دار یش

که از حضرت  یجهت خطب نیبه اصطالح اهل حکمت با آنها حرف زند از ا

 عیبه الفاظ عوام و شا یه دارد دخلک یوارد شده الفاظ هیصلوات اهلل عل ریام

سواه معلول و  یمردم ندارد مثال کل معروف بنفسه مصنوع و کل قائم ف

الت اال ریشالصفات عنه و انما تحد االدوات انفسها و ت ینف دیکمال التوح

عوام و اهل سوق حمل کرد  یبه حرفها توانیرا چطور م نهاینظائرها، ا یال

رت که حض دید گذشتیم یهودیدر فلسفه تکلم کرده شخص  ریحضرت ام

رو کرد به  زنندیخوب حرف م یلیو خ فرمودندیبا اصحاب تکلم م ریام

و اگر فلسفه  یدانستیخورده فلسفه م کیحضرت و گفت کاش تو 

من  سیه ألبالفلسف یفرمودند ما تعن ریبود حضرت ام یتو شأن یبرا یدانستیم

ردند ک انیاثر النفس ب هیمزاجه ظهر ف یاجه و من صفمز یاعتدل طباعه صف

 عیعرض کرد لقد تکلمت بجم دیکه آن را شن یهودی یچند فقره مختصر

را  فلسفه عیو جم یفلسفه تکلم کرد عیبه جم یعنی نیرالمومنیام ایالفلسفه 

است که به لحن فلسفه حرف  نی. مقصود ایعبارت مختصر گذاشت نیدر ا

فه فلس عیجم گفتیحرف زده بود نم یاگر به طور سوق دهیزده که او فهم

 فرموده: نیو همچن یمختصر گذاشت نیرا در ا

 الفرار و الطلقا خذ
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 البرقا شبهی ئایو ش 

 

 مزجته سحقا اذا

 ملکت الغرب و الشرقا 

 

 

و  نداوریمحمول بر عرف سوق است پس بروند از بازار فرار بخرند ب ایآ حال

و اذا  ردیگهم ب یبراق زیچ کیالبرقا  شبهی ئایش یو به جا ردیطلق از بازار بگ

است  دنییسحق در هاون سا طورنیمزجته سحقا هم بر ظاهرش است هم

 خذ دیفرمایم نیبشود و همچن یزیکند معاذ اهلل که همچو چ یهمچو سحق

کرد  دیارضا سائله و نارا حائله و هواء راکدا و ماء جامدا حمل بر ظاهر با

د کن کیخ یراکد هوا را تو یماء جامد و اما هوا یبه ازا ردیبگ خیپس برود 

 یاست و نار حائله وقت نیا عیاز جاش نتواند حرکت کند شا گریکه د

و ارضا سائله خاک  ردیخورده نار شد و قرمز شد بگ کیمنقل  یتو یذغالها

 نیاست ا عیاگر حمل کنند که حمل بر ظاهر شا طورنیرا گل کند حاال ا
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آن  به لسان یبا هر قوم کردندیتکلم م شانیف است و نامربوط بلکه امزخر

هرگز درست  یبه قواعد عوام حمل کن یقوم حاال آن عبارات را بخواه

در طب  یثیاند ائمه احادکرده میعظ یجهت فقها خبطها نینخواهد شد از ا

 دبغیانه الرمان فاند کلوا اند مثال فرمودهاند در فقه نوشتهاند آنها برداشتهفرموده

اند هرا فرمود نیا تیآن شنونده خاص دنیو فهم نیا میتعل یرا برا نیالمعده ا

باب استحباب اکل الرمان مردکه  سدینویبه استحباب ندارد که م یدخل

حمل  شودیندارد نم یعمل آورد رمان بخورد دخل بهحاال مستحب  دهییچا

 اند باب استحباباند نوشتهکرد مثال فرموده العطسه من الرحمن برداشته

اش جهت است چطور عطسه مستحب است عطسه نیالعطاس همه از هم

ه بر برداشته نوشت نکهیا یاست حت یچه مستحب نیچه کار بکند ا دیآینم

 یواست ت یعیکه عطسه طب رایز دیآینم اشکتابش که اگر عطسه هیحاش

ه باب نوشت نیبکشد تا عطسه کند و همچن هیانف ایص آفتاب نگاه کند قر

از سه تا مکروه است مردکه  ادهیاز ثلث چطور عطسه ز دیکراهت عطسه از

 از سه تا از ادتریچطور مکروه است ز کندیهم م ینزله است پنجاه عطسه پ

اند و حال آنکه امام از آن علم تکلم نکرده نوشته اندبرداشته زهایچ لیقب نیا

فرمود خذ الفرار و الطلقا  نکهیگفت ا توانیبه آن علم ندارد حاال نم یدخل

 نیدر وجوب است و واجب است بر مردم که ا قتیخذ امر است و امر حق

فور و تکرار هم هست و مشاقها تکرار هم که  یکار را بکنند و امر برا
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که  شودیحملها غلط و نامربوط است معلوم م نیو ا شودیمن نیا کنندیم

اند به طور آن علم و به لسان اهل آن علم که حرف زده یدر هر علم شانیا

همه را حمل بر عرف اهل سوق کرد حاال از جمله علوم  دیاند نباحرف زده

علم معراج مشتمل است بر  نیعلم معراج است و ا همیصلوات اهلل عل شانیا

علم را بفهمد  نیا ستیآن علوم را نداند ممکن ن یکه اگر کس دهیعد علوم

 ئتیعلم مشروط است به علم فلسفه و به علم هندسه و به علم ه نیشناختن ا

 اخص یبه معن یو مشروط است به علم طب و به علم اله یو به علم مجسط

ا انسان ر نهایکه تا ا یعیاعم و مشروط است به علم طب یبه معن یو به علم اله

او  یکه مباد یرا و علم 9غمبریصعود پ یکه بفهمد معن ستینداند ممکن ن

 آنها را حمل دیبا ایعلم وارد شده آ نیکه در ا یالفاظ نیعلوم است حاال ا نیا

 کندیم الیبحر صاد خ شنودیم شودینم نیمتبادره به اذهان ا یکرد به معان

 الیطور ظاهر خ نیهم هم ار ریعرش هم هست ز ریپر از آب ز یگودال

خدا هم به او گفت ادن من صاد و توضأ دستهاش را باال کرد وضو  کندیم

و مشت مشت هم  کنندیم عیرا هم حمل بر متعارف شا شیهم گرفت وضو

 عیو نماز کرد همه را حمل بر شا ستادیآب برداشت و وضو گرفت و ا

 نیبلکه ا رودیم انیو حکمت از م شودیخراب م نیکار د نیمتعارف ا

 مبرغیاهلش است حاال پ یاست اعظم علوم و الفاظ و اصطالحاتش برا یعلم

او  یآسمان برا یدرها دیرسیچه و به هر آسمان که م یعنیصعود کرد 
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 یآسمان درش از کجاست درش برابر کجاست آسمان کرو شدیگشوده م

 اکبر کبر اهللاهلل ا گفتیم لیجبرئ دیرسیدوار درش کجا بود به در اول که م

بسته بود  زیچه چ کردندیدر کجا را وام کردندیدر را وام آمدندیمالئکه م

ثم  دیفرمایکه خدا م یچه کند آسمان خواهدیچه بود آسمان در م دشیکل

است  نیا شودیدخان دخان درش کجا بود همچو م یالسماء و ه یال یاستو

 انهیعام یاست آن معن عیشامردم معروف و  انیکه عرض کردم که آنچه در م

 یاعاجم ستین یضرور یو آن معن ستیآن متواتر و متظافر ن ستیحجت ن

د باش یاجماع شودیشده آن حجت است و م تیکه روا یآن لفظ یبل ستین

مربوط همچو  ریکه ده هزار نفر عوام غ ییباشد اما معنا یضرور شودیو م

اند الحمد هلل رب ت کردهیروا نیو همه مسلم شودینم یضرور انددهیفهم

بکنند هزار نفر ده هزار نفر صد هزار  نیا یکه برا ییحاال آن معنا نیالعالم

 راتیبتع نیکه ا رایبه ضرورت اسالم ندارد ز یندارد دخل تیبه حج ینفر دخل

 یهاتیفیک انددهیبه آنجا ندارند و نفهم یاست و مردم عوام راه بیاز عالم غ

پس فهمشان چه اعتبار  ستندیو ائمه و حکماء ن اءینبآن عالمها را و مردم ا

آنچه  ریغ دیفهم یاگر معن افتدیم میکه عبارت به دست حک یدارد پس وقت

ثل م دهیو خالف ضرورت اسالم نفهم ستین یمتبادر به اذهان مردم است نقل

 دشنونیو آنچه م ایدن نیمثل اوضاع هم کنندیم الیمردم بهشت را خ نکهیا

 نویمثل باغ هما انددهید ایدن نیبر آنچه در ا کنندیبهشت حمل م از اوضاع
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 نیاز ا ریغ دیبایکه م فهمدیم افتدیکه م میو باغ گلشن اما دست حک

 انیب فهمندیکه عوام م طورنیاز ا ریاوضاعها باشد و خود ائمه: هم غ

 شیهاباال است و شاخه اششهیبهشت ر یاند درختهااند مثال فرمودهفرموده

 نیز اا ریشد غ گریپس درختهاش طرح د هیقطوفها دان دیفرمایخدا م نییپا

لور مثل لوله ب زدیریاز باال م مینهر تسن دیفرمایو م فهمندیطرح که مردم م

 یبه جهت مجرا نیشکاف زم یبالاخدود و اخدود به معن یتجر دیفرمایو م

 شودیم ینهر جار ونبهشت بدون اخدود و بد یو نهر و نهرها یآب مثل جو

از  همندفیآنچه مردم م ریشد غ گریپس طرح د زدیمثل لوله بلور که از باال بر

ها و درخت شهیبرود و ر دیدرختها با یو البته نهر پا ایآب در دن انینهر و جر

جنت  اهل دنیلباس پوش نیبرود و همچن دیبایپاش باالست پس آب از باال م

لوم که مع داستیپ نیمغز استخوان حورالع دهیاز پشت هفتاد حله که پوش

که  دهندیبه آدم م یحور ستین فهمندیعوام م نیکه ا یطورنیاست که ا

 یپا یرا چه کارش بکند کالسکه دود نیسرش مشرق است و پاش مغرب ا

و اوضاع  بیترک نیتلگراف بگذارند که از سرش باخبر شود با ا ایآن بگذارد 

مغرب منزلش  شیکه سرش مشرق است و پا یرحو دیآیدرست نم ایدن نیا

ت همان اس رونیقصرها اگر باشد پاش از قصر ب نیا یکدام قصر است تو یتو

 است پس معلوم یاست چطور قصر یچطور اطاق نیا ماندیقصر م یسرش تو

 خواهندیآن را پس م فهمندیمردم نم نیاست که ا یگریاوضاع د کیاست 
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 تیوال عیو شا عی:را به طور متعارف شادمحمآل ثیاحاد عیحمل کنند جم

فاسد را  یهایجوره معن نیخودشان خانه خودشان و محله خودشان است ا

ه ک ستیصعود است شک ن یفهم معن یکیحاال از جمله آن مطالب  کنندیم

 یمن المسجد الحرام ال الیبعبده ل یاسر یصعود کرد سبحان الذ 9غمبریپ

لکن و ستیشبهه ن نیدر ا اتنایمن آ هیلنر لهبارکنا حو یالذ یالمسجد االقص

 یپس از جمله معان دیفهم دیاست و چطور است با زیصعود چه چ یمعن ایآ

 یال ایمن المرکز  شانیکه حرکات ا استیصعود آن اجسام یکیصعود 

ز المرک یال شانیا هیعیاجسام هستند که حرکات طب پارهکیالمرکز است 

آن را ببرد به آسمان هفتم او  یکه کس یگمن المرکز است مثل سن ایاست 

 نیو اگر همچن نیتا مرکز زم دیآیم میرا از آنجا که رها کردند به خط مستق

 رودیال مبا میو به خط مستق کندیباال من المرکز حرکت م یندازیرا ب یسنگ

هت به ج دیایطرف ب نیاز ا خواهدیم یکنیم الیخ یکنینگاه که م نکهیو ا

ه ک یلکن به قهر و جبر قدر دیایالمرکز ب یال خواهدیدائم م است که نیا

راه باال رفت لکن  نیو قهر از ا یراه آمد به قو نیاز ا ینیبیم رودیباال م

 نیبه ا لیکه از دست رها شد خورده خورده م نیاست که هم نیطبعش ا

 دکنیم حرکت یبه طور نصف قوس نییپا دیآیدوباره م نکهیتا ا کندیطرف م

 رگید یباز قدم دیآیم نییخورده پا کی یاز دست تو که رها شد در هر قدم

به  یجهت است که حرکتش دور نیو هکذا از ا دیآیم نییخورده پا کی
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 به جهت کندیم یحرکت دور ینیبیگلوله توپ م نیو همچن دیآینظر م

و همچ رندبیالمرکز است قهرا او را از آن راه م یال لیاست که بالطبع ما نیا

از ب رودیتا قهر تو همراهش هست سر باال م یندازیسر باال هم قهرا ب شودیم

 یاست که حرکتشان ال نیا یعیصعود در اجسام طب یو معن دیآیم نییپا

 میاز مرکز بکنند به خط مستق دیالمرکز باشد و اگر آنها را به قهر و غلبه بع

المرکز  یحرکتشان ال انالمرکز و چون عناصر هر چهارش یال گرددیبرم

است که  طورنیاست و نزولشان به ا طورنیصعودشان به ا نهایاست پس ا

ثه ج عیرا به جم گرید یو مکان کنندیم هیجثه خود تخل عیرا از جم یمکان

کند  یوجود خود خال عیرا از جم نجایا نجاستیسنگ ا شوندیخود شاغل م

و  آب ریبه ز یاگر هوا را ببر اماوجود خود پر کند  عیو برود آنجا را به جم

به طور استقامت و اگر هوا را به  زهیح یال کندیحرکت م یخاک و رها کن

طور به همان آمدیم یمثل آنکه سنگ را رها کرد یو رها کن یکره نار ببر

خاک و رها  ریز یو اگر آب را ببر شودیداخل کره هوا م دیآیاستقامت م

مان به آس یباال تا کره آب و اگر آب را ببر دیآیم میبه حرکت مستق یکن

و  رسدیآب م نیتا به ا دیآیم میبه حرکت مستق یهفتم تا رهاش کرد

به حرکت  یو رها کن یهوا و آب و خاک ببر رینار را اگر ز نیا نیهمچن

مان هفتم تا به آس یتا به کره خود و اگر آن باال ببر رودیم گرددیبرم میمستق

 یبه جهت ثقل رسدیته به کره نار م دیآیسنگ فرود م آنکهمثل  یو رها کن
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است از تجاذب دو  یاست ثقل امر زیاصل ثقل چه چ شودیم دایکه در او پ

او را به باال و  یکشیسنگ و م یکنیمثال تو جذب م شودیحاصل م ءیش

ه ب لیخود ما عتیبه طب ءیو آن ش یاو نگاه دار زیح ریاو را در غ یخواهیم

 یکنیخود را به مرکز خود پس تو احساس م کندیخود است و جذب م کزمر

است که به  نیمرکز خود و طالب ا یبه سو کشدیاو م یدر المسه خود ثقل

و از  یمرکز او نگاه دار ریاو را در غ یخواهیمرکز خود برود و تو به قهر م

خودش  زو اگر او را در مرک شودیم نیلهذا سنگ یمرکز او او را دور کن

خود که  زیعظمت در ح نیبه ا یهوا نینخود ثقل ندارد ا کی یبگذار

 او را به آسمان هفتم همچو یلکن اگر ببر ستیاو ن یثقل برا چیه ستادهیا

 باال یهوا را بکش یخواهیتو م شودیثقل هوا آن وقت معلوم م یرهاش کرد

 دهیستو ر المسهکه به  یالم کندیم ینیبه کره خود سنگ دیایب خواهدیهوا م

طور که و به همراه او به همان یکن عتشیاسمش ثقل است و اگر تو مشا

ل ندارد ثق چیه نییپا ییایمو ثقل ندارد اگر همراه سنگ ب کی ییایب دیآیم

 زیاست و ح نییآب پا زیبرود باال ح خواهدیهوا از ته آب م یوقت نیهمچن

 زیح ریکه او را در غ یزنیم برود و تو زور زندیهوا زور م یهوا باالست ه

است که احساس  یاست پس ثقل آن الم نیلهذا بر تو سنگ یاو نگاه دار

 یبکن یخواهیکه موزونش م ءیتو در المسه خود از تجاذب آن ش یکنیم

او را از  یکنیجذب م یکشیرا باال م یااست کفه طورنیترازو هم هم نیا
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به آن خورده  یفهمیثقل را م انزیم گرید کندیمرکز خود ثقل افاده م

 باال با آن یکشیرا که م نیثقلش چقدر است اگر ا یدانیکه م ییسنگها

صعود در  یاست پس معن قدرنیوزنش ا ییگویخورده سنگها مثل هم شد م

است که از مرکز خود  نیالمرکز است ا یال نهایکه حرکت ا یاجسام شیپ

به طور  یمنحن ایاست  ستقامتحرکت به ا جورنیبروند باال و حرکت ا

 صعود است. یمعن کی نیخالصه ا میستین نیدرصدد ا گریحاال د یدور

ه است ک نیاست که نه مقصود از صعود ا نیصعود ا یاز معان گرید یکی و

که داشت که حالت  یبلکه آن را از آن حالت میآن را ما از مرکز دور کن

از  است یمعن کیهم  نیا میغلظت و کثافت باشد به رقت و لطافت ببر

ورد خ یبریسنگ را م کنمیچه عرض م دیصعود درست ملتفت باش یمعان

 ینکیآبش م یکنیدر کوره آن وقت آتش م یدهیبو م ابیو با قل یکنیم

 فیاول سنگ بود کث تیبه زجاج تیپس صعود کرد از سنگ شودیزجاجه م

حاجب ماوراء  ریغشد و زجاجه شد و  فیبود و حاجب ماوراء بود حاال لط

عودش ص یصعود کرد و معن ییصعود کرد و درست است که بگو نیشد پس ا

که سنگ را که از  رایصعود بهتر از آن صعود از مرکز است ز نیو ا نیهم

 فیلط نینکرده و ا دایپ یلطافت چیباز سنگ است و ه یمرکز به فوق انداخت

ه و آتش ب یزنیبه او م ایو جوهر قل یکنیشده و باز دو مرتبه زجاجه را آب م
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و  دو زجاجه صعود کر دیآیبلور به عمل م شودیو آب م یکنیم شتریاو ب

در مقابل آفتاب و  شودیخود م یشد و بلور شد و حاال محرق ماورا فیلط

الماس  ینبک هیو تصف ینقره به او بزن ریو اکس یاگر بلور را آب کن نیهمچن

حاال هرگاه  دیرس یبه رتبه الماس هم صعود کرد و رفت نیپس ا شودیم

 عامه دیکردم مقصودش تصع دیسنگ را تصع دیبگو یگرشهیصاحب علم ش

است در عرف و لغت و صانع  عیکه پراندن سنگ به باال باشد که شا ستین

دارد  یاست و اصطالح یکه علم رایکردم ز دیدروغ نگفته که سنگ را تصع

فته که گفته و درست گ قتیکرده و مجاز نگفته و حق دیواقعا تصع قتایو حق

گفته  قتیحقچگونه مجاز نگفته و  دینیبب دیخواهیکرده است حاال م دیتصع

معلوم  یجزجا اتیفعل ایابعد از مبدء است  ایآ یسنگ اتیآن فعل میگویپس م

مقام  و از دیرس یکه به حد زجاج یابعد است پس وقت یسنگ اتیاست فعل

ود کرده باال رفته و صع قتایحق دیء رفت و به مقام قرب به مبدء رسبعد از مبد

بته ال یزجاج اتیفعل ای تاقرب به مبدء اس یبلور اتیفعل ایآ نیو همچن

صعود  دیاقرب است پس زجاج که از مقام بعد رفت تا به مقام قرب رس یبلور

ته الماس بلور الب اتیفعل ایالماس اقرب به مبدء است  اتیفعل نیکرده و همچن

و  اقتیصعود کرده حق دیاقرب است پس بلور که رفت و به حد الماس رس

 تیالماس از فعل تیست که فعلین نیو شک در ا ستیهم ن یمجاز چیه

و هر  یاقرب است از حجر یو زجاج یاقرب است از زجاج یو بلور یبلور
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ه جهت اوحد است ب یکدام اوحد است اقرب به مبدء است و حدود الماس

از  ترشیو بلور تشاکل اجزاش ب یاست از بلور شتریآنکه تشاکل اجزاش ب

اوحد است پس  پستر است از حجر زجاج است و زجاج اجزاش مشاکل

اقرب است و حجر اجزاش تشاکل ندارد پس ابعد از مبدء افتاده است پس 

 سدریم یتا به رتبه الماس رودیو باال م یسنگ از ارمده سنگ کندیصعود م

ولکن اکثر الناس  یقیحق یاست واقع یامر نیو ا ستین یمجاز چیو ه

و نمو  کندیماو به آن غلظت است صعود که  وهیم نیو همچن علمونیال

و از  دیآیو طعمش از تفاهت به حموضت م شودینرم م رسدیو م کندیم

 سدریم نکهیتا ا شودیم نیو غلظتش بدل به ل دیآیحموضت به حالوت م

ا ت کندیم ریاست به جهت آنکه به درجات کمال س یصعود است ترق نیا

چو هم اشاقصهو درجات ن شودیم لیو تکم ریکه منشأ تأث ییبه جا رسدیم

 یلیندارد تکم یریو تأث شودیسبز نم ی[( را بکار21نبود اگر تخم نارس)]

س پ آوردیو گندم بار م کندیسنبله م یاگر بکار دنیو در حال رس کندینم

دائم  سدریکه م یتا وقت شودیکه سنبله او سبز م یمعلوم شد که گندم از اول

 یواقعا صعود کرده و مجاز قتایحق نیدر درجات صعود است تا برسد پس ا

را مثال  یمن جسم رمیدر علم فلسفه اگر بگ نیو همچن ستیهم در او ن

حاس ه نصعود کرده ب تیرا و از او استخراج نحاس بکنم پس کبر تیکبر

 دنایعامه ندارد و المراد تصع دیبه تصع یکن دخل دیو اگر گفتم تصع دهیرس
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 میگوکردم بعد اگر ب دشیتصع مآورد رونیکه ب یالعامه پس نحاس دیالتصع

 یاگر از نحاس استخراج ارواح کن یکن دیکن و تو تصع دینحاس را تصع

او را باطل  و ظل و سواد یکرد لیزا یکرده و اوساخ او را به کل دشیتصع

 نید ابالمطابقه ش تیرفت و نحاس رونیبه طور تضمن ب تیپس نحاس یکرد

 نیدر هر عالم و همچن شودیمختلف م دهایاست کرده پس تصع یدیتصع

با معده و آن را  یبه اسنان و آن را هضم کن یغذا را و مضغ کن یریاگر بگ

و اعراض  یکن دیو آن را تصع یزیدر کبد بر موسیو ک یو صاف یکن هیتصف

ج از آن استخرا یو دم اصفر صاف یاو را از او اخراج کن یسودا و بلغم و صفرا

 دیصعت قتایغذا شده و حق دیشود تصع یح یو در قلب رود و روح بخار یکن

 وانیح نیبه باال نرفته و همچن نییاست و حال آنکه از پا دیاست و اعظم تصع

و فالن شخص ده سال با تو راه  شودیم وانیو ح کندیصعود م تیاز جماد

 نیکرده و حال آنکه از زم یترق ییگویو مثل اول است و تو به او م رودیم

 خودش یاست جا دیجوره تصع کیهم  نیاش همراه تو بود اباال نرفته همه

 شده. دیذلک صعود کرده و تصعنشسته و مع

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و
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 *«امیدرس س*»

  

 میاهلل الرحمن الرح مبس

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

ادن من صاد  9انه خوطب یالمعراج: و اما ما رو یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یفاغسل مساجدک و طهرها ال

و وضو و آنکه نجاسات به چه سبب  ریاحکام تطه یهفته گذشته قدر در

 یبه چه سبب به آب است به طور مختصر عرض کردم و قدر رینجسند و تطه

صعود اقسام دارد و همه صعودند به طور  میو گفت میاز مسائل صعود را گفت

به طور خود او جلوه  یو حد یو مقام یصعود در هر عالم نکهیاال ا قتیحق

ز خود از مرک دیبع ءیآن است که ش میگفت هیو صعود در اجسام سفل کندیم
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ود از مرکز خ دیبع هیعنصر هیاز اجسام سفل یکه جسم نیبشود هم ءیآن ش

باشد  نیصعود کرد و الزم نکرده که مرکز مرکز زم ندیگویرا م نیشد ا

هم صعود است  نیاز مرکز خود شدند ا دیبلکه نار و هوا هم و ماء هم اگر بع

 و دنیبه حال رس ینارس است از حال نارس وهید مصعود صعو گریو قسم د

درجات بعد و اول تکون او که  یکه از ادن رسدیکمال خود م تیبه نها

دء قرب به مب تیتا به نها کندیو صعود م یبعد او است از مبدء ترق تیغا

 لیاعاف نکهیا ستبعد او ا تیمطلب آنکه اول تکون او غا نیا لیو دل رسدیم

و آن وقت که به  کندیاند در آن وقت از او بروز نمکه از او خواسته یاله

در آن وقت افعال اهلل از  دیکمال او است رس تیقرب به مبدء که نها تینها

 یلوسیاست صعود انسان از حال ک لیقب نیاز ا نیو همچن شودیاو ظاهر م

و  ودشیم دایپ یموسیو حالت ک کندیم یتنزل انسان است ترق یکه منتها

غه و و بعد علقه و مض شودیم دایبعد حالت نطفه پ شودیم دایبعد حالت دم پ

 نیو هکذا و در ا نیعظام و لحم و انشاء خلق آخر فتبارک اهلل احسن الخالق

و  شودیم شتریاو اتحاد او ب کندیم یو در هر مرتبه ترق کندیم یمراتب ترق

 لیاز او زا شتریبه جهت آنکه اعراض او ب شودیم شتریب شیتشاکل اجزا

که در او هست به واسطه  یو نقص یو عجز یجهل یو در حال سابق شودیم

ل تشاک شودیم لیکه داشت هرچه تکم یبیاعراض و رطوبات فاضله و غرا

 و رودیچرا که رو به احد م شودیم شتریاتحاد او ب شودیم شتریاجزاش ب
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ثم انشأناه  رسدیچهار ماه م نکهیا ایود او است صع نیا شودیاقرب به احد م

و خالصه  شودیم دهیو روح در او دم نیخلقا آخر فتبارک اهلل احسن الخالق

 یفلک اتیبعد ح شودیم یو روح بخار رندیگیرا م ظهیو نخبه آن اجزاء غل

 شودیم یو ح شودیم یو بعد از آن خورده خورده ولد شودیدر آن ظاهر م

 الدیصعود او است به صعود م تیوقت تولد نها نیو در ا شودیم متولدپس 

ملکوت  جلیال ایاست گو لیبکند و در انج دیبا یگریو بعد از تولد د ییایدن

ال کم یاو بوده که به منتها ییایتولد دن نیو ا نیالسموات اال من ولد مرت

ه دارد ک یرگید الدیآن وقت م ایکه آمد به دن یبعد از آن دیرس نجایخود در ا

در  تیکه آن خورده از شعور انسان تیباشد و اول مرتبه انسان تشیانسان الدیم

اول  و شودیم ادیز تیحالت نطفه انسان است و آنا فآنا انسان شودیم دایاو پ

خورده خورده پدر و مادر  دهدیم زیتم یکیو تار یاست که روشن قدرنیهم

 ادیچند  یو کلمات یحروف کندیم دایو خورده خورده علم پ شناسدیم

از  شودیو خورده خورده مکلف م شودیو خورده خورده مراهق م ردیگیم

و خدا  دیشناسیشما خدا را م دیدانیم بیشما همه علم غ دهدیخبر م بیغ

مت ا نیو از خواص ا بندیغ شانیو ا دیشناسیو امام را م غمبریاست پ بیغ

باشد و از خواص انسان معرفت  بیبه غ فتکه معر بیبالغ ومنونیاست که 

ندارد و علم او مختص عالم شهاده است  بیمعرفت به غ وانیاست و ح بیغ

 بیمعرفت به غ وانیو اال فال و ح فهمدیهرچه در مشاعرش عکس انداخت م
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و گوشش  ندیندارد چون خودش از عرصه شهاده است آنچه چشمش بب

اش احساس کند همان را و المسه هاش احساس کند و شامو ذائقه شنودیم

 و حاال شکندیم ینیبه کاسه چ یمسأله که هرگاه سنگ بزن نیدارد و اما ا

ست ا بیعلم غ نیو ا یفهمیانسان و تو م نینه سنگ است و نه شکستن و ا

بلکه از عقل است  ستیو در مشاهد حواس ظاهره شما ن ستیو شهاده ن

قبل کونه و  ءیعقل عالم بالش فدر وص دیفرمایم7ریکه حضرت امچنان

ست ا بیعلم غ نیا بردیم دیبر دست بگذار یزیکه اگر کارد ت دیعلم دار

 انیدر م یو حال آنکه نه کارد کندیرا درک م نیکه قبل از وجودش عقل ا

صال انف فهمدیگوسفند نم فهمدینم وانیرا ح نیو ا دهیاست و نه دست را بر

 فهمدیو انسان م فهمدیآن وقت م فتدیب شچشم یکه شبح تو یرا مگر وقت

لم ع توانستیعالم بود انسان چطور م نیا بیبود که عاقله از غ نیو اگر نه ا

لم ع تواندیبفهمد گوش چرا نم بیعلم غ تواندیبفهمد چشم چرا نم بیغ

 نیانسان از ا تیپس معلوم شد که انسان فهمدیبفهمد لکن انسان م بیغ

 یبکن نیکه اگر چن داندیعالم است پس م نیا بیغبلکه از  ستیعالم ن

 رطونیا گریپانزده سال د یکن نیکه اگر امروز چن فهمدیم شودیم نیچن

 دهدیم وهیمثال م گریچند سال د یآنکه فالن درخت را امروز بنشان ای شودیم

 وانیح یو برا فهمدیگذشته را م یزهایو از چ ردیگیبعد را م یهاو اندازه

قوه  مگر ستین منیو مه روزید ایباشد بر فردا  منیکه مه ستین شعرم نیا
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ه و قو ندهیاست بر زمان گذشته و حال و آ منیدارد و مه تیکه دهر تیانسان

و از گوشت  شودیو از شکم مادر حاصل نم ستیدر شکم مادر ن تیانسان

 تگوش نیآنچه از ا کندیعناصر تولد نم نیو پوست و خون و غذا و آب و ا

و آن عالم به علم شهاده است  وانستیح ای شودیو پوست و خون حاصل م

 یاست که عرض کردم که هرگاه انسان را وقت نیخبر ندارد ا بیو از علم غ

 چیو با ه ندیکس را نب چیاگر بگذارند او را در مغاره و ه کندیکه تولد م

 نکهیا زغذا به او برسد که بزرگ شود به ج یقسم کیکس معاشرت نکند و 

 یحاصل دیآیدرم یزیاش چو به ذائقه و المسه کشدیو بو م کشدینفس م

که  ودشیچه م یبل واناتیاست از ح یوانیبلکه ح ستیانسان ن نیدر ا گرید

جهت  نیاست و از ا واناتیخرس اعدل ح نکهیباشد مثل ا واناتیاعدل ح

و  ندکیم سانبه ان هیشده و خود را شب دایدر آن پ یبعض عکس شعور انسان

دال که اقرب به اعت مونیمثل م زندیبه انسان از او سرم هیحرکات شب یبعض

 یف نکهیانسان است اال ا ئتیاست و اشبه به انسان است به جهت آنکه به ه

 نیهمچن زندیانسان از او سرم یخورده کارها کیالجمله منحرف است و 

 یالجمله بعض کارها یفاست اشبه به انسان و  یوانیپس آن انسان مغاره ح

 دایپ تیاست که انسان نیو نه ا ستیبه انسان از او سر زند لکن انسان ن هیشب

کند  دایپ یگریانسان د کیاز  دیرا با تینکرده انسان دایپ بیکرده و علم غ

اموش خ لهیفت شیکه در پ یمثل چراغ نهیرا انسان کند بع نیا دیایکه او ب
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اگر مقارن بشود با چراغ  یغار وانیح نیا نیهمچن ردیو آن درگ یریبگ

از  تیلکن نار شودیو انسان م شودیو روشن م ردیگیدرم گرید یانسان

 درگرفتن را دارد به جهت تیقابل ردیگیدرنم دیایو تا ن دیایب دیخارج با

 ادیپ یزیاز خودش چ تواندیمگر از خارج و نم ردیگیاعتدالش لکن در نم

 لیاما تکم ردیو به آن درگ دیایاز خارج ب یغو چرا یکند مگر آنکه آتش

که  کنمیعرض م شودیمولود چگونه م نیکواکب و شعالت آن در ا

کن انسان را ل نیا تیانسان لینه تکم کنندیرا م نیا تیوانیح لیکواکب تکم

و  شودیاز انسان متکمل م نیمعاشرت کرد ا نیاگر از خارج آمد با ا

در مقام خود فرمود انا  هیسالم اهلل عل ریاماست که حضرت  نیا ردیگیدرم

وجود او به  لهیو فت ریمن محمد کالضوء من الضوء لکن چراغ حضرت ام

شد  یو ول تیشد و استعداد نبوت داشت و درگرفت به وال نیآتش نبوت قر

که انچن یبود مثل هارون و موس یاو نب ینب غمبریبود بعد از پ زیو اگر جا

ه بود و ب یو هارون نب یبمنزله هرون من موس یمن انتبه او فرمود  غمبریپ

 ستین گرید غمبریو بعد از پ یبعد یدرگرفته بود اال انه النب یآتش موس

 یعلمه و علمته علم یو اال حضرت بود و حال آنکه فرمودند علمن یغمبریپ

انسان از  نیپس همچن 9غمبریدرگرفت از چراغ وجود پ ریپس حضرت ام

اکتساب کرد بلکه از انسان  تیانسان توانینم وانیو از ح ردیگیانسان درم

سان و ولد ان تیانسان یجهت از برا نیرا نمود پس از ا تیاکتساب انسان دیبا
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آن ابهام دارد و همان  یکون تیواجب است و اما انسان یدو پدر و مادر انسان

 رهکه عرض کردم در انسان مغاکند چنان مشیتعل دیبا یرا هم انسان کون

 یوانیو اال آن وقت ح ینخواهد شد مگر به معاشرت انسان کون یانسان کون

 ادیرا به او  هیکون تیانسان یو پدر و مادر کون واناتیاست اعدل و اکمل ح

آتش  یکار مکن و آن کار بکن تو نیمرو و آنجا برو و ا نجایکه ا دهندیم

که به او  ردیگیم ادیرا  نهایو ا یشویآب مرو غرق م یتو یسوزیمرو م

که آتش سوزنده است  رسدیرا فهمد و چه عقلش م نیو اال کجا ا ندیگویم

ا که مشاعر باطنه ر دیبگو یندارد و اگر کس تیانسان چیو اب غرق کننده ه

 یقالبش را دارد و جا یعنی کنمیشخص مغاره مثال عرض م نیکه دارد ا

و فکر و  الیخ یبرا تآنها را دارد که مرکب اس یهاو خانه یمشعر باطن

 الیخ کندیم دایو فکر پ الیاز خارج آمد خ یواهمه و عاقله که اگر کس

 رونیکه از شکم مادر ب یمثل باصره که طفل وقت نیمع الیمبهم دارد نه خ

نهار  و لیمثل صفره و حمره و ل یزیابصار چ کنیدارد ل یباصره مبهم دیآیم

 اوردهین یشکم مادر به جز بصر مبهم ازو اال  شودیحاصل م شیبرا نجایا نهایا

او  الیو به خ دیایب یمبهم اما اگر کس یالیدر او خ شودیم دایپ نیو همچن

ه است ک نیبکند ا تواندیم الیخ لیو به فکر او بدهد تحص یزیبدهد چ

 نفعیفرمودند العقل عقالن عقل مطبوع و عقل مسموع و ال ریحضرت ام

 است مبهم یزیچ کیمطبوع مثل باصره  لمطبوع و عق کنیمسموع اذا لم
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به  کردیبه باصره بنا م نکهیگفتن مثل ا کندیلکن عقل مسموع که آمد بنا م

 ریاست که حضرت ام نیاز خودش ندارد و ا یزیو از چ زهایچ دنید

در  تیانویح یو از برا ستیدر بدن انسان ن یمنبعث تیانسان یبرا دیفرمایم

 دایپ یانویانسان باشد و فرمود در قلب روح ح بهست که قل یبدن منبعث نیا

 دایهست در بدن انسان و در کبد پ یفرمود منبعث تینبات یو از برا شودیم

در  و ستیبدن ن نیدر ا یآن منبعث یرا فرمود که برا تیو اما انسان شودیم

فرمود که  گرید یثیو در حد یندارد منبعث تیکه انسان دیفرمایم یثیحد کی

است که از ارض علم  یزیو آن چ شودیم دایانسان از ارض علم پ تیانسان

و اکتساب است خالصه پدر و  میاست که به تعل یزیو آن علم چ دیرویم

 میرا تعل هیکون تیکه انسان یمادر انسان دو قسم است پدر و مادر کون

ن مخصوص انسا تیکه استقامت و اعتدال انسان یو پدر و مادر شرع کنندیم

و  اءیاکتساب نمود و آنها انب یاز انسان شرع دیرا با نهایو ا است یشرع

ر و د نیو آنچه از آنها آمد در نزد ا اموزندیب دیهستند آنها با اءیو اول اءیاوص

ردم م نیاست و ا قیهمان است مسأله دق نیا تیشخص افتاد انسان نیمراتب ا

از  تیانسان نهکه چگو فهمندیغالب است نم شانیبر نفوس ا تیوانیچون ح

ردم هرچه برود اغلب م دیایکه ب مینیبینم نیا یکه تو یزیچ دیایب دیخارج با

انسان از خارج  تیانسان شنودیم کنندیرا به مشاعر ظاهره نفهمند قبول نم

و که ت نیا دیآیظاهرا نم نیاز ا یزیچ ندیبیم فهمدیدرست نم ندیبیم دیآیم
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 دیاکه اکتساب ب ستین یزیچ تیکه انسان رسدیم الشیرا انسان کند خ نیا

 حیتوض دیبا فهمدینم نیکرد هرچه کندله نباشد و جسم و جسد نباشد ا

شخص  نیاصل ا میگویمطلب کرد تا مطلب خوب واضح شود پس م

المثل پس هرگاه با شخص جواد که  یف ستیاست که در او وجود ن یشخص

 نیا شودیجود متصف م و به صفت شودیجواد م یو پس از چند ندینشیم

 کندیم دایچه حالت پ نیا شودیجواد م نیکه ا نجایا دیآیاز او م زیچه چ

و جمود او بود و جود  بسیاست که بخل او از غلبه  نینه ا ایآ شودیجواد م

بود حاال  طورنیاو از غلبه حرارت و رطوبت بود در بدنش و حالت بدنش ا

 ییگویاگر م نیا شیآمد پ زیاز او چه چ شدبا او معاشرت کرد و جواد  نیکه ا

 یزیچ کیو اگر  شودیجواد نم یگریپس چرا از معاشرت د امدهین چیه

است که اشباح او و انوار او در مشاعر  نیاست اال ا زیآن چه چ نمیآمده بگو بب

 یمعان دهیصوت او را شن دهیو حرکات او را د دهیافتاده و او را د نیظاهره ا

 نیصفات او و اعمال او و افعال او در مشاعر ظاهره ا دهیهمصوت او را ف

افتاده و از حس مشترک  نیاش در حس مشترک اافتاده و از مشاعر ظاهره

 دیز ئتیافتاده در روح مثل ه ئتیافتاده و شبح آن ه نیا یدر روح بخار نیا

شبح مالزم روح او شده و روحش  نیو چون مداومت داشته باشد و ا نهییدر آ

شد گرم  مالزم آتش یزیاگر چ نکهیمثل ا نهیشبح بع نیشده به طبع ا تطبعم

شد قرمز  یو اگر مالزم قرمز شودیشد سرد م خیمالزم  یزیو اگر چ شودیم
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شخص شد  نیمالزم ا یوقت نقشیساده ب یآن روح بخار طورنیهم شودیم

او  شخص افتاد در مشاعر ظاهره او و از مشاعر ظاهره نیو دائم صفات ا

خورده خورده  نیداخل اندرون او شد و در روح او عکس انداخت و روح ا

 نکهیصفت مثل ا نیطبع و ا نیدر روح او ا ماندیمتطبع شد به شکل آن و م

 ینیبیباز آفتاب را م یرویاطاق م یتو یبه آفتاب وقت ینگاه کن ادیهرگاه ز

عکس در او  ورطنیچشم ا یکه در چشم افتاده بود مانده وقت یو آن عکس

که در  یانسان هم هرگاه متطبع شد به طبع آن شاخص یبماند روح بخار

او و  هیاعمال و افعال جود یعنیخارج است اگر جواد است اشباح جود او 

مل ع نیا کندیم نیاو که تحس هیاو در جود و اصوات جود هیقول فاتیتعر

 به یزیکند چیکه به واسطه لمس م ییو کارها کندیجود م فیرا و تعر

 غذا به تو دنیاز خوردن و آشام رساندیم یزیبه ذائقه تو چ دهدیدست تو م

د و برسان یزیبرساند از جود خود و به شامه تو چ یزیبدهد و به ذائقه تو چ

حس مشترک  یتو رودیخود او از حواس تو م یشبحها نیا نهایهکذا امثال ا

 شبح نیاست و ا نهیمثل آ یرو روح بخا رسدیتو م یو از آن به روح بخار

و مو  ماندیو م افتدیم یعلم عکاس نیکه عکس در او چنان افتدیدر آن م

 یطور از روهم همان یخارج ءیش نیعکس ا ماندیم یبه مو و ذره ذره باق

ر اگ شودیپس روح متطبع به طبع آن شاخص م ماندیو م افتدیروح تو م

طبع روح تو گشت و  نکهیتا ا یدشخص کر نیو مالزمت ا یمداومت کرد
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در آن صفت به  یشویروح تو حاصل شد خودت مستقل م یانقالب برا

 ماندیهم نباشد آن صورت در روح تو م یشخص خارج نیکه اگر ا یطور

معاشرت کرد و انقالب و اشتعال در تو  یو هرگاه مالزمت تامه نشده و قدر

عکس آن در روح  یآن هست باو  ینشده پس تا همراه آن هست دایو در روح پ

ا که ب یمادام شودیجود تو تمام م یستیکه در مجلس او ن نیتو هست و هم

 یلیو مالزم بخ یآن برو شیو هر وقت از پ یو جواد یتو هم جود دار ییاو

 یشویو متطبع به طبع او م افتدیدر روح تو م لیآن وقت عکس آن بخ یبشو

او منقلب شده است اگر شاخص هم  تاو گشته و ذا عتیکه طب یاما آن کس

و  شودیآن صفت م یو خودش بنفسه دارا کندینم بیدر خارج نباشد ع

 یلیشد که مسأله را خ نیحاال گمانم ا گرید شودیهم م ریخودش موثر غ

را در خارج  یخارج ءیش ریمن تأث دیبگو یاگر کس گریواضح کردم د

ز همه که ا یالفاظ را من ریتأث نمیبیاست م حاصلیالفاظ ب نهایا فهممینم

 ریتأث شومیم ریدل نمینشیساعت که با شجاع م کیترم مثال کس جبان

و شجاع  ریاز شمش ریباک ندارم از گلوله از ت چیه شومیم یطور کندیم

رنگ او  منیبیکه م یوقت کندیم ریمالزم آدم جبان بشوم تأث یو وقت شومیم

ن آ یوقت زمیگریمن هم م دمیاو را که د نختیگر پردیمن هم رنگم م دیپر

و عکس آن در  شودیم دایحالت پ نیهم میمن هم برا زندیم دمیحرفها را د

 یو از آن در حس مشترک من و از آن در روح بخار شودیمشاعر من منطبع م
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 نیو همچن شودیمن م یعیمالزمت که کردم جبن طب افتدیم طورنیمن به هم

الجمله متطبع شده تا با  یو اگر ف شودیم یعیطب دشجاعت مالزمت که ش

 شیپ رومیباز م ترسمیبا جبانم م یدر خود شجاعت را وقت نمیبیشجاعم م

علم را  نیو اگر ا شومیجبان جبان م شیپ رومیباز م شومیشجاع شجاع م

و  دیشویمحمد: را متحمل ماز اسرار آل یو سر یمیمسأله عظ دیاخذ کن

 است اتیهیعرض کردم داخل بد نکهیو ا دیفهمیکمال را م اسباب نجات و

 کندیم دایشرف علم پ ندینشیکه با عالم م یکه وقت ندیبیحالت را م نیآدم ا

 دایه شراب پب لیم ندینشیخوار مبا شراب کندیم دایپ یتقو ندینشیم یبا متق

و  هیابلل القیقل ینیبیآدم را م کیمردم در طباع مختلفند  گریحاال د کندیم

 به شودیمتطبع در روح او نم یاست و آن شاخص خارج هیالقابل فیضع

 است که: نیروح او اقبال درست به شاخص ندارد از ا نکهیجهت ا

 به بهبود نبود یرا رو هرکه

 سود نبود ینب یرو دنید 
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 ینشسته معرضست از نب یکه با نب یهمان آن ینیبیندارد م یبه نب اقبال

 دلش یگاه هست دارد تو ستین یاست ولکن دلش به نب ینبچشمش به 

 شودیدر روح او متطبع نم یزیچشمش به او است لکن چ دهدیفحش م

 نیاو ندارد همچن یسود برا چیلکن ه رودیپنجاه سال است با او راه م ینیبیم

است که اقبال ندارد  نیبه جهت ا شودیو انسان نم رودیراه م یکامل کی اب

وجه منتفع از او  چیو اگر روح به او اقبال ندارد و به او اعتقاد ندارد به ه

و هرگاه روح او اقبال دارد اگرچه در واقع چنان نباشد و به حسن  شودینم

اهلل  لقیو لو بحجر  لظنمن احسن ا شودیظن به او اقبال داشته باشد منتفع م

که دارد من وثق بماء  یهد شد به جهت وثوقالبد منتفع خوا هیمطلوبه ف

 باشد که او نیهمراه تو باشد و گمانت ا یکس کیاگر  نکهیمثل ا ظمأیلم

شجاع است اگرچه در واقع نباشد دلت گرم است و با خاطرجمع و دل 

و  یترسیالفور م یف ستیشجاع ن نیا یدیکه فهم نیو هم یرویآسوده م

ه هست ب راتیکه با آن ظنون هم تأث شودیمپس معلوم  یبازیزهره خود را م

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 

 نیه اب ستیصفت ن نیصاحب ا نینقش بسته که ا الشیو در خ کندینگاه م

 قدرنیپس ا کندیاثر نم کندیو اعتقاد نم دهدیجهت او را در دل خود جا نم

شبح و گمان  افتدیدر انسان م یاهلل واضح شد که از شخص خارجشاءان
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 نیندارد بلکه ا تیو جوهر ستین یزیشبح عرض است و چ نیمکن که ا

را  یالمعالجات است اگر جبان یوعشرت اق نیالمعالجات است ا یشبح اقو

 کی نکهیمدتها دوا بدهد که ترس او تمام شود تا ا بیحسن طب رزایم یحاج

کلمه  کیقدر که آن آن کندینم ریکلمه با شجاع حرف بزند آن دواها تأث

لکن معالجه  دهدیدم است م یکه مقو ییزهایچ تینها کندیم ریتأث

الجه بکند و مع تواندین را معالجه نمیا دیایب یفرنگ بیو هزار طب شودینم

بدارد  صحبت شیو آن برا ندیمجلس با آدم شجاع بنش کیمثل آنکه  شودینم

اطباء  عیجم خوردیو آن شخص شارب الخمر که هفتاد سال است شراب م

دور کنند و مزاج  نیاز سر ا یجمع شوند که شراب خوردن را به معالجه طب

مجلس با آدم  کیلکن اگر  شودینم کنندرا از شراب خوردن منصرف  نیا

 رودیو شراب خوردن از سرش درم شودینشست تائب م یزاهد عابد متق

ت به را کش یکس توانیآنکه از ترس م یدارد حت میمعاشرت اثر عظ نیپس ا

 یرهایحرف تأث نیرا عاشق کرد ا یکس توانیحرف م کیحرف و به  کی

 کیاست به  یسحر بزرگ ینیچسخن نیاکبر السحر ا مهیدارد النم بیغر

 یریبه هم انداخت و جمع کث توانیدو عسکر و دو سلطان را م یسخن نمام

 سخن به باد داد کیبه  توانیکهن را م یهاداد و خاندان توانیرا به کشتن م

است که  نیهفتاد ساله را برهم زد ا یهایدوست توانیسخن م کیو به 

نمام  انیکه سحر است ب یانیلسحرا ب انیالبفرمودند و ان من  غمبریحضرت پ
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خن است که س یکس انیب ای کندینمام است که سحر م انیب ایاست و سحر 

 راتیاز سحر است و سحر تأث شیب انشیسخنها ب نیا کندیاو کار سحر را م

 آن اثر را ندارد و هیادو کندیطور که سحر اثر مآن هیاز ادو شیدارد ب یبیغر

به جهت آنکه  کندیقدر اثر نمآن انیب کندیکه در معاشرت اثر م یطورآن

 یت کساس شتریبعض معاشرت است و تمام معاشرت اثرش ب ریتمام و غ انیب

 خودش نترسد و مبادرت کند در رفتن البته جرأت نکهیمترس و برو تا ا دیبگو

وجود  ریدر رفتن او و معاشرت با او پس معلوم شد که تأث شودیم شتریتو ب

در  ریتأث رخشتیچطور فلوس و ش ستین یو امر لغو یاست واقع یزیچ او

مر ا رخشتیچطور فلوس و ش یاست واقع یهم امر نیا کندیمزاج م بیتغل

ت اس ترفیلط نیاست که ا نیا تینها ستین یامر واقع نیاست و ا یواقع

کندله نباشد و به چشم خود  یزیهمچو منجمد باشد که هر چ دیآدم عاقل نبا

 کی ینیبیدارد واقعا م ریو تأث یاست واقع یپس امر ستین چیه دیبگو ندینب

 نیگفت صدهزار نفس را به کشتن داد آدم عاقل ا یکس یسخن کی یزیچ

ه البته که به واسط دیادهیهمچو مشهود است انکار کند د رشیرا که تأث زیچ

کلمه  کیبه  ینیبیم شودیاخالط بدن منقلب م کندیم دایبدن انقالب پ الیخ

و همه  شودیو برافروخته م شودیم ادیکه دم ز کندیحرف چنان غضب م

با  و ردیمیکه گونه تو سرخ شد و بسا آنکه از شدت غضب م ندیبیکس م

ه ک شودیم دایدر انسان پ یو از عشق حالت ستین زیچ چیهنوز ه نیوجود ا
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آدم از غذا  کندیمدارد که آدم را بر  یریتأث شودیو آب م گدازدیلحمش م

 ستین زیچ چیچطور ه ستین زیچ چیهنوز ه نیاست ا ریهمه تأث نهایا افتدیم

له کندله نشد نباشد و المحا زیهر چ دینبا ستیمعقول ن ستیاثر چ نهایپس ا

که منشأ آثار است به آن  شودیم دایپ یامثله و صور پارهکیوجود  نیدر ا

مومن کرد و کافر  توانیبه آن صور م وکرد و اماته کرد  اءیاح توانیصور م

 نیبشود پس معلوم است چن دایوجود پ نیدر ا شودیپاره صور م کیکرد پس 

دن ب ریو مغ شودیم یو منشأ اثار جسمان شودیم دایپ یصور در وجود انسان

ات شد که خانه دایدر تو پ یحالت ینیبیم شودیمضافات بدن هم م ریو مغ

در بدن و مضافات  ریسهل است تأث یرا آتش زد لتما عیو جم یخراب کرد

را  رگیمملکت د کی کندیم ریو در خارج از مضافات بدن تأث کندیبدن م

 یانکار کرد پس همچو صورت توانیرا نم یمیامر عظ نیو همچن کندیقتل م

است ممتنع  زیصورت چه چ نیبدانم ا خواهمیحاال م شودیم دایدر نفس پ

باشد چرا که  شودیممتنع هم که نم ستیالوجود که ن واجب واجب ایاست 

و اثر  ستیهست پس حادث است حاال که حادث است شبح ک مینیبیم

 شیپ زندیمگر هرچه برق نم ستیو شبح ک ستیحالت نور ک نیا ستیک

حالت  نیبرق بزند پس ا دیاست که با ینور باشد نور براق جسمان دیچشم نبا

 نیا ستیشبح ک نیموجد ا ستیشبح ک نیا تسینور ک نینور است حاال ا

صفت او است در  نیشده ا دایاست که در خارج پ یشبح شبح آن شخص
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 اندافتهی تینور او است پس به نور او هدا نیاو است پس ا ریتأث نیافتاده ا نجایا

است پس آن  مانیاست و نور ا یاگر نور کل گریحاال د افتگانی تیهدا

ت صف کی دیصفت است با کیباشد و اگر  یمومن کل دیشخص خارج با

 رد.نخواهد ک دایکند پ دایپ یکتاب یبخواهد تو یرا کس نهایداشته باشد ا

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 *«کمیو  یدرس س*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل
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ادن من صاد  9انه خوطب یالمعراج: و اما ما رو یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یال

 تیسانبه فصول ان دیو سخن به مناسبت کش کردمیصعود را عرض م تیفیک

الجمله عرض کنم تا به طور  یباز ف یدر شخص انسان ظاهر تیو تولد انسان

 وضوح معلوم شود.

 است و میعظ ریدر نفوس انسان تأث یاشخاص خارج یشد که از برا علومم

اص از اشخ ریتأث نیو ا شوندیو مردم دائم دارند متأثر م ستیشبهه ن نیدر ا

 ریتأث یاشخاص خارج نیا ریبه واسطه مشاعر ظاهره است هرگاه تأث یخارج

در  ستین هباشد موقوف به حواس ظاهر یجادیا ریباشد و اال اگر تأث یلیتکم

 یشرع ریلکن اگر تأث کندیخودش را م ریو بدون حواس ظاهره تأث جادیا

در  افتدیم یاست که اشباح شاخص خارج یباشد به واسطه مشاعر ظاهر

 وانیو آن ح اندازدیچشم و از آن در حس مشترک و از آن در روح عکس م

ح رو شودیآن شاخص م ئتیبه ه أیمته نهیآ نکهیکه هست و مثل ا یناطق

 یپس خوشا به حال آن کس شودیآن شاخص م ئتیبه ه أیهم مته یانسان

خداوند  یاز محبوبها یو با محبوب یمواجه باشد حواس خمسه او با معتدل

ن مواجه شود و آ یاگر با مبغوض نکهیشأنه نه با مبغوضه به جهت اعالم جل

 نیچن ودشآن شاخص مبغوض  ئتیبه ه أیدر روح او و روح مته فتدیاشباح ب
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و  شودیو منصبغ م شودیاو باشد روحش متطبع م نیاگر به طور تمک یوقت

منحرف است روح آن  یاگر آن خارج شودیو همان او م شودیبه طبع او م

ملعون است  شودیمبغوض است مبغوض م یو اگر آن خارج شودیمنحرف م

مواجهه  نیو هرگاه مداومت بر ا شودیاگر کافر است کافر م شودیملعون م

که از آن شخص  یشد که طبع آن روح درگرفت به آن اظالل یکرد و طور

و هرگاه متوجه  شودیاو و قائم مقام او م فهیدر او افتاده جزء او و خل یخارج

امام شود و مداومت کند توجه خود را منصبغ به  ای یمتوجه نب ایشود  یانسان

لهم او ال فهیبدل او و خل شودیمبه انوار او آخر  ردیگیو درم شودیصبغ او م

که محبوب خدا چنان شودیوقت م نیفرمود او هم در ا غمبریپ یارحم خلفائ

 مانهمیربهم با همیهدیاو محبوب خداوند عالم بود ابوبکر اگر قبول کرده بود 

 ستین قابل قنوت یبود و چون قبول نکرده بود بکفرهم لعناهم شد دست وقت

 ئتیقنوت دارد و نه ه ئتیباشد و هرگاه نه ه وتنضد ق ئتیبه ه أیکه مته

 ندکیدست قابل هر دو است مادام که به سرقت حرکت م نیضد قنوت دارد ا

اصل مرآت قابل شاخص احمر و اصفر هر دو است و  ستیآن قابل نبوت ن

که نه احمر است و نه اصفر و  یلکن مرآت ستیاما مرآت اصفر قابل احمر ن

ا از ر ریتقص خواهندیاست که م نیمردم ا نیا عتیبطقابل هر دو است اصل 

ا از ر ریتقص خواهدیو بنده م ندازندیب یگریگردن خود دور کنند و گردن د

 نیاگر خدا طبع مردم را چن ندازدیگردن خود دور کند و به گردن خدا ب
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انس  با ابوبکر یو بعض رندیبا رسول خدا انس بگ یمجبول کرده که بعض

 مانیا فیلو تک اورندیب مانیا توانستندیبود پس آنها نم نیا طبعشان رندیبگ

مبعوث  برغمیبود پس خدا ظالم بود نعوذ باهلل پس پ طاقیماال فیبه آنها تکل

ش پس دعوت کندیکه اگر عمر را دعوت کند او قبول نم رایز ستیبر عمر ن

 عوتد و اگر آنها را ستیمبعوث بر کفار ن غمبریلغو است نعوذ باهلل پس پ

پس دعوتش لغو است و رفت و با آنها جنگ کرد و حال  کنندیکند قبول نم

انکار  یقبول و صالحند برا یخلق صالحند برا عیو جم ستین نیآنکه امر چن

 دیگویرا م نیخدا هم هم میگویم کندیانکار م یکیچرا  دیبگو یاگر کس

اگر  یکرد رکه چرا انکا بردیبحث به جهنمش م نیو جواب ندارد و به هم

حجت خدا منقطع  یخلق کرده بود طورنیکه طبع من را ا دیجواب بگو

 دمیافریمن تو را مناسب عمر ن دیگویلکن خدا حجتش بالغه است م شودیم

 یو به علر یکه برو دمیآفر نیبلکه تو را قابل ا ینه مناسب عمر نه مناسب عل

که  یبا وجود یعل بهرو  یرو به عمر و نرفت یرو به عمر و تو رفت یو برو

 یکه عذر لیدل نیندارد و به ا یپس عذر یهم برو یرو به عل یتوانستیم

عذر داشته باشد خدا قبول کننده عذر  یو اگر کس یبه جهنم برو دیبا یندار

 یان اهلل سبحانه امر و نه کندیو خدا ظلم به بندگان نم ستیاهر عذر آورنده

 رایاخت یاز رو کندیکه هرکه هرچه م مفمن کان له عذر عذره اهلل پس معلو

ترک آن کند و ضد او  تواندیآن کار را بکند و م تواندیاو است نه جبر و م



  364|  صفحه

 

 یچرخها و لهایم یو بعض سازدیساعت م یکه فرنگ میدار نیقیرا بکند مثال 

که چطور آن را آب داده و به چه  میفهمیفنر او را نم کنیول میدیاو را فهم

که حرکت  مینیبیاصل ساعت را که م کندیحرکت م هوضع گذارده ک

ه ب یضرر میطرز و طور آن را ندان تیبه استقامت نها کندیو کار م کندیم

 میآن ندارد و هکذا حاال ما ندان یو درست کردار یاعتقاد ما به درست رفتار

انکار کرد پس ما  دینرفت از آن راه اصل مسأله را نبا نیکه چطور شد که ا

است خد یبنده است و حجت برا یبرا ریکه تقص میدانیو برهان م لیلبه د

هم مبعوث بر کل است و همه را هم دعوت کرده است و هرکس  غمبریپ

قبول نکرده او را کافر خوانده نجس خوانده و قتلش را واجب کرده حاال 

را ما  نیا رودینم یعل یو از پ رودیابوبکر م یاز پ یفالن سن شودیچطور م

 نیبه ا لیو م کندیبه آن م لیاما چرا م کندینم بیاصل مسأله ع میندان

 لیو بعد از عالم ذر است م تیبعد از حصول انسان نیا میگویم کندینم

 تیاز حصول انسان شیاز عالم ذر است و پ شیپ میگویمن م نکهیو ا کنندیم

د ش مانهمیباربهم  همیهدیکه در عالم ذر از خدا گرفت  یاست که بعد از آن

د ش دهیآفر مانیا نتیشد و چون مصور شد از ط مانیپس مصور به صورت ا

است و آنکه انکار کرد مصور به صورت کفر  نییعل نتیط مانیو صورت ا

او  یصورت او و خلق ثان یعنیشد  دهیکفر آفر نتیمصور شد از ط یشد وقت

ورت ص نیبه ا رمصو توانستیبود م ریشد و اال اول مخ دهیکفر آفر نتیاز ط
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است  نیا ایدار دن نیدر ا تشیمصور به آن صورت بشود آ توانستیبشود و م

و  دیظاهر شخص با زبانش ممکن است که الاله اال اهلل بگو نیکه در هم

خواند با قنوت ب تواندیسرقت کند م تواندیبا دستش م دیفحش بگو تواندیم

عضاء ا عیبه نامحرم کند جم اهنگ تواندینگاه به قرآن کند م تواندیچشمش م

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 

 نید اچطور ش تیبود نها طاقیماال فیتکل کردندیم فشینبود و اگر تکل

 ایر دند دانمیمن م نکهیمثل ا باشد یاست مخف یآن مخف تیفیکار را کرد ک

 تیفیکه احاله جسد کند اما ک شودیم نیسبب ا ریهست که آن اکس ریاکس

را  ریانکار وجود اکس دیرا چطور ساخت اگر من ندانم نبا ریاکس نیا نکهیا

 میمعلوم شد که حضرت ابراه هیآ یعرض کردم معن کهنیکنم و از ا ایدر دن

است  یمسلم یتومن قال بلقال او لم یموتال ییتح فیک یعرض کرد رب ارن

 تیفیعالم به ک خواهمیم یقلب طمئنیدارم ولکن ل مانیکه به اصل مسأله ا

 ندیگوب یسازبه ساعت نکهیمثل ا یکنیم یموت اءیآن بشوم که تو چطور اح

و ت نکهیانکار ا یسازیچطور م نمیمن ساعت بساز تا بب یرو شیکه پ

س حضرت پ نمیبب خواهمیساختن تو را م تیفیک کنیول ستمین یسازساعت

ست ا نیخدا داشت نعوذ باهلل حاشا ا تیاست که شک در خالق نینه ا میابراه

ونه زنده را که چگ نیا تیفیبنما به من ک یالموت ییتح فیک یکه گفت ارن
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کل  یثم اجعل عل کیفصرهن ال ریمرده را فـقال فخذ اربعه من الط یکنیم

 فرمود. مشیتعلجبل منهن جزءا و 

 تومن که فرمود مجاز است؟او لم نیکردند که ا سوال

 زانیعقولمان م نیکلمات خدا و رسول و حجج : را به ا دی: ما نبافرمودند

خدا  دینیبیاو را نم انیگذاشت تا خداوند هر وقت بدهد ب دیآنها را با میکن

شک و شبهه نداشت  چیو ه یموس ای نکیمیما تلک ب دیفرمایم یبه موس

 دیفرمایم یسیبه طور سرزنش به ع دینیبیاست نم گرید یحرف بزرگ طور

کرده  یسیکه به ع یمن دون اهلل مالمت نیاله یو ام یءانت قلت للناس اتخذون

است که امر براش مشتبه باشد  نیشود نه ا یسیاست آن مالمت راجع به ع

است و مالمت  یاوضاع گرید یبلکه سخن بزرگ راهها دارد اوضاع بزرگ

تحرم ما احل اهلل لک قرار بزرگ است لم یالنب هایا ایرسول خودش را  کندیم

از اشتباه  نیاست که ا نیحاال نه ا گرانیاز طور د ریغ دیسخن گو یطور

مومن است و  داندینم ایتومن آاو لم دیفرمایم میخدا است که به ابراه

 غمبریه پب دیبگو نیچن دیاست بزرگ بزرگ با نیبلکه رسم کالم ا پرسدیم

اب حاال الکت قرءونی نیالذ اسئلف کیشک مما انزلنا ال یان کنت ف دیفرمایم

رده خدا اشتباه ک رودیاحتمال م ایدر شک باشد  غمبریکه پ رودیاحتمال م ایآ

 مینه خدا جاهل است و نه ابراه یتومن قال بلاو لم دیفرمایم نیباشد همچن
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لح صا یانسان اصل روح انسان تیفیاست اما ک اریشک نکات کالم بسدر 

مواجه با سعدا شد از آن سعدا  نکهیبعد از ا شقاوت یسعادت و برا یاست برا

در روح او روح او منصبغ به صبغ آنها و متطبع به طبع آنها  افتدیم یاشباح

است  یانصباغ مستقر ایاست  یانصباغش انصباغ مستودع ای گرید شودیم

 نیا افتدیم واریاست که از چراغ بر د یاست مثل نور هیاگر مستودع و عار

بود که  نیهم رودیمان مستودع دارد اگر چراغ رفت نورها هم میا نجایا

از قلوب مردم برداشته شد و ارتد الناس  یرفت نور نب ایکه از دن یچراغ نب

بود  یبکه تا ن نجاستیشا اداشتند تما یبود تقو یاال اربعه و تا نب 9یبعد النب

از  یکه نب یآنو قبل از  کردندیتحرز از مکروهات م کردندیتحرز از حرام م

بودند  عدول کردندیاجتناب م یاز معاص گفتندیبرود کذب و افتراء نم ایدن

مرتد شدند آفتاب که غروب کرد و  عایرفت جم انیاز م یکه نب یبه محض

 زیالفور تجو یشد همانها ف کیتار نیزم ینورش همراهش رفت و کل رو

کردند  زیرا تجو تنبو تیکردند احراق ب زینبوت را تجو تیب بیکردند تخر

ر که بدت نیرا و قتلشان را چه از ا شانیکردند قطع روز زیاو را تجو الیاسر ع

 نهایبدتر بود از ا یو از هر قدح یاو نشاندند که از هر فحش یابوبکر را به جا

لوب در ق ینور نب یاز رحلت نب شیآنها مستودع بود و پ مانیمعلوم شد که ا

 هیگر کردندینماز شب م رفتندیراه م ستدر قتایمردم بود و واقعا حق

ا ت گرفتندیها مروزه خواندندیتا صبح قرآنها م خواندندیدعا م کردندیم
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 عیمرتد شدند مگر آن چهار نفر معلوم و جم عایچشمش را برهم گذاشت جم

شد و  یمستودع بود که مرتد شدند و هرگاه مواجه با نب مانشانیا هانیا

درگرفت به نور نبوت و خودش مشتعل  نکهیتا ا تمداومت کرد بر مواجه

باز روشن است مثل آن چهار نفر که مرتد  یشد پس بعد از غروب آفتاب نب

 یو تا کس نیکتاب مب یمستقر بود مستقر و مستودع کل ف مانشانینشدند و ا

است و مستودع است  هیعار مانشینشود در نزد آن مطاعش و امامش ا نیچن

 نخواهد داشت. مانیخواهد شد و ا لیزا مانشیدر برزخ ا ای ایدن نیدر ا ای

م و عرض شودیم نیعارض ا یصورت یبود که به مواجهت با نب نیا مقصود

 مثل دیکن الیشده آن صورت نه خ نیکه عارض ا یاست که آن صورت نیا

 یبرا یتیباشد مثال مثل اضالع مربع باشد که چهار خط باشد و جوهر ریمقاد

 تنها مثل وزن اینداشته باشد  یتیجوهر چیمثل حمرت تنها که ه ایاو نباشد 

 نجاینداشته باشد ا یتیجوهر چیباشد و ه مغزیتنها باشد و پوک و ب یبو ای

که عرض کردم عارض  یصورت نیاول سخن است ا نجایاول مسأله است ا

است که مغز در آن نباشد و جوهر  یپوک طاتینه تخط شودیم نیروح ا

 نیکه ا رایز دینکن الیباشد همچو خ ریمحض مقاد نینداشته باشد و هم

که همچو نشست و همچو گفت  ایظاهر دن ئیته یاست برا یصورت صورت

 یظاهر یصور طیتخط نیاست که در ا نیو همچو خورد و همچو کرد نه ا
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در روح او افتاده ملتفت  ینب یصورتها نیکرده و عکس ا یخود را مثل نب

 رگیظاهر تنها باشد و د نیاگر آن صورت عارض هم کنمیچه عرض م دیباش

 نینداشته در او ا تیباشد منافق است و گفته و کرده آنچه واقع اشتهمغز ند

کرده است مثل او نشسته مثل او برخواسته مثل او  یصورت خود را مثل نب

روح  که در یکه مثل نب مییگویکه ما م یاست مطاوعه نب نیهم ایراه رفته آ

 از نیااست و  نینه هم یمطاوعه نب شودیافتاده مصور به صورت او م نیا

 ینب تیفساندر ن یرا بکن یامتثال نب دیاست بلکه تو با یظاهره نب طاتیتخط

در صفات  یکن یامتثال نب دیو تو با ندازدیعکس در تو ب ینب هینفسان و صفات

 ندازدیدر تو عکس ب نهیاو بع یاو و در جا مانیو ا دیو عقا ینب هیعقالن

از  ینب صفات فواد از محبت و یدر فواد نب یبکن یامتثال نب دیتو با نیهمچن

و  یدکر یکه بدن خود را مثل نب نینه هم ندازدیدر تو عکس ب یمعرفت نب

 پارهکی نکهیتوش افتاده درست شد نه مثل ا ینب ییایدن یعکس بدن ظاهر

مرحوم دوش  دیباشند که عباشان را مثل س یخیش خواستندیقدر م نیهم

حوم مر دیو در نهار هرچه س نندیمرحوم بنش دیو در نشستن مثل س رندیبگ

نشد بلکه  یخینه ش یخیشد ش نیبخورند حاال همچو که کرد ا خوردیم

 تقیو حق قتیو طر عتیو اخالق او در شر دیمراتب او و عقا عیدر جم دیبا

 فتدیدر او ب ینب قتیو حق قتیو طر عتیکرد تا صور شر یاقتدا به نب ستیبا

درست  شیهم درست نباشد معن تشیروااگرچه  کنندیم یتیو ثابت شوند روا
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 قهیحقو ال یافعال قهیو الطر یاقوال عهیفرمود الشر غمبریپ ندیگویاست م

احوال او  عیدر جم یکه مطاوعه نب یشد که کس نیپس مقصود ا یاحوال

احوال  عیو اگر در جم ینب ئتیبه ه أیمته یتابع نب شودیشخص م نیبکند ا

ان است که در روح انس نیپس نه ا ستین ینب ئتیبه ه أینگردد مته طورنیا

و همان  مغزیباشد ب یصورت ئاتیو آن ه اندازدیظاهر عکس م ئاتیهمان ه

او باشد حاشا بلکه آنچه  تیانسان شود و همان انسان دینما مغزیصورت ب

دارد و  یعتیدارد و مقام ماده دارد و مقام طب یمقام مثال شودیانسان م دیعا

مراتب او اقتدا کرده  عیدارد که در جم یو فواد یو عقل یوحو ر یمقام نفس

است که معرفت  نینه ا ایآنها در آن افتاده آ عیل کرده و عکس جمو امتثا

کرده  دایپ نیقیاست  نینه ا ایبر حسب خودش آ یعنی یکرده کالنب دایپ دیتوح

کرده و افعال و  دایاست خوف پ نینه ا ایبر حسب خودش آ یاست کالنب

احب ص شودیم دشیکه عا یتیشده است پس آن انسان یکالنب عایجم مالشاع

ست ا یاست عقلش مثال عقل نب یاست فوادش مثال فواد نب یمرتبه فواد

 است و اگر مراتب جسم یاست جسمش مثال جسم نب ینفسش مثال نفس نب

اگر سوراخ گرد اندرون  افتدیم نهیآ یکه تو یآن ستینباشد جسم ن ینب

 نهیشکل جسم است که بع یوقت ستیباشد که شکل جسم ن نهیدر آ یدیسف

 ندشیاست که هرکس بب یمثال فواد نب یوقت یجسم باشد مثال فواد نب مثل

 ایاست  نفس ایعقل است  دیو بگو ندیاو را بب یفواد است و اگر کس دیبگو
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ر فواد است که ب یفواد نشد وقت نیجسم است ا ایمثال است  ایطبع است 

ه بر مثال عقل است ک یباشد و صفت فواد باشد و مثال عقل وقت ادفو ئتیه

فواد و عقل و روح و نفس نه مثل  انیعقل و صفت عقل باشد و فرق م ئتیه

 هانیعرضند ا کیدر  نهایاست بلکه ا یدیو سف یو سرخ یزرد انیفرق م

از  لیعالم است و من تمث کیعالم  نیو ا آورمیعالم م نیاست از ا یلیتمث

ما عقل خودتان را به کار و ش اورمیب خواهمیهفت عالم م یعالم برا کی

ست که صادق ا یپس عکس فواد وقت دینیممثل له را بب لیو در تمث دیببر

مثال  هنکیعکس فواد مگر ا شودیفواد است پس نم دیبگو ندیهرکه او را بب

داشته باشد عارف باشد صاحب محبت باشد صاحب  تیمجرد باشد احد

من  که عکس دیکن الیمعرفت باشد بر صفت فواد اگر شد فواد است نه خ

افتاده  هنیآ یتو نکهیا کنمیعرض م ارزدیافتاده و دو پول نم نهیآ نیا یهم تو

عکس حمرت وجه تو است نه عکس تو عکس طول قامت تو است نه عکس 

عکس  هنکیعلم ندارد عقل ندارد به جهت ا نهیآ یکه عکس تو ینیبینم ایتو آ

مرت عکس ح فتدیب نهیدر آبنا شد عکس تو  یحمره است نه عکس تو وقت

کس و ع افتدیو عکس عقل هم عقل م افتدیعکس فهم هم فهم م افتدیکه م

عکس معرفت عرفان  ستیاگر نه عکس عقل ن افتدیمعرفت هم معرفت م

مقام عرفان است مقام عارف باهلل است  افتدیدل م یکه تو یاست همان مثال

 نیقیباهلل است اگر نه عکس  قنیت نیقیعکس  ستینه عکس معرفت ن راگ
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 یاست عالم است عارف است راج یاست رجل یپس آن مثال مرد ستین

حکمت  دهیصفات را دارد چه فا نیاست که همه ا یاست خائف است رجل

آنها  ییگویخورده خورده هم که م ییبگو شودیروز نم کیاش را را همه

 قنیتکه عارف باشد و م یآن مثال یبعد فرمودند به فدا نندضبط ک دیکه نبا

حال عکس جوهر  یا یو عالم و عامل باشد و همه صفات را داشته باشد عل

است عکس  نهیآ یکه تو یدارد و آن تیدارد و عکس عرض عرض تیجوهر

 که واضح شد.عرض است نه عکس خود شخص چنان

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*و دوم یدرس س*»

  

 میالرحاهلل الرحمن  بسم
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و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

ادن من صاد  9انه خوطب یالمعراج: و اما ما رو یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

فاغسل مساجدک و طهرها و صل لربک و کان اول صلوه صالها رسول 

 آخر. یالسماء ال یف9اهلل

را عرض کردم چون  لوسیصعود بود و صعود از مقام ک تیفیدر ک سخن

و بعد  تنزل یمنتها کندیکه تنزل م یوقت ستیآخر مرتبه جماد لوسیمقام ک

ولد  نیاست و ا تیاو از مبدء به واسطه امر ادبر تا مقام تراب و مقام جماد

 قامم نیز اا گریاست مقام جماد است د لوسیک اشهیهم اول اذکار صعود

در آن است و  تیکه اول ظهور نبات رسدیم موسیکرد به مقام ک یکه ترق

 یعنیاو است  تیوانیاول ظهور ح دیکرد و به مقام دم رس یترق نکهیبعد از ا

تنزل که اول مرتبه صعود است  یکه به قلب رفت پس آن منتها یبعد از آن

جا رسد و از آنیم یموسیبه مقام ک کندیم یاست در آنجا ترق یلوسیمقام ک

ه و به مقام علق رسدیو هکذا به مقام نطفه م رسدیبه مقام دم م کندیم یترق

بعد کسوت لحم حاصل  رسدیو به مقام مضغه و بعد به مقام عظام م رسدیم

را خلق  نیثم انشأناه خلقا اخر و ا وهیبه مقام ح رسدیبعد از آن م شودیم

 یو عنصر یالعظام لحما خلق ارض نامقام کسوآخر فرموده به جهت آنکه تا 
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م انشأناه فرموده ث تیفلک یولد تمام شد برا نیا تیکه عنصر یاست بعد از آن

 شودیافاضه م اتیاو ح یباشد و در دوره فلک شیخلقا اخر که آن دوره فلک

به نار و هوا و  یبه عناصر ندارد دخل یاصلش از افالک است و دخل اتیو ح

ارد د هیعنصر عیبه طبا یبه عناصر دارد و نه دخل یدخلدارد نه ماء و تراب ن

الشباهه به  دیچهار جوهر و افالک شد نیا یاست ورا یبلکه جوهر خامس

و  هیسفل عیطبا شانیدر ا ستیارواح هستند و اجسادشان کاالرواح است و ن

 یمخف یرا که بر بعض یآن سر دیابیو از آنچه عرض کردم ب هیعنصر عیطبا

افالک  دانمینم دیگویشده م رانینا در حرکت افالک حیس یشده بوعل

 یعیاست اگر حرکت طب یوانیحرکت ح ایاست  یعیحرکتشان حرکت طب

 یوانیو صعود و نزول دارند و اگر حرکت ح کندیاست چرا متضاد حرکت م

صد هزار  شودیاست چرا ماللت و کسالت از حرکت کردن آنها حاصل نم

 از وانیو ح ستیو ماللت براشان ن یستگخ چیو ه کنندیسال حرکت م

ه ک یوانیح ای یسر غافل شده که انسان نیو از ا شودیخسته م ادیحرکت ز

حرکت  یجوهر مقتض کیمرکب است از دو جوهر  شودیخسته و کسل م

 یجوهر به مقتض یسکون هرگاه عمل کرد به مقتضا یجوهر مقتض کیو 

و آن جوهر  شودیم لسکون را ماللت حاص یجوهر مقتض یحرکت مدت

ساکن شود آن جوهر که  یو هرگاه مدت شودیحرکت ملول نم یمقتض

 اتیر حکه ب رایز دیافزایآنا فآنا بر لذت او م بردیسکون است لذت م یمقتض
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 ردیگیحرکت ماللتش م یساکن شد جوهر مقتض یکه مدت نیاو افزوده هم

 شودیحاصل م انماللت و کسالت براشجهت مرکبات از دو جوهر  نیاز ا

 ودشیخسته م اریاز نشستن بس شودیخسته م اریاز راه رفتن بس وانیح

 شودیخسته م ادیاز نشستن ز شودیخسته م ادیانسان از راه رفتن ز نیهمچن

 ادیز یداریو ب ادیو خواب ز ادیو از سکوت ز ادیاز سخن گفتن ز نیو همچن

شد  ادیهر کدام ز متضادهافعال  عیو در جم ادیو نخوردن ز ادیو خوردن ز

به جهت آنکه ضد آن در آن هست اگر بنا شد مستمد از  شودیم دایماللت پ

جهت ماللت  نیاو را تمام کند از ا خواهدیاو است م یضد بشود ضد مفن

 هیعنصر هیعیمتضاده طب یاما افالک از جوهرها دهدیانسان دست م یبرا

جوهر  کی هیسفل عینسبت به طبا یعنیجوهر است  کیمرکب نشده بلکه 

افالک هم مرکب است  دهیافریجوهر فرد ن کیرا از  یزیاست اگرچه خدا چ

 اتیدر امر ح نکهیا ایو آنها کأنه طبع واحدند  هیدهر هیاز عناصر جوهر تینها

 یمابه االشتراکش است و اگر مابه االختالف نیهمه افالک اشتراک دارند و ا

 اتیدر حرکت و ح شودیحاصل نم راشاناعمال ب ریدر سا انشانیهست در م

د و اشتراک دارن یعیعناصر در اصل جسم طب نکهیاصال اختالف ندارند مثل ا

به جهت آنکه آن مابه  شودیحاصل نم یماللت کی چیه یاز بودن جسم برا

اشتراک دارند  اتیدر اصل ح عشانیافالک جم نیاالشتراک آن است همچن

 اتیخواصشان است نه در اصل ح ریسااختالف هست در  انشانیاگر در م
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 ابدا ستیسکون در افالک ن یاشتراک دارند و مقتض اتیپس چون در ح

و هر  شوندیم ترطیافالک بس یماللت چرا براشان حاصل شود بلکه در هر آن

است که آن را  یسر نجایو در ا شوندیو اوسع م شوندیاقرب به مبدء م یآن

 نیاست که افالک به واسطه ا نیآن ا ومردم کرد  ریسا یحال توانینم

و به  شوندیو به شدت حرارت اشد لطافه م شوندیحرکات اشد حراره م

و به شدت لطافت و حرارت  شوندیشدت لطافت و حرارت اشد انبساطا م

 نکهیاال ا شودیم ادیافالک آنا فآنا ز نیو سعه ا شوندیو انبساط اوسع م

 یکی ستیروا ن شیمعن کیرواست  شینمع کیدارد  یوسعت و سعه دو معن

ست آن ا یاما سعه بران یسعه جوان یکیو  یاست و بران یعرض ییایسعه دن

سعه در افالک  نیشوند و ا دیبع گریکدیاز  ءیو حدود ش ءیکه اطراف ش

 تسین یاست نه سعه وراء عرش مکان قیکه وراء عرش نه ض رایز ستیروا ن

فالک ا نیو همچن ستیکه ن یمکان برودابدا پس اگر عرش بزرگ بشود کجا 

 یراب ستیسعه معقول ن نیکجا برود پس ا یبه سعه بران شوندیبزرگ نم

 یامر کی یو سعه جوان شودیآنها حاصل م یبرا یافالک و اما سعه جوان

 نیا یو سعه جوان فهمدیاشته باشد نماست که انسان تا از فلسفه اطالع ند

 بود که نیکه هست اول قابل ا یجوهر قالمث کی نیهم ءیاست که مثال ش

 نکهیبعد از ا خوردیمثقال روح نم کیاز  شیمثقال روح و ب کی زندیبه او بر

ردند به آن ک دشیو تصع فشیکردند و تلط رشیکردند و تدب نیبه ا هیتسق
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ر باز اگ خوردیهم م گریمثقال روح د کیدفعه  نیبکنند ا دیکه با ییطورها

 هیسقو او را ت یگریکردند حل و عقدش مرتبه د فیتلط دکردن هیرا تسق نیا

ورد روح بخ گریکه دو مثقال د شودیم نیدفعه قابل ا نیکردند ا یبه ماء اله

 ماشاء اهلل یبلکه ال خوردیگاه هست پنجاه مثقال روح م نکهیتا ا نیو همچن

 یزاجکردند به حل و عقد و در هر دفعه ا عیکردند و توس هیرا ترق نیچرا که ا

اگرچه  شودیاوسع م شودیو هرچه حل م شودیتر مو کوچک رتریاو صغ

 ادیسعه او ز دیو تصع فیمثقال باشد پس به حل و عقد و تلط کیهمان 

ال طرح برده مثق کیاول  شودیمضاعف م ریجهت اکس نیو از ا شودیم

 دبر ص که طرح رسدیم ییبه جا هیو تسق فیو تلط یماء اله هیبه تسق شدیم

 یهاز ماء ال هیو تسق یو حل و عقد کن یکن فیو باز هرگاه او را تلط شودیم

ماشاء  یو هکذا بر ده هزار و صد هزار ال شودیبر هزار م کیطرحش  یینما

رد بخو تواندیهمه ارواح را م نیکه ا شودیم دایپ نجایسعه که در ا نیاهلل و ا

که او بزرگ شود بل جمکه ح ستیو سعه ن ستیبه کبر و سعه اطراف جسم ن

و  هیکه علوم بالنها شودیم نیاست که قابل ا یااست سعه یسعه معنو

ه را سع نیسعه است و در اول ا نیافاضه شود پس ا نیبر ا هیبالنها یاتهایح

طرح کرد و حاال  قدرنیکه بشود او را ا قدر قوت نداشت نینداشت و ا

د چگونه ش هاهیآ انیکه جمع م دیدانیم نجایسعه است از ا نگونهیو ا شودیم

ذلک از مع دیفرمایهمچو م نجایجنه عرضها السموات و االرض ا دیفرمایم
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 نیهفت همسر ا دهندیم یمومن یکه به ادن یزیچ یادن دیفرمایآن طرف م

عرش  یورا گریو قبه وجود منحصر است در عرش و مادون و د دهندیم ایدن

الف الف عالم که خدا خلق کرده  عیابدا ابدا و جم ستین یقبه وجود گرید

است نه  یاست نه زمان یعرش نه مکان یورا گریعرش است د نیا یدر تو

وجب او از  کیکه  یاست نه سعه است نه خالء نه مالء حاال آن عوالم قیض

 انددهیها گنجعالم نیها در ااست چطور آن عالم ترعیعالم وس نیر اهزار براب

که تباعد اطراف جسم باشد  ستیسعه آن عوالم سعه ن هک شودیپس معلوم م

 نیه ااست ب یو سعه فلسف ستیاست و سعه معنو یبلکه آن سعه سعه روحان

 نیاست که بر چند نیاست که آن جثه که هست قابل ا فیقدر لطکه آن یمعن

 دگذارنیجهت جسم مومن را که در قبرش م نیعالم طرح کنند از ا نیبرابر ا

و مد بصر سعه حدود  شودیمد بصر او چطور گشاد م شودیم دهقبر او گشا

به قدر مد بصرش و به  کندیلکن نگاه که م ستیقبر ن یو اطراف جسمان

نگاه  دیانسان را نظر کن نهیتر سواضح نیاز ا ندیبیقدر سعه که در خود دارد م

 و ایرا بلکه دن نهایآسمانها و زم عیخود جم نهیس یشخص عالم تو کندیم

سعه  نیا و ندیبیخود م نهیرا در س شتریرا و ب ایدن نیرا و هفتاد همسر ا هایماف

ال خود ا نهیدر س یزیچ ندیبیسعه را ندارد نم نیا گرید یکس کیاست و 

ز به ج گرید یکیدر قلب کوچکش صد هزار مسأله جا دارد و  یکی یلیقل

 پس درست شد ستجا ندارد تنگ ا اشنهیس داندینم یزیچ گریچند مسأله د
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صدره  شرحی هیهدیاهلل ان ردیمن  دیفرمایقول خداوند عالم که م یمعن

 ردیاست که عرض کردم و من  یاشرح صدر همان توسعه نیلالسالم و ا

 یفلسف قیاست ض یکه سعه فلسفحرجا و همچنان قایصدره ض جعلی ضلهیان

 شتریب یگریاست که حدود و اطراف او از آن د یزیهم هست گاه هست چ

ت ده من بار اس یزیچ کیاز آن است ده مرتبه  شیب نیاست ده مرتبه و سعه ا

نکه است از آ شتریمثقال وسعت او ب کی نیمثقال است و ا کی یزیچ کیو 

 قیاست که قبر کافر ض نیاوسع است ا نیاست و ا قیس آن اضده من است پ

ل که مث کندیتنگ م اوو جا را بر  دهدیبه او م یو قبر او چنان فشار شودیم

قبر  یکه از برا یقیض نیو ا شودیقبر او بر او تنگ م خیم یبرا خیم یجا

 دیآیوجه اطراف لحد بهم نم چیو به ه ستیمساحت ن قیض شودیحاصل م

لکن آن کافر را که در قبر گذاردند قبر او تنگ  چسبدیو اطراف لحد بهم نم

از  دیآیبه جهت آنچه در قبر او م خیبر م خیم یتر از جابر او تنگ شودیم

او است و هجوم آن  یکه برا یئاتیو س یاز اوهام و معاص دیآیکثرات م

او و  قبر شودیمچنان تنگ  دیآیمتشتته که بر او وارد م االتیکثرات و خ

د بکن تواندیو معالجه نم دیآ رونیب خواهدیم شیاو که دلش از گلو نهیس

اد مومن گش یاست و از آن طرف قبر برا یجسمان هیتشب نیو ا خیبدتر از م

او منشرح  یاست ملک و ملکوت برا دهیقبرش خواب یمومن تو شودیم

 رودیم خواهدیو هرجا دلش م خرامدیو در هرجا بخواهد از آنها م شودیم
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 قیسعه و ض کیدارد  یدو معن قیپس سعه و ض رودیمغرب م رودیمشرق م

 نیکه هم یجوان قیسعه و ض کیباشد و  سماست که بعد اطراف ج یبران

 نیبه واسطه ا شوندیم عیسعه افالک وس نیباشد که عرض کردم و به ا

است  شانیبادات ااست و چون ع شانیحرکات عبادات ا نیحرکات و ا

امدادات که  شودیامدادات م کنندیاستمداداتشان است و چون استمداد م

اوسع  افالک نیآنا فآنا ا دیشود پس بایکه شد سعه م دیتزا شودیم دیشد تزا

شان که آنا فآنا افالک متحمل سعه یاست معن نیشود ا ادیشان زبشوند و سعه

عوض و  رسدیاهلل را و از آن عقول و نفوس م ریاهلل و مقاد لیافاع شوندیم

 ادیمومن ز یاست که در جنت برا نیمتحمل بودند ا شتریامداد آنچه را که پ

آنچه خدا به  گرددیبرم یوقت رودیخدا م ارتیجمعه مومن ز ردر ه شودیم

 یو ه دشویم هیتسق یه شودیم ادیاو داده در بهشت هفتاد برابر صد برابر ز

کند و نظر و اعتبار  ریمملکت او معلوم است هرچه در سعه س ودشیاوسع م

 شودیم شتریامدادش ب شودیم ادتریز رشیو س شودیم شتریکند لطافتش ب

 نیا یبرا اتیبود ثم انشأناه خلقا اخر ح نینبود سخن در ا نهایسخن در ا

است آسمانها  نیا یو ملکوت یخلق روحان شودیآن وقت افاضه م ءیش

عالم است آسمانها ملکوت  نیملک ا نیکه زمعالم هستند چنان نیملکوت ا

 هثم انشأنا کندیم یعالم است پس ترق نیعالم است و عرش جبروت ا نیا

او  یباشد درجات دارد و برا یقلب اتیخلق آخر هم که ح نیخلقا آخر و ا



  381|  صفحه

 

 نیدارد و ا یمحالت نطفه هست و علقه دارد و مضغه و عظام و کسوت لح

 یاقلب طفل در رحم مثل نطفه یاست در تو یاول تکون او که بخار اتیح

 اال به طور صلوح ستیدر او ن یانسان أتیه چیچه نطفه هاو چنان یاست برا

نه  ستیاز مشاعر ظاهره در او ن چیه ردیگیهم که در قلب قرار م یروح

ق و شام باشد و ذائ عیباشد و سم ریبص دیدل حاال با یکه طفل تو دیکن الیخ

همان  دیآیکه از او برم یزیاست مبهم چ یاتیباشد و المس باشد نه بلکه ح

 یعطور صنائ هب یاراده حرکات یقصد گریحرکت انقباض و انبساط است د

بلکه حرکت  ستیوجه من الوجوه توش ن چیداشته باشد به ه یکه حاصل

ت انقباض و انبساط است به جهت همان حرک شودیم دایکه در قلب پ یروح

و نبود در جوف عروق و احشاء و به طبع خود  بودیبه طبع م یآنکه اگر مخل

 ردکیم یدورو حرکت  کردیم یبود البته به طور کره بود و حرکت کرو

اورده و  یلکن حاال چون در عروق و احشاء آمده محصور شده و تو

جهت حرکتش حرکت انبساط شد و  نیاز ا ستادهیبه شکل آنها ا اناتیشر

خودش همان حرکت انقباض و انبساط  یبه شکل کر ستیکه ن رایانقباض ز

 نییپاو از  دیآیم نییاز باال پا کندیچون کره که حرکت م کنیول کندیم

آمدنش  نییاز باال به پا نییآورده و شرا نیروح هم در ا نیو ا رودیباال م

و ا تیو ان تیمالحظه ثقل او و ارضاست که به  یحرکت حرکت انقباض

به  نییو اما حرکت از پا شودیم یپس حرکت انقباض کندیم نیینزول به پا
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 یباضحرکت انق و نییپا دیآیم یپس ه نجایاو است در ا یباال حرکت انبساط

پس همان حرکت  کندیم یو صعود یباال و حرکت انبساط رودیو م کندیم

 طورنیبه ا نجایبه باال بود در ا نییو از پا نییاو که از باال به پا یدور کرو

پس  اناتیاورده و شر نیدر ا یو انبساط یظهور کرد به حرکت انقباض

 تعیمشا گرید یآن دوتا واو است  تیو نار تیآن از هوائ یحرکت انبساط

و ااست که در  یتیو مائ تیآن از آن تراب یاو را و حرکت انقباض کنندیم

او را پس به جهت آنکه آن دو طبع  کنندیمطاوعه م گرید یاست و آن دوتا

بعد  بیبط کندیانقباض م یاقتضا گریو آن دو طبع د کندیانبساط م یاقتضا

ه ک فهمدیم دیکرد انبساط را د الحظهکه دست را گرفت و نبض را م یاز آن

 دیانقباض از نبض د نکهیحرارت و رطوبت در آن غلبه کرده و بعد از ا

که  فهمدیم افتیغلبه کرده و اگر مختلف  بوستیکه برودت و  فهمدیم

 بیشده اعراض و غرا دایپ نیا ینکرده اخالط تو دایامتزاج تمام پ نیطباع ا

مثل نطفه است  شودیم دایبود که آنچه در دل پ نیآمده مقصود ا نیا یتو

 یآن مثل علقه است برا اناتیشر یکه از دل آمد تو یخلق آخر بعد از آن یبرا

در مواطن دماغ که آمد به منزله عظام  شودیآن به دماغ که آمد مضغه م

اند در آن حس ساخته یکه برا یو عروق اناتیبعد از آن در آن شر شودیم

 ودشیم دایکسوه لحم پ دیکه آمد به مواضع حواس که رس غمنابت مقدمه دما

در خلق روح  نیهمچن شودیگوش از چشم ممتاز م شودیدست از پا ممتاز م
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ت وق نیکرد پس در ا دایپ ازیاش امتاش از شامهآمد در آن عروق باصره یوقت

و بعد که تمام و کامل شد تا روح  شودیهم تمام م شیوانیتولد روح ح

و  کندیدر بدن طفل بزرگ نشود و به مقام کسوه لحم نرسد تولد نم یوانیح

تولد کند و بعد از  دیمنبعث از بدن دارد در همان رحم با یوانیچون روح ح

ه نطف دیاست آن هم با یآمد آن وقت اول تولد روح انسان ایدن نیکه به ا یآن

د باش اشتهد یانشاء خلق آخر ویو عظام یباشد و علقه باشد و مضغه و لحم

قت وپس  ییایتولد کرد از پدر و مادر دن نکهیو دارد بدون شک پس بعد از ا

ه که ابوا هذه االم یاو باشد که انا و عل یو ول یاست که نب یتولد نطفه انسان

 یعنیابوا هذه االمه  یاست و انا و عل یامت انسان شرع نیفرمودند و ا غمبریپ

حاصل  یو انسان شرع یشرع لدو یشرع نیوالد نیامت مرحومه و از ا

 همایصلوات اهلل عل یمحمد و عل بیواقعا بالشک و بالر قتایپس حق شودیم

 یاند پس آن انسان شرعو امت مرحومه یانسان شرع یو آلهما پدر و مادر برا

رده در اقوالشان جلوه ک یاکه سه شعبه شده شعبه شانیاز ا یاز نطفه مثال ملق

 نیجلوه کرده و ا رشانیدر تقر یاکرده و شعبه جلوهدر افعالشان  یاو شعبه

 تیو موثر تیکه به طور اثر یباطن صالیر ااست و اما د یظاهر صالیدر ا

که نطفه  شانیاز ا یظاهر از آن مثال ملقا نیندارد پس در ا یاست آن دخل

پس در اول  کنندیم یامت هم ترق افتدیاست در امت م یانسان شرع

آمنا بما جاء به به طور اجمال  ندیگویاهلل محمد رسول اهلل م الالاله ا ندیگویم



  384|  صفحه

 

 یقدر و دهندیم لیالجمله تفص یحالت مثل حالت نطفه است بعد ف نیپس ا

محرمات را ترک  یو قدر شودیرا مرتکب م ضیفرا یقدر دهندیبسطش م

و خورده  شودیبعد خورده خورده مضغه م شودیحالت علقه م نیا کندیم

 شودیخورده خورده وقت کسوت لحم او م نکهیتا ا شودیخورده عظام م

و رباطات او ممتاز  نییاورده و شرا عیعروق او جم عیاو جم یاعضا عیجم

 یوقت یولد شرع نیا نیهمچن شودیممتاز م عشیشعرش ظفرش جم شودیم

ولد تام است که همه اعضاء و جوارح او تمام و ممتاز باشد قولش مثل قول 

ام را بجا و احک ضیو فرا عیباشد حدود و شرا یفعلش مثل فعل نب شدبا ینب

را مفصال  نهایآورده باشد و اجتناب از محرمات و مکروهات کرده باشد و ا

ه المزاج معتدل ب حیانسان تام صح یوقت نیچن اوردیبه عمل ب کیهر کیهر

حالتش  گریبدگل و الغر باشد تا د ای نیبسا آنکه خوشگل سم گرید دیایب ایدن

 ضهیدر فر نکهیت مثل اانسان مرض هس یهم برا گریچه حالت باشد د

 شودیو کر م کنندیاش ممعالجه شودیم ضیمر کندیم دایاختالل پ ینیبیم

 یواقعا انسان شرع شودیکور م شودیچاق م دهندیدواش م یانسان شرع

 دایپ یضبدهند بسا آنکه مر دیبا یشرع یو دوا شودیچاق م دهندیدواش م

چشمش را دوا  فهمدینم کندیو هرچه نگاه م ندیبیکه چشمش نم کندیم

د بنشکسته شکندیپاش م خوردیم نیبسا آنکه زم شودیچاق م کنندیم

دارد اکل دارد شرب  یداریانسان خواب دارد ب نیا بندندیپاش را م آورندیم
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 ایدن نیدر ا نانسا نیهست هم نیا یالجنه برا یما ف عیدارد و کذلک جم

دو  دهدیشفاش م رسدیبه حال سکرات م شودیم ضیمر شودیم حیصح

ه شد ک نیالمزاج همچن حیتام و صح شودیم یخالصه انسان زدیخیمرتبه برم

 درست شد. یشرع دیو ز یانسان شرع گریحاال د

 [(22)]نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*و سوم یدرس س*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالعل الحول و القوه اال باهلل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل
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ادن من صاد  9انه خوطب یالمعراج: و اما ما رو یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 9فاغسل مساجدک و طهرها و صل لربک و کان اول صلوه صالها رسول اهلل

 آخر. یجالله القدام عرشه جل یاهلل تبارک و تعال یدی نیالسماء ب یف

صعود بود و به طور اختصار صعود جسم گفته شد تا آنکه  تیفیدر ک سخن

ه همان شد و ب هیانسان هیتولد نفس قدس یتولد کرد و در او ابتدا یاویجسم دن

هم در اول مثل نطفه خواهد بود بعد از آن خورده خورده  هینفس قدس بیترت

هم  جسم نیا کهو بعد از آن شودیم یانسان تام کامل نکهیتا ا کندیم یترق

 یاز برا تیکه صالح ئایفش ئایش یکرد از حد صب دایپ یاستکمال ایدن نیدر ا

ا ت رودیم طورنیباشد ا قیخدمات او ال یداشته باشد و از برا ینفس انسان

 یاو به مقتض کندیم دایبدن اختالل پ نیشود و ا یکه اجل او منقض یوقت

سبب موت و فراق نفس از بدن  کهاست  نیاند اگفته نییاشراق یآنچه حکما

ود و صع کندیملکوت م ادیاست و استکمال آن است و  یتجوهر نفس انسان

وقت  نیپس بدن در ا کندیبه شوق ملکوت و بدن خود را خلع م کندیم

خل قول دا نیو ا ندیگویم طورنیبه ملکوت خود ا رودیو روح م ردیمیم

که  یو از کس زنندیم یاطفال است همچو حرف قیاست که ال یمزخرفات

حرف  نیبزند و ا یهمچو حرف ستیعجب ن دهیمحمد : را ندعلوم آل

همه اطفال در شکم مادر  نیبالبداهه ا مینیبیم نکهیمزخرف است به جهت ا
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ساله و دو ساله و ده ساله و به  کیروزه و دو روزه و  کیو اطفال  رندیمیم

جهل و در علم و در مرض و  رد یو جوان یریسن شباب و کهولت و سن پ

و اگر از شدت تجوهرش و  کندیاحوال موت جلوه م نیا عیصحت در جم

استکمالش بود و به جهت تذکر نفس به عالم ملکوت بود موت حاصل 

گر م ردیبم دیقرار نبا نیاز ا شودیموت حاصل نم گرید نیو بعد از ا شدیم

حرف داخل  نیکه ا مینیبیباشد و مشاهده م دهیکه به حد کمال رس یکس

ال ا دیفرمایم هیسالم اهلل عل ریمزخرفات است و حق آن است که حضرت ام

سبب موت اختالل اجزاء بدن  دیفرمایم ریالخب فیمن خلق و هو اللط علمی

اب روح گذارده شده مادام که است در تحت آفت نهیاست و بدن به منزله آ

روح در او افتاده و  آفتابو معتدل است عکس  حیو صح میمستق نهیآ نیا

 هنیآ نیدر ا یاست اما وقت یباق اتیدارد و ح قیو بر اءیمتألأل است و ض

شد  دایو اختالل که در بدن پ افتدیم اتیو ح اءیشد از تألأل و ض دایپ یکثافت

 ردیمیکه در ملکوت است و بدن م یانسان و آن روح انیم شودیحاجب م

است  یبدن دوره سنه عمر یداده که برا ارقر نیو در اصل خداوند عالم چن

ان و زمست زییو مثل آنکه سال چهار فصل است فصل بهار و تابستان و پا

 کندیبدن تولد م نیکه ا یبدن هم چهار فصل دارد اول نیعمر ا نیهمچن

 فصل رطوبت نیو فصل حرارت و رطوبت او است و در ا فصل بهار او است

شود و بزرگ  ادیو عرض و طول آن ز اوردیببدن کش  نیاند تا اقرار داده
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و خارج کند  رونیبه ب لیاز اطراف م نکهیاند تا اشود و حرارت را قرار داده

و  او فصل بهار است تیپس در فصل طفول شودیم دایواسطه نما پ نیو به ا

به طور کمال  رودیهست و م طورنیرطوبت و حرارت بر او غلبه دارد و هم

و  و آن فصل تابستان او است شودیم سالهیکه س یتا وقت شدو اعتدال اگر با

فصل سن شباب او است آن  نیاست و ا ابسیفصل مزاجش حار و  نیدر ا

است که در  یسن سن نیااست تا شصت و  کیو  یهم به طور اعتدال از س

 نیسن قوتش و قدرتش و شدت ذکاوتش و علمش و عملش همه در ا نیا

 نیا کنیدارد ول یاو غلبه دارد و مزاج صفراو بر بسیسن است و حرارت و 

 نجاستیاو است نه نسبت به ما بعد ا ینسبت به سن صبا میگویکه م ینسبت

ر او ب بسیاست که  یکرده سن شباب سن دایکه حرف ما و اطباء اختالف پ

ارم و فصل فصل چه یکه برا یبسینسبت به صباوت نه  بسی کنیغلبه دارد ل

ن فصل حرارت هم هست رطوبت هم هست رطوبتش یاو است در ا میس

 رگیو د آوردیسن وقوف او است و کش نم نیو ا تیاغلظ است از سن طفول

ست که از سن او ا فیسن خر نیو بعد از ا شودیاو حاصل نم ینما از برا

و  سابیبارد است و  ندیگویسن را اطباء م نیباشد تا نود و ا کیشصت و 

 یطوبتر نیا نیعیاحد الرب فیسن بارد است و رطب و خر نیاند ااشتباه کرده

مثل حالت  فیسن دارد فصل چهارمش ندارد و حالت فصل خر نیکه در ا

 فیکه در فصل خر زهایاست و بسا چ نیعیکه او احد الرب رایاست ز عیرب
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 پس شودیوقت سبز م نیو طاقت حرارت اول را ندارد لهذا در ا شودیسبز م

است و به جهت آنکه مبدء رطوبت و اصل رطوبت  یریاز سن پ شیرطوبتش پ

که  نیرطوبت تا در بدن هست زنده است و هم نیاز شکم مادر است و ا

 شودیده مکه در زمستان مشاه یو آن رطوبت ردیمیم دیرطوبت خشک

ت اس یرطوبت ذات مییگویکه ما م فیاست و رطوبت خر یرطوبت عرض

ل شتاء است و در فص یذات بتاز رطو شیپ فیفصل خر یپس رطوبت ذات

 ندکیم دایپ تیو پوست و گوشت و جلد سوداو خشکدیشتاء استخوان م

 ودشیم قیو جلد او رق قیعظم او دق شودیبه اموات م هیو شب شودیم اهیس

است و  ابسیاصل سن بارد و  شودیم فیاو ضع یزیو چون حرارت غر

 نیاز ا دونیا نیمابحار و رطب است و مضاده تامه است  یزیحرارت غر

لبه بر او غ یعنصر یعرض بسیو برد و  شودیم فیضع یزیجهت حرارت غر

 دروینم لیابخره بدون او تحل رودینم لیاو تحل یجهت غذا نیاز ا کندیم

 لیلتح خوردیکه م یرطب یغذا کندینم دایآن آب جفاف پ خوردیکه م یآب

ر و بخا شودیو جمع م رودیمن لیدر بدن تحل هیو آن رطوبات عرض رودینم

دهان  و ینیاز ب زدیریباران م کندیم ریو در دماغ او تقط شودیو ابر م کندیم

معده بخارها  نیو از زم دیآیبارانها م نیمتصل ا شودیم یو چشم او اب جار

 دهیپوست خشک دهیلکن استخوان خشک باردیو م شودیو ابر م رودیباال م

بدنش مترهل گوشتش پوستش استخوانش همه  دررطوبتها که  نیبا ا
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و  سن برودت ستیکه از نود است تا صد و ب یری. پس در سن پخشکندیم

ات که رطوب یبه جهت عدم حرارت بهیاست لکن رطوبات غر یذات بوستی

 دینیبیدر زمستان م نکهیمثل ا دیآیکند در ظواهر بدن م فیبارده را تجف

ولکن خشک است پوستش  زدیریدرخت تر است در ظاهر و آب از او م

اش خشک شده و اما در فصل در خشک است گوشتش خشک است همه

او را نمو  یو آن رطوبت ذات آمدیم رونیب یذات یبهار از اندرون او رطوبت

است دهنش و  ادیهم اگرچه رطوبت در ظاهر بدنش ز ریپس پ دهدیم

ل فصل فص یریندارد پس در سن پ یلکن رطوبت ذات زدیریچشمش آب م

 چیمزاج مرگ است اگر ه ریتمام شده و مزاج پ یزمستان است و رطوبت ذات

 سبیکه سن باال رفت برد و  نیاز اول تاکنون هم یبه انسان رخ ندهد مرض

که از شکم  یزیو حرارت غر شودیزمستان سرما م کندیروز به روز غلبه م

 دایدم هم غلظت پ ردهو خورده خو رودیم لیمادر آورده بود از فلک تحل

 ندکیم ظیدمش را غل کندیبه دمش اثر م بسیبه جهت آنکه برد و  کندیم

 اهیس ینیبیرا خونشان را م رانیکه اگر فصد کنند پ یبه طور کندیم اهیو س

که حرارت غلبه دارد  یو تراکم است نه از جهت بسیاست از جهت برد و 

 دایکه در او پ یو غلظت یتیداوو سو بسیبلکه به جهت تراکم دم و برد و 

 اهیرنگش س شودیچون مدد جلد م اهیس یدمها نیا شودیم اهیس شودیم

که  یمد نیا نکهیتا ا شودیم فیاستخوانش ضع شودیگوشتش کم م شودیم
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از شدت برد و  شودیمنجمد م دیکه رس ستیدر قلب هست به سن صد و ب

 نایو جر قیاست رق یمستولو از خواص دم است که تا حرارت بر او  بسی

رد و ب ریپس بعد از آنکه مزاج پ بنددیم دیبه او رس بسیدارد و چون برد و 

خار ندارد ب انیذوبان و جر گریو دم د شودیبر او غلبه کرد دم منعقد م بسی

نشسته  طورنیهم کندیدر او کم اثر م یو حرارت فلک شودیاحداث نم

روح  یخاموش شد و افتاد و مرد ه ینیبیخورده خورده م داردیصحبت م

 بخار رسدیبه او نم یمیمدد دو نکهیتا ا شودیو م شودیو م شودیم قیرق

 گریاست د نیا خشکدیم افتدیآن هم م شودیجزء هوا م رونیب دیآیم

است که  یمزخرفات نهایتجوهر روح کجا بود استکمال نفس کجا بود ا

مردن  تیفیاست که از چرس و بنگ برخواسته و اصل ک یاالتیخ ندیگویم

مرض به او  چیاگر ه دیسن که رس نیبود که عرض کردم به ا نیراهش ا

سنه که نشسته  یفصول و انتها نیهم رخ ندهد به هم یعارض چینرسد و ه

 نیو هرگاه در ا ردیمیو م شودیدفعه چراغ روحش خاموش م کیاست 

 ایخود به خود منعقد کرد  راشد و دم  دایپ یداد و فساد یرو یاثناها مرض

 یمشد به قس دایفاسد شد و اختالل در بدن پ یعضو ایسد شد  یممر نکهیا

 و ردیمینشود به قلب و بخار کند آن وقت به عارض م یدم جار گریکه د

و بدن به حد اعتدال  ستیسال و شصت و نود و صد و ب یعرض کردم که س

 یکیبدن او گرفته شده  یراکه ب رهیمختلف شد و آن خم یباشد لکن وقت
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 چهل یکیدوره او شصت سال است و  یکیسال است  ستیدوره او صد و ب

ب به حس نیعنده و ا یباجل مسم کندیتفاوت م و هکذا یس یکیو  شودیم

هرچه عمر او باشد آن عمر بر چهار قسمت  یپس هر کس کندیاختالف م هیبن

و  ییو سن صبا یو زمستان یزییو پا یدارد و تابستان یفصل بهار شودیم

و  تسیسن صبا تا ب تیزمانها نها نیدارد و در ا یریو پ یو کهولت یشباب

و بعد رو  پنجاه ایو دوم تا چهل  شودینم شتریو شش ب ستیو پنج و ب ستیب

 شتریآن هم تا شصت و پنج و هفتاد ب رودیو به کهولت م رودیم فیبه خر

ه بود ک نیعمر او چقدر باشد مطلب ا همردم مختلفند تا دور گرید شودینم

 نهیروح گذارده شده مادام که آ ریدر ز نیزم یدر رو ستیانهیبدن آ نیا

شد  دایکه اختالل در او پ یو وقت افتدیاست عکس توش م میمستق و یصاف

 ستیعرض کردم که حد اعتدال سن صد و ب نکهیو ا رودیعکس از توش م

 دیلکن هرگاه اعتدال به حد کمال رس دمقصود بو یسال است اعتدال ظاهر

 دیو با شودیو صد هزار سال عمر او م شودیسنه عمر او سنه عمر عالم م

 نیالنفخت نیب دیبدن با نیپس ا ردیاو نباشد مگر آنکه جمله عالم بم یموت برا

 یزیرا اگر نکشند و چ همیو ائمه صلوات اهلل عل غمبریجهت پ نیشود از ا یفان

 جانینکنند که منتقل شوند از ا نیقصد ا شانیو خود ا شودن شانیعارض ا

به  که یباط و مشابهتبدنهاشان از شدت ارت داردیموت برنم شانیا یبدنها

به جهت آنکه موتشان به موت عالم  ستین شانیدارد فناء و فساد برا یمأل اعل
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 دیاب ردیبسته است و اعتدالشان مثل اعتدال کل عالم است هر وقت عالم بم

دن فاسد ب طورنیبه ا ریکه بر حسب تقد یپس بعد از آن ردیبم شانیا یبدنها

در عالم ساهره خودش  ماندیم ایدن نیااز  شودیشد روح منقطع و مجرد م

و در عالم شعور خودش شاعر است به خودش و به آنچه بر آن هست و آن 

ت یدارد پس اگر شاعر به شقاء خودش هست آن شعورش دهر تیشعور دهر

دارد پس کل انسان  تیهم دهر نیدارد و اگر به سعادت خودش شاعر است ا

وصفهم و ماتجزون اال ما کنتم تعملون پس  همیعنقه و نجز یالزمناه طائره ف

که داده شاعر است و آن شعور  یکه کرده شاعر است به آن فحش یآن اعمال

و  بتیغ نیچشم او هست و همچن شیپ شهیدارد و هم تیو آن فحش دهر

زاء الج هیجزیثم  یریسوف  هیچشم حاضرند و ان سع شیاعمال او در پ عیجم

 نیعنقه و همچن یند و کل انسان الزمناه طائره فمالزم او هست شهیو هم یاالوف

دارند و شعور  تیچشم او حاضرند و دهر شیدر پ عایاحسان و عبادات او جم

او  اندآورده رونیب دنب نیشعور و حاال شعور را از ا ریغ شودیشعور است نم

شعور نباشد البته شعور است چه کار کند  یخواهیاند مرا به خود گذاشته

عمل اگر گزنده باشد  نیاز خود ندارد پس ا انیحاال نس گرید شودینباشد نم

اگر هزار سال بگذرد  یعنیاو را و دائما الم است و عذاب است  گزدیدائما م

اول او است و اول  شهیو هم دهیاو رس هاست که ب یهمان آن آن اول الم

و  شودیبدل نم تیست که به او دست داده و هرگز به امنا یو عذاب یدهشت
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و آنکه  شودینم منیو ا حیمستوحش است و معذب و هرگز مستر شهیهم

ش را مثل شودیاو نم ریاست هرگز غ منیو ا حیاست ابداالبد مستر حیمستر

است فردا هم و  حیامروز مستر حیالمستر سیکاغذ بنو یرو دیخواهیاگر م

است و  حیماشاء اهلل مستر یو صد سال و هزار سال ال هم گریده سال د

است که  یامعذب است و عرصه دهر عرصه شهیالمعذب هم نیهمچن

 همیجزیمعذب است س شهیاست و معذب هم حیمستر شهیهم حیمستر

 لیاو زا ازوصفهم و او الزال متصف به صفت خودش هست و صفت او 

به  ندکیاز خود م یظیغ یاست که خدا استشفا نیابدا ابدا پس نه ا شودینم

ه کرد نیاقتضاء کرده و خدا هم چن نیاو است و چن بیترک نیعذاب هم نیا

و ذال و باء باشم  نیو ع میم خواهمیاو و گفته م لیاو و م یاو را به اقتضا

 نیدر ا نییاند اشراقکرده بطمعلوم شد که چقدر خ نجایپس شد معذب و از ا

 اند که جنس از جنساند و گفتهرا داخل مکاشفات خود گرفته نیمسأله که ا

 دکننیم دایپ تیکه در نار ماندند در آخر ملک یاهل نار مدت شودینم یمتأذ

است  یمزخرفات شودیعذب م شانیو عذاب بر ا رندیگیو انس به آتش م

اند که دهر آخرش اولش اند و ندانستهال کردهیاند اول و آخر در دهر خگفته

 ستیاست اگر اول معذب است آخر معذب است و اگر در آخرش معذب ن

کافر را از اول خدا  ستیپس از اولش معذب نبوده پس بگو از اول معذب ن

همه را بکن نعوذ  عیو انکار بعث رسل و انزال کتب و شرا کندیعذاب نم
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و  ندکنیم دایپ تیخورده خورده که ماندند ملک بعدباهلل و اال اول معذبند و 

 یو از نار متأذ شودیعذب م شانیو عذاب بر ا رندیگیدر آخر انس م

به جهت  ندیگویمزخرفات را م نیبه جهت آنکه از همان جنسند ا شوندینم

چگونه  داندیاند و حالت دهر را او نممحمد اخذ نکردهاست که از آل نیا

و  دیگویکافر را م یبن عرب نیالدییمح یو مزخرفها فهاحر نیاست پس ا

باشد که  نیکه فهمش ا یسن یعربمطلب بفهمد ابن خواهدیم نهایبه ا

 فهیکه ابوبکر خل ندیکه در مکاشفه خود بب داردیم نیمکاشفه او او را به ا

است  نیبدارد که نجات در اعتقاد به هم نیاست و او را به ا غمبریبالفصل پ

بفهمد فهمش که  زیچه چ نیا یخواهیم گرید ستین ینجات نیا ریغ رو د

 .فهمدیچه م گریهمچو شد د

 نیاز ا شودیروح مجرد م کندیم دایکه بدن اختالل پ یپس بعد از آن یبار

 نیباشد ا ریاو است اگر عاقبتش به خ یبدن و تمام لذت و تمام راحت برا

 نهایکه رفت از ا نجایو محنت او است از ا قیدار امراض و ض ایدن نیموت ا

ود و ب ادهیپ یکی ینیبیاست که م یمثل راحت کس نهیبع شودیخالص م

 یدود به کالسکه یوقت ادهیبه هندوستان پ رفتیم رفتیراه م ادهیپ شهیهم

ساعت گذشت  کیرفت تهران و نهار خورد و برگشت  نجاینشست که از ا

قدم به قدم پا بردارم و بگذارم و بروم  دیبایممن  دیگویم کندیچقدر حظ م
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 رونیپا ب ایو قدم به قدم دن ایدن یکه تنگنا یبعد از آن رومیم طورنیو حاال ا

 رودیبه محض اراده به آسمان م رودیگذارد به محض اراده از هندوستان م

و  دنینشیبا مالئکه م شودیراحت م کندیم دایپ یو تجرد رودیم نیو از زم

فس ن نیا کندیصعود م طورنیغرض به ا شودیبا آنها م سیو جل زدیخیبرم

 ندکیرفت در درجات برزخ صعود م رونیب ایند نیکه از ا یروح وقت نیو ا

 یکه از برا یو آن اعراض شودیم ترفیو در اواخر برزخ لط شودیم فیو لط

رد و نهار دارد دا لیدر برزخ و برزخ ل زدیریاو در برزخ هست آنها هم م

آنها تقلبات احوال  یدر آنجا هم برا ایبکره و عش هایلهم رزقهم ف دیفرمایم

در آنجا اعمال نافع  کنندیم یترق کنندیعلم م لیهم تحص اهست در آنج

تا نفخه صور و آن وقت آنها هم  کندیم یترق طورنیشخص هم یبرا شودیم

ساقط بشود اگرچه در  دینوعا با یاعراض برزخ نیو چون ا شودیساقط م

 نیشد و باال رفت لکن نوع ا فیکرد و صعود کرد و تلط یاعراض ترق نیا

 فیدر سن شباب صعود کرد و تلط ایدر دن نکهیترک شود مثل ا دیاعراض با

 فیتلط کندیم یترک شود در برزخ هم ترق دیبدن با نیشد و باال رفت لکن ا

خلع  دیرا با یلکن جمله آن بدن برزخ رودیو باال م شودیم دیو تصع شودیم

 .کندیکند پس به نفخه صور خلع م

 محمدباقر عرض کرد عالم برزخ عالم مشاعر است؟ آقا
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که  نهایهم دیکه دار یفکر نیهم دیکه االن دار یالیخ نیهم فرمودند

است  ایدن نیو نهارش مثل هم لیاز عرصه برزخ است فرمودند ل دیفهمیم

 :دیفرمایم دیآن برزخ را دار کیفرمودند شما دائما  نهیبع

 نیفأ کیأتیو ما س یفات مض ما

 نیالعدم نیقم فاغتنم الفرصه ب 

 

 

 طورنیجا هم نیاست از آنات برزخ و مثل هم یهمان فرصت آن همان آن و

ر که اگ ستین ایآ جانیمثل هم نهینجف و کربال و تهران و کرمان دارد بع

السالم و  یارواح سعدا را در پشت واد آورندیم ردیمومن در هرجا بم

را و آن شخص عرض  ستادنیالسالم طول دادند ا یدر پشت واد ریحضرت ام

بودند که با هم جوقه  نیکرد از سبب مکث آن حضرت، فرمودند ارواح مومن

 میاوانهید آنها بودم، فرمودند ما شیپ داشتندیجوقه نشسته بودند صحبت م

اگر  یعنی ستین زیچ چیکه در مردن هست در ه یراحت میترسیکه از مردن م

 برود ودترکافر هم بهتر است هرچه ز یآدم مومن باشد. بعد فرمودند برا
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هم هست که مردن  یثی. عرض شد: حدرسدیاعمال بد کمتر از او به ظهور م

 ثیحد میگویرچه مکه ه دوارمیکافر و مومن بهتر است؟ فرمودند ام یبرا

که هرچه  دوارمیو اال ام ثیمرکب شود از احاد یمگر گاه گریباشد، د

 باشد. ثیحد میگویم

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*و چهارم یدرس س*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

 آخر. یال 9انه خوطب یالمعراج: و اما ما رو یف مهیالفطرهالسل یف ;قال
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راض رفت و اع رونیب ایدار دن نیانسان از ا نکهیعرض کردم که بعد از ا روزید

ه ب کندیم ریس یرا از خود طرح کرد در عالم برزخ با اعراض برزخ ایدن نیا

 ریو تطه فیچند را و تلط یاز خود اعراض کندیقاء مطول مدت برزخ و ال

 فیثک یو جسد فیثک یانسان با روح ایخود را تا نفخه صور و در دن کندیم

است و در آخرت روح  فیکث یو جسد فیلط یبود و در برزخ با روح

و خورده خورده  شوندیو طاهر م بیاست و هر دو ط فیو جسد لط فیلط

شد تا در وقت مردن از  فیتلط ایشود و روح در دار دن فیتلط دیجسد با

تا  گذارندیجهت او را در قبر خود م نیاعراض پاک شد و جسد ماند از ا

برزخ  امیشود و در ا فیشود و پاک شود و قابل روح لط لیاعراض از او زا

ور شود تا نفخه صور و اصل ص فیشود و تلط ریتطه دیاست و با فیجسد کث

ا سر پهن ت کیقند است از آن سر بار ئتیبر ه دیهرگاه تمثل کن ایند نیرا در ا

و  نیبه سمت زم یکیبه سمت آسمان و اهل آسمان و  یکیدو سوراخ دارد 

که  یدو سوراخ شش منزل و شش مقام است و بعد از آن نیو در ا نیاهل زم

است که انسان که  انیاول مثل دم قل دنیصور دم دنیخدا حکم کرد به دم

خه نف نیکه ا کندیکه جذب دود م کشدینفس خود را باال م کشدیم انیغل

اهل آسمان و  ردیگیو صور را به دهن م دیآیم لینفخه جذب است اسراف

از آن سوراخ  کشدیآمد پس اول نفس خود را باال م لیاسراف دندیکه د نیزم

راخ و داخل آن سو رودیم اءیارواح اح عیاست پس جم نیاهل زم یکه محاذ
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و  عتیصاحب ماده است و صاحب طب رودیکه م یو آن روح شودیم

 رودیآن ثقبه که م رمراتب را د نیصاحب نفس و روح و عقل و فواد است و ا

و نفس و روح و عقل باال  عتیمثال با ماده و طب کشدیدارد اول دفعه که م

 گذاردیدر آن سوراخ و مثال را در آن منزل اول م بردیو مجموع را م کشدیم

 گذاردیم میباال و ماده را در منزل دو کشدیو ماده را با آنچه در او است م

 ردگذایو طبع را در آنجا م میبه منزل س بردیم تو طبع را با آنچه در او اس

 گذاردیبه خانه چهارم و نفس را آنجا م کشدیو نفس را با آنچه در او است م

باال و روح را در منزل پنجم  کشدیرا با آنچه در او است م یو روح ملکوت

از  کیو هر ماندیباال و آنجا منزل او است م کشدیو عقل را م گذاردیم

آن  یرا از تو نیکه ا نیدورب یهالوله نیمثل ا کشندیم گریکدی یتو

گذارده  یکیها هر خانه نیو هکذا پس در ا نیا یو آن را از تو کشندیم

 ماندیم شوندیم ریتطه نینفخت نیو در ماب ماندیدر آنجا م کیو هر شودیم

 مردشود و عرض ک فیتلط نکهیتا ا گریکدیآن از  یاجزا پاشدیآنجا و م

 یائیاح عیبه عدد جم یاست و هر سوراخ یکل کنیصور دو سوراخ دارد ول

که در آسمان هستند سوراخ دارد  یائیاح عیهستند و به عدد جم نیکه در زم

صور هم نه  نیسوراخ است و ا کیسوراخ است و عمرو مال  کیمال  دیز

 ول ابزرگ است و اسف اریاست بلکه بس یکوچک زیبه خاطرتان برسد که چ

چقدر است  داندیآن را خدا م یاعال گریبه وسعت فلک االفالک است و د
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 تسین یصور کار هر کس نیو برداشتن ا گذردیکه طول آن چقدر از عرش م

ه ک ییایصور را و بدمد و به عدد اح نیبردارد ا دیاو با یکل لیاسراف ریغ

دارد سوراخها هستند که هر  نیسوراخ بزرگ که تعلق به زم نیهستند در ا

 شودیاو م یاجزا عیجم کیو در آنجا تفک ردیگیدر آن سوراخ منزل م زیچ

 رونیاو هست از او ب یکه برا یرمده و اعراضو حل نشود ا کیو تا تفک

که هواست و روح است و  لیبه قوت حرارت و رطوبت نفس اسراف رودینم

ه ک یبه واسطه انحالل شوندیحرارت و رطوبت منحل م نیاست به ا اتیح

و  دشویپاک م طورنیو به ا شودیم یاو طاف یو صاف شودیاو حاصل م یبرا

خودش  لیآن وقت اسراف کشدیمدت ماندن در صور چهارصد سال طول م

بنا  دهدیو صور را به دست او م کندیهم خواهد مرد بعد خدا او را زنده م

 عیو جم نیزم یبه رو دیآیپس از آنکه چهل روز باران م دنیبه دم کندیم

جمع را  یهر بدن یو خاکها زندیمواج موج م شودیم ییایدر کی نیزم

 کجایبدن عمرو در  یو خاکها کجایدر  دیبدن ز یدر قبر او خاکها کندیم

و بدن او ساخته  شوندیمتصل م گریکدیو هکذا در آن قبرشان و آنها به 

به طرف آسمان  او اول ابتد دمدیصور را م لیو از آن طرف اسراف شودیم

و بعد روح اهل آسمان را  ردیگیم نیو در گرفتن اول روح اهل زم کندیم

و  دهدیو در پس دادن ارواح اول روح اهل آسمانها را پس م کندیقبض م

که خدا چنان ندیگویرا نفخه صعق م یرا و نفخه اول نیبعد روح اهل زم
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را  یو نفخه ثان الرضالسموات و ا یالصور فصعق من ف ینفخ ف دیفرمایم

ل صاف عق دیآیم رونیصور پس بدر  کندیاست که پف م یانفخه دفع نفخه

 یو داخل بدن روح ملکوت دیآیم کندیشده پاک شده از منزل خود نزول م

آن در منزل او جمع  یشده اجزا یدر منزل دوم و روح پاک شده صاف شودیم

به حمد و شکر خدا پس نزول  حرو زدیخیپس م شودیزنده م طورنیشده به ا

د از قبر خود به حم زدیخینفس فراهم آمده برم یبه مقام نفس و اجزا کنندیم

در طبع و هکذا در ماده  کنندیو عقل و نزول م اتیو شکر خدا صاحب ح

 زدیخیبرم زهیمراتب پاک و پاک عیصاحب جم شودیو مثال پس مثال زنده م

 رونیکه از دهان صور مثال ب یاز قبر خود به حمد و شکر خدا و بعد از آن

و خاک  زدیخیو برم شودیو داخل قبر صاحبش م کندیم رانیآمد در هوا ط

نشر است و نشور  نجایو ا زدیخیو به حمد و شکر خدا برم زدیریاز سرش م

 جمع یعنی شودیاز حشر است و بعد حشر م شیزنده شدن و نشر پ یعنی

 حیو لفظ صح نیاهل آسمان و زم عیجم شوندیم هزند تیفیک نیبه ا شوندیم

مثل آن  میالکن ماها شده نیا ریاست که عرض کردم نه غ نیدرستش هم

ا خواست او ر دید یاز شبان یدختر رفتیم یمردکه چوپان که پادشاه سفر

 رونیاش بهجب نیآمد و دستها را از آست ریشبان وز شیرا فرستاد پ ریوز ردیبگ

ت به خدم میایآمد که قبله عالم مرا مأمور کرده ب انیرزایمآورد و به طور 

ه که چ دیمردکه چوپان نفهم میاو نما یبرا یشما را خواستگار هیشما صب
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برخاست دنبال  دیچماقش را کش ییگویم زیگفت پس گفت آ هو چه چ

شاه برگشت نزد پاد ریوز خواندیدعا م ریکه وز الشیگوسفندهاش افتاد به خ

 ریکردند گفتند وز یرینشد تدب طورنیا دندیدخترش را د دهدیکه نم

همند و را بف گریکدیکرد که زبان  دایرا پ یکس دیمناسبت با او نداشته با

کردند و فرستادند و گفتند برو  دایرا پ گرید یمناسب او باشد لهذا چوپان

 دیکه از دور رس نیقبول کرد و رفت هم ریپادشاه بگ یدختر آن چوپان را برا

و مثل ت یگفت ک یدهیکرد که آ هو مردکه چرا دخترت را به شاه نم ادیفر

 نیمن که ندادم الحمد هلل واسطه به ا شیفرستاد پ یعاقل یآدم کدخدا مرد

گفت آن آمد  یآمد چرا نداد ریگفت وز دهمیآمده است البته م یعاقل

آن  نهیعحاال ما ب دیگویم زیچه چ دمیدعا و قرآن خواند من نفهم پارهکی

 یعیاظ طبو الف میارا آموخته یعیو الفاظ طب یلیالفاظ تأو نیو ا میاچوپان شده

و رسل را  ءایو الفاظ انب یو الفاظ دوس میو آن الفاظ تعظ میادانسته حیرا فص

از آنها  چیخوانده بود و ه ریمثل دعاها و قرآن بود که وز میکنیگمان م

 شیپ عایجم یالفاظ شرع نیا خوانندیکه دعا م رسدیم المانیخ میفهمینم

 یکشو آنچه حکماء شپش دیآیم یو ساده و تعارف انهیعام یما حرفها

طور آن و طورنیو ا لیو از آن قب لیقب نیاز ا نیاند که اکرده قیاند و تدقکرده

 میفهمیو رسل را نم اءیجهت الفاظ انب نیاز ا میااست آنها را ما علم دانسته

 است نه آن نیبگو که من کنهش را بفهمم کنهش ا یزیچ کی مییگویو م
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 نیو رطوبت چن نیاست و حرارت چن نیشده جهتش ا قدرنیا نیحاال که ا

لکن ماها چون ذهنهامان مرتاض شده  نیا قتیآنها ظواهر است و کنه و حق

 هیعیبعلوم ط نیبه ا میخواهیخدا را م نکهیا یحت هیعیطب هیلیبه الفاظ تأو

کن و  انیعلم خدا را ب تیفیچطور است ک نمیم مزاجش را بگو ببیبشناس

 پرسدیآن شبانست که از آن واسطه م تیحکا تیفیعلم خدا ک تیفیک نیا

 اهدخویمثال شاه چند تا بز سه زه دارد و چند تا بزه دو زه دارد شاه بز سه زه م

 شاهپس  دیگویندارد م یچه کند اگر گفت خواهدیچه کار کند شاه بز م

 نیاز ا ریکه آدم بز داشته باشد و غاست  نیدولت هم الشیندارد خ یزیچ

 تیفیک دیبا ءیکه ش میکنیم الیما هم خ طورنیحاال به هم ستین یمال

ت که حضرچنان ستین ءینداشته باشد پس ش تیفیداشته باشد اگر ک

 ءیگفت فاذا الش قیهمه را از خدا کرد آن زند یکه نف یبعد از آن 7صادق

 ییگویات درک نکرد محاسه یرا تو وقت یزیفرمودند چ ستین زیچ چیپس ه

 کنمیام درک نکرد آن را ثابت مرا حاسه یزیچ یلکن من وقت ءیالش

 انیعلم خدا را ب تیفیعلم خدا را اگر ک تیفیک پرسدیاست م نیهمچن

 چه خواهدیم تیفیقرار پس خدا علم ندارد خدا ک نیاز ا ندیگویم مینکن

 تیفیک تیصدور مش سیمن بنو یرا برا تیصدور مش تیفیک دیگویکند م

 له لکن فیلفعله کما الک فیندارد الک فیچه کند فعل خدا ک خواهدیم

 همندفینم یزیچ نهایو از ا دیآیالفاظ به کار مردم نم نیشده که ا یحاال طور
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مذموم  یلیتأوآن الفاظ  قتیگفت و در حق یزیچ یلیبه آن الفاظ تأو دیپس با

و انه لفسق و ان  هیاسم اهلل عل ذکریده التأکلوا مما لماست خدا نازل فرمو

و ان اطعتموهم انکم لخاسرون  جادلوکمیل ائهمیاول یال وحونیل نیاطیالش

از ذکر اهلل است مذموم است و همان الفاظ  یچون خال یلیالفاظ تأو نیپس ا

 نیدر او است لکن زمانه چن اخوب است که ذکر خد همیائمه سالم اهلل عل

 نیو حاال که چن کنندیم میو نه تعل کنندینه تعلم م نیاز ا ریشده که به غ

ا تا اسم خد میگویسرش م یاست به جهت تعلم از آن الفاظ بسم اهلل، الله

 یموکل به روح کل یاست کل یملک لیاسراف میگویذکر شود در آنها پس م

المعمور  تیبرکن دوم از ارکان  یعنی کاناز ار یعالم موکل است به رکن

در دست  قیخال عیرکن دوم از ارکان عرش است و ارواح جم یکه محاذ

از هوا است هوا که متحرک  حیاست و ر حیاو است و چون اصل روح از ر

 نیا شودیکه با اراده و شعور و حرکت شد روح م حیو ر شودیم حیشد ر

 یهوا مخروط ئتیمزاج دارند و ه کی واو روح و ه حیهوا گرم و تر است و ر

و به جهت رطوبتش و تراکم  کندیاست به جهت حرارتش به باال صعود م

 شودیکره نار در اصل به شکل الف م ئتیو ه شودیم ظیرطوبت اسفلش غل

آسمان حبس شده کره شده و در اصل بدون مانع کره  ینه حاال که در تو

د لفت کننکه تهش را ک یشکل الف بهو کره هوا  شودینار به شکل الف م

و شکل خاک مضرس  شودیم یداشته باشد و شکل آب کر یشکل قند
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رده عالم اقتضاء ک نیکه در ا یئتیه نیا کندیم دایمتکثره پ یایزوا شودیم

 به سطح نار و باال لیباشد به واسطه حرارتش م یمخروط دیاست هوا با نیا

و  دشویم ظیرطوبتش تهش غل تراکمو به واسطه  شودیم قیو دق کندیم

 ظیاست و اسفلش غل فیاند که اعالش لطمقام به ورقه آس آورده نیاز ا ریتعب

اند و در آن ورقه آس نوشته یرا در رو نیمومن قیعهود و مواث عیاست و جم

او را به عالم  دیروح اگر با ئتیاست که اگر ه نیعرش است مقصود ا ریز

که وعاء  یجهت قلب نیامخروط خواهد بود از  ئتیو مقدار آورد به ه ئتیه

 یجهت قلب را مخروط نیالوعاء باشد از ا یبر حسب ذ دیاو است و وعاء با

 عیاست که جم نیاست و عجب ا یهم مخروط یو روح بخار انددهیآفر

است و سر پهنش باال و از سر  نییپا کشیقلوب مردم منکوس است و سر بار

است و سر پهنش باال است چطور شده  نییکش پایغافلند که چرا بار نیا

طبعش و مزاجش که حار و رطب است  یهمچو شده و حال آنکه به مقتضا

که از جهت حرارت است نسبت باال باشد و سر پهنش  کشیجهت بار دیبا

که  ستیچ نیباشد حاال سر ا نییپا دیاست با تیکه از جهت رطوبت و مائ

مگر نور  دیفهمیست سرش را نمرا در نیخلق کرده و ا طورنیخدا او را ا

از آن عرض  یمختصر دیبفهم شوندیچراغ را و ظلمت را که با هم مخلوط م

مکرر که نور چراغ صادر از چراغ است و هرچه اقرب به  میگویکنم م

و واقع  شودیاضعف م شودیم دیو اشد است و هرچه بع یچراغ است اقو



  407|  صفحه

 

ر در قرب اقرب و هرچه ظلمت نو قاعدهقاعده ظلمت در بعد ابعد و  شودیم

پس قوت و ضعف نور را که مالحظه  شودیاضعف م شودیبه چراغ م کینزد

 تیچراغ است و رأس مخروط نور در نها شیقاعده نور پ مییگویم میکنیم

 شیاش در بعد است و رأس مخروط آن در پبعد است و اما ظلمت قاعده

دور از چراغ اضعف است پس  ورچراغ اقوا است و ن شیچراغ پس نور پ

که نور هرچه  میرا مالحظه کن نیبعد است لکن اگر ا تیمخروط در نها

و  شودیو متکثرتر م شودیم شتریانتشارش ب شودیاوسع م رهیدا شودیم دیبع

 کیو سر بار شودیتر ممجتمع شودیاوحد م شودیبه چراغ م کیهرچه نزد

 شودیو سر پهن دور از چراغ م شدچراغ است که رأس مخروط با شینور پ

 کی یآنها را جمع کن عیکه دور است اگر جم یمالحظه لکن آن پهن نیبه ا

اوسع  هزار مرتبه یرا اگر منتشرش کن کیطرف بار نیو ا شودینم شینقطه ب

 کیرأس مخروط نور نزد تیپس به مالحظه کم شودیاز آن طرف پهن م

اعتبار نور و ظلمت مثل  نیو به ا ستچراغ است و قاعده نور دور از چراغ ا

مرحوم نور و ظلمت را به دو مثلث  خیش نکهیدو مثلث منطبق بر همند و ا

 کی از قاعده نور دینیبینم ایاست آ گریفرموده به مالحظه د لیمتداخل تمث

 کیمثلث آن طرف بالظلمه مانده و از قاعده ظلمت  کیطرف و  نیمثلث ا

 دهیافریطرف بالنور مانده و نور بالظلمه خدا ن مثلث آن کیطرف و  نیمثلث ا

مرحوم  خیکه ش یپس آن شکل گرندیکدیمنطبق بر  قتیپس دو مثلث در حق
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 زیچ ریبه مالحظه نمودن قوت نور و ضعف نور است و بس الغ انددهیکش

و آن طرف دو مثلث لغو افتاده و  طرفنیا نکهیبه جهت ا ستین یگرید

و اگر حالتشان را  ریو ضعف نور است الغ قوتبزرگوار ارائه  خیمقصود ش

 چیه دینیبب دیبا گریکدیمثل دو مثلث منطبق بر  دیبا دیدرست خواسته باش

از  زیچ چیو ه شودینم نوریاز ظلمت ب زیچ چیو ه شودینم ظلمتیاز نور ب

ان اهلل  شودینم وجودیب تیاز ماه زیچ چیو ه شودینم تیماهیوجود ب

که در قلب است چرا  یروح بخار نیقائما بذاته حاال ا رداف ئایش خلقیلم

 دیآن قاعده انتشار نور را آنجا ملتفت باش مییگویم انددهیقلب را سرنگون آفر

 اریسب دیآیاست و از آنجا که بخار باال م لیکم و قل یمبدء تکون روح بخار

را  نییپا رحاال اگ کندیم دایباال که آمد انتشار و سعه پ کیکم است و بار

و باالش که وقت انتشارش باشد  دندیآفریکه اول تکون او است اوسع م

 کنندیکه درست م شدیم یمثل اسباب شدیتنگ م شیجا برا دندیآفریم قیاض

ع که آن باال اوس دهیلکن خداوند قلب را سرنگون آفر ندیگویو علم گازش م

بخار  کیاز آن سر بار اباشد ت قیکه اول تکون او است اض نییباشد و آن پا

ت است ملتف یاست و مخروط یباال و مثل روح طبعش طبع صنوبر دیایب

 [(23.)]دیرا سرجاش بگذار یزیکه چه عرض کردم و هر چ دیباش قهیدق

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و
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 «*و پنجم یدرس س*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

ادن من صاد  9انه خوطب یالمعراج: و اما ما رو یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یفاغسل مساجدک ال

ه صعود کردن انسان ب تیفیهفته گذشته به طور اختصار معلوم شد ک در

کردم  و عرض شدیعالم که چگونه صعود م یعالم و به نظم کل هیکل عتیطب

تا  ندکیبه حالت نطفه و از نطفه صعود م کندیصعود م لوسیکه از حالت ک

 عودص نیو از ا شودیو انشاء خلق آخر م شودیخلق بدن او تمام م نکهیا
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 کندیپس تولد م کندیو تولد م رسدیم تیوانیکمال ح یتا به منتها کندیم

 یتا به منتها کندیم یحالت ترق نیدر او روح انسان و نفس ناطقه و از ا

و  شودیبدن متخلخل م نیا نکهیتا ا رسدیعلمش و حلمش و کمالش م

بدن  نهیآ نیکه ا شودیم نیو باعث ا شودیم دایبدن پ یدر اجزا یفساد

مقدر شده که  نیو چن شودیپس موت عارض او م دیدرست روح را ننما

 بیبدن را به طور تعذ نیرود تا ا رونیعارض او شود و روح از بدن ب موت

 ریتطه و بخواهند ردیکرد و هرگاه نم ریکرد و تطه بیبتوان تعذ یجسد یبدن

 یجسد و آوردیمو تاب ن شودیروح فاسد م نهیهرآ یبدن بیبدن کنند به تعذ

 یهر ذ یاالطالق موت را مقدر فرمود برا یعل میلهذا حک ماندیم تیم

از روح و جسد مطهر شوند به طور خود و صاف و  کیهر نکهیتا ا یاتیح

که عرض کردم به اصطالح فلسفه بود  بیتعذ نیشود و مقصودم از ا یطاف

د تا کنن بیاست که روح را تعذ نیا بیتعذ نیو ا یشرع یظاهر بینه تعذ

اوساخ  عیتا جم کنندیم بیمطهر شود و ارمده او بسوزد و جسد را هم تعذ

 تیلطافت است و جسد در غا تیاو بسوزد و تمام شود و چون روح در غا

به  یبیکنند حاال اگر تعذ بیجسد مرکب با روح را تعذ نیکثافت هرگاه ا

شود و جسد یو محترق م شودیجسد است روح فاسد م قیکنند که ال نیا

به  کنند بیمرکب را تعذ نیندارد و هرگاه ا یحاصل یادتیو ز ماندیم یتیم

تألم و م کندینم دایاطالع پ بیروح است جسد از آن تعذ قیکه ال یبیتعذ
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خواهد ن ریپس تطه فیاست و روح لط ظیو غل فیچرا که جسد کث شودینم

 روح و جسد تا انیکنند م قیاند که تفرکرده اریاخت نیشد پس حکما چن

آن را دارد روح است و طاقت  قیکه ال یروح را معذب کنند به عذاب نکهیا

جسد است و طاقت آن را دارد بعد  قیکه ال یو جسد را معذب کنند به عذاب

انق تع نکهیتا ا کنندیو مرکب م زنندیدو را بهم م نیشد ا ریکه هر دو تطه

 انیکردند م قیجهت تفر نیشود و حکماء از ا بیو ترک دیبه عمل آ دیشد

 یبه آتش نمرود یدیجسد را معذب کنند به عذاب شد کهنیروح و جسد تا ا

رض که ا یصاف فیکند و آن جسد لط لیاو را از او زا فهیو اعراض صلبه کث

 آتش نیبه ا کندیاوساخ و اعراض صعود م نیا انیاست بماند و از م دهیجد

که آن جسد و آن بعد از آن کنندیمکه هفت شبانه روز برآن مسلط  ینمرود

که از ارض قرع  قیکه ارض انب شودیارض محشر م قیرد و الارض صعود ک

 دایکه ارض محشر باشد پس وسعت پ رسدیم قیو به ارض انب کندیصعود م

 یارض قاع صفصف که خدا وصف فرموده که قاعا صفصفا التر کندیم

 یلجب یتل ستیدر او ن یمات زیچ هوجه من الوجو چیعوجا و الامتا به ه هایف

نقره  است مثل یضائیصاعده ب فهیبلکه ارض ناعمه لط ستیدر او ن یبلند

 نیکه در ا یو آن ارواح شودیاهل محشر خبز م یمحشر برا نیو زم دیسف

 فیاست ناعم و لط یارض شودیاز آن ارض غذاشان م کنندیارض سکنا م

 بیارواح را هم تعذ نکهیجسد و بعد از ا بیاست تعذ نیا دیمانند نقره سف
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ند و کن ریارواح همان است که او را تقط بیو تعذ هیرید به مناخل اکسکردن

بر آن وارد آورند  ییو آتش هوجا یدیاست که عذاب شد نیروح نه ا بیتعذ

و  ظیصعود کنند و آن غال فهیتا ارواح لط میمال یرهایبه تقط یبلکه تعذ

ه که هفت مرتب ندیگویرا مناخل م نهایو ا نندو اوساخ در اسفل بما فیکثا

قطره  قیآن است که از سوراخ لوله انب ریآن تقط ختنیو ب زندیروح را بب دیبا

 قیقرع و انب نیپس ا زندیبیکه از منخل م یزیمثل ذره ذره چ چکدیقطره م

است که عرض شد که  نیا هیریشد و مراد از مناخل اکس ریمنخل اهل اکس

او  ریروح تقط ختنیپس ب کنندیاو را جدا م یو صاف رندیگینخاله او را م

 نیاست و هم ریمنخل اهل اکس ریو تقط دیو آلت تصع قیاست از لوله انب

 نخاله اجساد و نفوس و انهیم کنندیم قیتفر دیاست منخلشان که به تصع

وهر روح و ج فینخاله روح و لط انهیم کنندیم قیتفر ریآنها و به تقط فیلط

که روح و  یپس وقت شوندیو طاهر م بیارواح و نفوس و اجسادشان ط سپ

شد بلکه از ارض محشر  ایجسد هر دو طاهر شدند و اجساد از ارض هورقل

 وارد فیشر یجسد طاف نیکه بر ا فیلط یروح صاف نیشده است حاال ا

وقت از قبر آن  نیو در ا شودینشور م ومیو  شودیم امتیآن وقت ق دیآیم

و از اهل جنت  شودیخالد م بیترک بشیو ترک آوردیم رونیارض سر ب

 و حالت یو کدورت یدر او کثافت ستیوجه من الوجوه ن چیو به ه شودیم

از  و یشرق بقیو از ز یغرب بقیاست که اگرچه مرکب است از ز یاو حالت
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و  ندکیم یشرق بقیکار ز یغرب بقیلکن ز لیصبغ و از جسد و از آن اکل

هر دو کار صبغ و از صبغ کار هر دو  و کندیم یغرب بقیکار ز یرقش بقیز

و از هر چهار کار  دیآیو از هر سه کار جسد و از جسد کار هر سه م دیآیم

 کنندیرا م گریکدیآنها کار  عیو جم دیآیکار همه م لیو از آن اکل لیاکل

 ااند در جنت عقل مومن کار جسم مومن رفرموده خیاست که مشا نیا

مومن در  کنندیو هرسه کار نفس را م کنندیو هر دو کار روح را م کندیم

آنچه  و هیکل یاز معان فهمندیآنچه ارباب عقول م فهمدیجنت با اصبع خود م

بدون واسطه جسد  فهمدیبا عقل خود م فهمدیبه دست خود و المسه خود م

 لیکتا تش شودیخالد نم بیآنها شد و ترک انیکه در م یلیبه جهت تشک

مل پس استحاالت به ع شودیپس تفاعل م شودیکه شد مزج م لینشود تشک

 بیشد ترک نیکه چن یوقت دیآیو استحاله که شد تعانق به عمل م دیآیم

 و نار حائله شودیپس ارض سائله م شودیواحد م ءیو ش دیآیخالد به عمل م

و حکم کل حکم  شودیم زیچ کیو ماء جامد پس  شودیراکد م یو هوا

است  او ریجسد تطه بیتعذ یپس معن شودیبعض و حکم بعض حکم کل م

ا ر ریتدب نیهم میعل میروح است از اوساخ و خداوند حک ریاز اوساخ و تطه

و ارواح  اندفهیکث شانیکه هستند ابدان ا یاشخاص نیکرده و هم ایدر دن

أنه از باب شعالم جل فناء است و خداوند بیترک بشانیترک نهایو ا اندفهیکث

 دیمخلد کند پس آنها را البد با خواهدیرا م بیخلقتم للبقاء ال للفناء ترک
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 شودیروح است به جسد کنند متألم نم قیکه ال یبیکند پس اگر تعذ ریتطه

جهت  نیبه ا آوردیجسد است به روح کنند طاقت نم قیکه ال یبیو اگر تعذ

 نیو ا تونیو انهم م تیانک م رندیبم اءیاح عیخداوند عالم قرار داده که جم

اجساد را در قبر معذب کنند که آنچه در او است از ارمده تراب و از ارمده 

 یو او را به آن آتشها کنندیم لیزا یماء و از ارمده هوا و از ارمده نار به کل

ه ب برندشیو م دهندیم دشیتصع ایدن نیو از ارض ا کنندیعذاب معذب م

 نهایشود ا لیاز او زا یارمده به کل نکهیمگر ا رودیو به آنجا نم ایارض هورقل

 هیو اجزاء اصل دینیبیچشمها اعراض را م نیاست و شما به ا نجایاعراض ا

ته را گرف ایدن نیدار و غبار اشما عرض یچرا که چشمها دینیبیرا نم هیجوهر

 دهید نکهیا تبه جه ستین یزیکه چ دیو مپندار ندیبیشد م حیکه صح یوقت

ادا مب دینیبیو حاال نم کنندیرا که از شما استخالص م یو آن جوهر شودینم

 دینیبیجن را هم شما نم ستین دیدیکه نه هرچه را شما ند رایز دیانکار کن

که و مالئ دینیبیو مالئکه را هم شما نم شکنندیسر آدم را م زنندیو سنگ م

و  روندیکردند و االن مالئکه م گونشهر لوط را بلند کردند و سرن نیزم

سان هرگاه ان نیهمچن ستندیاست که ن نیآنها را نه ا دینیبیو شما نم ندیآیم

ندارد بلور  یجسد از هم بپاشد و برود دخل نیرا و ا یجسد ندیدر قبر بب

 یریگیدور که م شودینم دهیصاف هم د اریصاف و الماس بس اریبس

 یافجسد ص یوقت نیهمچن شودینم دهید کینزدلکن در  ینیبیاطرافش را م
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ندارد که نباشد خداوند جسد را  یدخل دنیجسد را و ند دینیبیشد شما نم

 هنکیبدن مگر ا نیاز ا شودیبدن و استخالص نم نیاز ا کندیاستخالص م

 تخیاو ر بیو اعراض و غرا دیو پاش ختیاز هم ر یوقت زدیبدن از هم بر نیا

 هیصلا نتیکه ط دیفرمایاست که م نیا رایمستد ماندیم جسد او در قبر خود

تا  شودیم هیو تصف فیتلط یو ه ستین دایولکن پ رایمستد ماندیدر قبر م

 نهیروح و جسد به عمل آوردند بع بیکه در تعذ یحالت نینفخ صور و هم

بر ماده و  بیگونه تعذ نیو هم آورندیحالت را بر مثال و ماده وارد م نیهم

و نفس و کذلک بر نفس و روح  عتیو کذلک بر طب آورندیوارد م تعیطب

 دیآید موار ایکه به رتبه دن یبیتعذ نکهیبر روح و عقل به جهت ا نیو همچن

بلکه هر مرتبه  تسین ایرتبه دن یکاف ایرتبه عل بیو تعذ ستین ایرتبه عل قیال

 بیتعذ رتبه چیکنند و در ه بیتعذ دیاو با قیاو را به طور او و عذاب ال

جهت خداوند عالم جل شأنه  نیاز ا ایرا از دن ایکنند عل قیمگر تفر شودینم

تا بدن معذب شود و مثال معذب شود بعد از آنکه  رونیب کشدیمثال را اول م

 نیکنند و همچن بیاو را تعذ نکهیدر آن صور تا ا رونیب دندیماده را از آن کش

کند و کذلک نفس را  بیرا تعذ مادهتا  کشدیرا از ماده م عتیخداوند طب

را معذب کند و کذلک روح را از نفس و عقل  عتیتا طب کشدیم عتیاز طب

 شودینم بیکند و تعذ بیرا به طور خودش تعذ کیتا هر کشدیرا از روح م

تا حل نشود حل که شد  شودینم بیکلش را از هم بپاشند و تعذ نکهیمگر ا
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 نهایجهت ا نیباال پس از ا رودیاو م یو صواف نییدر عالم پا ماندیرواسبش م

به جهت  پاشدیو اجزائشان را از هم م کندیحل م نینفخت نیرا خدا در ماب

حاس و ال نیالنفخت نیاست که فرمودند که ب نیآنها ا ریآنها و تطه بیتعذ

وجه ربک ذوالجالل و االکرام  یبقیفان و  هایکل من عل دیفرمایالمحسوس م

ه بر بلک شودیفاسد م نیآسمان و زم نینفخت نیکه در ماب دیارولکن مپند

 دیفرمایو م ومیلمن الملک ال دیفرمایاست که م نیا مانندیم یحال خود باق

و  نیاز آسمان بر زم دیآیاست که چهل روز باران م نیهلل الواحد القهار و ا

که نانچ نندکینم بیع نینفخت نیدر ب نیو آسمان و زم شودیم ییایدر نیزم

 هایلکل من ع دیفرمایچرا که م ستیآنها ن یادله و فنا از برا نیمعلوم شد به ا

و  اءیاح عیبلکه جم نینه خود زم شودیم یاست فان نیآنچه بر زم یعنیفان 

ه که ب یو کار شودیاجزاشان م نیکه هستند تفرقه ماب ینییروحان عیجم

ه ب نهایر االرض و السموات و ایاست که تبدل االرض غ نیا کنندیآسمان م

رفته اعراض آنها گ عیجم نکهیتا ا شوندیم هیو تصف شوندیم ریتطه جیتدر

 یکه برداشته شوند از عالم که مدت نیآسمان و زم یستیو اما فناء و ن شودیم

 بلکه آنها دهیاز شرع نرس یزیهمچو چ نیبگذرد که نه آسمان باشد و نه زم

به حال خود هستند و از  طیو بسا پاشندیاز هم م دیو مرکبات و موال ندیباق

 مرکب و یهوا نیتراب مرکب و ا نیکه ا مییندارند مگر بگو یدنیهم پاش

 طینار مرکب از هم بپاشند و مطهر شوند ولکن بسا نیماء مرکب و ا نیا
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 و پاشندیو اما مرکبات از هم م پاشندیندارند از هم نم یبیعالم چون ترک

 نیا رندیگیاول خالصه که م رندیگیچهار عنصر م نیاز ا هخالصه ک نیا

را از آن  هیو ماد هیو اعراض هبائ کنندیم یو هبائ یاست که او را حل ماد

ولکن مشوب است باز به  ماندیخالصه م هیماده خالصه و اهب کنندیجدا م

د یبا نیتنفخ نیکرد و در ماب یعیحل طب دیاو را با ایپس ثان هیعیاعراض طب

اجزاء  عیجم شودیم کیو تفک یعیطب ریشوند تطه ریبشود و تطه یعیحل طب

از آنها گرفته شود پس چون که  هیو اعراض برزخ هیعیاو تا آنکه اعراض طب

ذره  کیکه جسد طاهر شد اگر  یو وقت شودیخلود م بیشوند ترک بیترک

ش یپ ندیآیذره او در مغرب به طور عشق م کیاز او در مشرق باشد و 

ربا و دو ذره از ذرات مثل آهن و آهن شوندیمنظم م گریکدیو به  گریکدی

 رندیگیتعلق م گریکدیهم به  نیدو ذره از ذرات روح ا وستیبدن که بهم پ

 کندیو روحش در بدنش نفوذ م شودیجسد روح او هم تمام م نیتا با تمام ا

ه بدن باشد بلک روناست که در اند نیو نه ا کندیمثل زهر که در بدن نفوذ م

 یوربه ط کندینفوذ م یدر کل مرتبه دان یدر کل بدن است و هر مرتبه عال

 نیچن کنندیم دایپ یو منظر یتعانق کردند که اتحاد مخبر گریکدیکه با 

و حکم  ستیاو فنا و زوال ن یکه برا شودیم یکه شد خالد خواهد شد طور

جسد او هم منعم  دهندیم به عقل او یاگر نعمت شودیبعض او حکم کل م

پس آنچه  شودیعقل او هم متنعم م دهندیبه جسد م یو اگر نعمت شودیم
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است که جنت اسفلش اکل است و اعالش علم است درست است و  دهیرس

و به اکل عقل او منعم  شودیحق و صدق است ولکن به علم جسد او منعم م

 نینه مثل ا شودیم وتاقیبه صالبت  شودیم یزیچ طورنیا یوقت شودیم

ل مث ایدن نیرا در ا اقوتیبزنند بشکند بلکه  شیکه چکش رو اقوتهای

ت جه نیاز ا شودینم یاو فان بیخالد که ترک ءیش یحکماء از برا آورندیم

است به جهت آنکه صد هزار سال بوده و صد  اقوتیاز  ندیگویآسمانها را م

 صاحب طورنیشفاف است به ا ردهزار سال خواهد بود به جهت آنکه صفا دا

 دنیگویجهتها م نیبه ا ستیاو ن یحرکات است و مع ذلک فنا و زوال برا

و طاهر و  بیط شودیم یآن جسد جسد نیاست و همچن اقوتیبه صالبت 

 نیرا چن هیگونه اتحاد دارد لکن مراتب سبعه مراتب ثمان نیبا روح خود ا

و  یسعه و کبر کی نیجسد ا یالطافت دارد بر طورنیدارد و حاال که ا

و و ا شیدر پ یجنتش مشهود او است مثل فلقه جوز عیاست که جم یعظمت

به جهت آنکه اقل آنچه  شودیم مینع نیآن به جسد خود متنعم از کل ا کیدر 

 یدرخت کی یگوشه پا کی نیو ا ایدن نیهفت همسر ا دهندیبه مومن م

ا از کند ت ریس دیهزار سال با صد ندینشسته باشد که آن طرف درخت را نب

ه است ک نیمثل ا شودیباشد انتفاع نم طورنیجنت متنعم شود اگر ا نیا

 یچه منفعت دارد که درخت نجایاو ا یداشته باشد برا یهند زراعت ربادیز

و  آنجا باشد نیبه شما ندارد حورالع یهند داشته باشد آنجا است دخل ربادیز
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مشرف است بر همه جنتش و مشرف است  نبه شما چه پس موم نجایشما ا

و  ندیآنچه دارد همه در محضر و مشهد او عیاهل مملکتش و جم عیبر جم

ومن که اقل آنچه به م رایبالفعل متمکن است که از کل متنعم شود بالفعل ز

بر همه مطلع باشد و از همه  دیاست پس البته با ایدن نیهفت همسر ا دهندیم

 نیکامل نیپس مومن کندیم دایوسعت و قدرت پ رچقد نیمنتفع شود پس بب

وات صل غمبریچه سعه خواهند داشت پس پ اءیچه سعه خواهند داشت پس انب

 بیروح و جسد ترک نیکه او آله چه سعه خواهد داشت بعد از آن هیاهلل عل

مومن در  هایف شاءونیلهم ما  یریچطور اکس شوندیم ریخالد شدند اکس

 شاءیشئت و ان شئت  شاءیکه ان  تیچه مش دشویم تیجنت صاحب مش

 که شاعر گفته:چنان شودیم

 حبه حشو الحشا بیحب یل

 مشا یجفن یعل یمشی شاءیان  

 

 روحه یو روح یروح روحه

 شایشئت و ان شئت  شاءیان  
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فلهم ما  شودیاو حاصل م یاهلل برا شاءیو ما تشاءون اال ان شودیصادق م و

او خطور کند و به خاطر او بگذرد به  تیچه به مشعند ربهم و آن شاءونی

در محضر او حاضر  عایو جم کندیانشاء م نیطرفه الع کیتوجه و به  کی

او  ثارو مملوکات مومن مملوک او است و آ شودیو مملوک او م شودیم

 یرگیداشته باشد درختهاش را د یباغ کی یاست که کس نیاست نه مثل ا

 یکیآورده  گرید یداشته باشد که سنگش را کس ییایآس اینشانده باشد 

نت ج عیبلکه جم ریباشد نه خ طورنیعمارت کرده ا یگریساخته و د گرید

 اعمالجنت مومن افعال و  عیمومن انوار مومن است و آثار مومن است و جم

و ماتجزون اال ما کنتم  کمیاعمالکم ترد ال یانما ه دیفرمایمومن است م

فهم و وصف اثر است و عمل است پس آن اعمال شما وص همیجزیتعملون س

 کیشما اعمال شما است و شما در آخرت  یشما است و جزا یجزا

د یشما موجود است اگر بخواه یبرا دیکه هرچه بخواه دیکنیم دایپ ییالیاست

 طال یابلق با اسبابها یصد هزار کرور سوار مکمل مسلح که همه با اسبها

الفور همه حاظر و  یو نقره و جواهر باشند تا به خاطر شما خطور کرد ف

ودند بعد فرم دیبرو دیخواهیو هرجا م دینیموجودند حاال سون قشونتان را بب
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ربک  وجه یبقیو  شودیم لیاست که زا یاعراض نیفان ا هایکل من عل

 یو ارض باق و سموات ماندیم یاست که باق یذوالجالل و االکرام آن جوهر

ه است و روز ب یجیآنها تدر لیآنها و تبد ریاست که تطه نیو ظاهر ا ماندیم

 یو متصل هست ال ستیحاجت به حل ن شوندیم ریروز در حرکتند و تطه

و هرچه  شودیم شتریحرارتشان ب کنندیهرچه حرکت م نهایماشاء اهلل و ا

مگر  کنندینم دایو سعه پ شودیم شتریب شانیسعه ا شودیم شتریحرارتشان ب

 به زوال اعراضشان.

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*و ششم یدرس س*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم
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و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

ادن من صاد  9انه خوطب یمعراج: و اما ما روال یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یفاغسل مساجدک ال

عامه خداوند عالم جل شأنه  تیرا که به عنا یصعود تیفیکردم ک عرض

بعد ابعد به مقام قرب اقرب و عرض کردم  تیغا نیاز ا کنندیصعود م اءیاش

قرار داده و نزع  یبدن موت نیا یکه خداوند عالم از حکمت بالغه خود از برا

نند ک ریتطهکنند و جسد را جداگانه  ریروح را جداگانه تطه نکهیکه ا یروح

 فهیهستند و اجساد کث فهیارواح کث ایدن نیکه در ا یروز کیو عرض کردم 

و در آخرت ارواح و  فهیهستند و اجساد کث فهیهستند و در برزخ ارواح لط

موجودات عالم  یعامه برا تیکه عناو چنان شوندیم فهیاجساد هر دو لط

 یاز اجزا بعض تیهست که به آن عنا اءیاش یخاصه هم برا تیهست عنا

الم خداوند ع تیاند مثال به عناصعود نکرده یو باق کنندیعالم صعود م نیا

 نیاالرض و السموات شد و زم ریو تبدل االرض غ دیعالم به انتهاء رس نیا

به  رسدیم نیکرد و زم هیرا نق را درهم شکست و صاف کرد و آسمانها

و ان الدار االخره  دشد و ارض ارض جنت ش هیخبزه نق نیارض محشر و زم

 عامه ولکن به تیبه عنا شوندیو سخنگو م یح نیزم عیو جم وانیالح یله
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به  کرد و یترق ینیبیعالم را م نیقبضه از ا کیحصه و  کیخاصه  تیعنا

و  دیسر تیکرد و به نبات یخاصه حصه ترق تیو به عنا دیرس تیمقام معدن

 تیه انسانب گرید و قبضه دیرس تیوانیخاصه به ح تیبه عنا گریقبضه د کی

به  کرد و از نبوت یحصه ترق نکهیتا ا دیبه نبوت رس تیو از انسان دیرس

تفاق حصص ا یبعض یخاصه است که از برا اتیبه عنا نهایو ا دیرس تیخاتم

گاه  دافتیاو اتفاق م یاز برا گریعالم در صد هزار سال د هیو آنچه کل افتدیم

 هیکل یکه برا یزیو بسا آنکه چ افتدیم فاقده سال ات یزیچ کی یهست برا

 روز اتفاق کیدر مدت  یکس یبرا افتدیاتفاق م گریعالم هزار هزار سال د

سان عالم است و تولد ان نیانسان به منزله جمله ا میگویاست که م نیا فتدیب

ه پس مقام نطفه ب دیکه مقام نطفه رس یعالم است بعد از آن نیمثل احداث ا

به منزله عهد حضرت  دیعالم است و بعد که به علقه رس نیمنزله عهد آدم ا

 نیا میبه منزله عهد حضرت ابراه دیعالم است بعد که به مضغه رس نینوح ا

به منزله کسوت لحم  یسیعهد حضرت ع نکهیتا ا نیعالم است و همچن

 شودیخلق آخر در او م جادیو ا شودیم دهیکه روح در او دم یدر وقت شودیم

 مبعوث به رسالت شد و هکذا هیصلوات اهلل عل غمبریاست که پ یوقت لمث

حالت هست بسا  نیهم ا یشخص انسان نیکه در تولد ا کنمیحاال عرض م

عالم در زمان  نیه منزله جمله اعالم ب نیاو در ا تیحاال انسان نیکه هم یکس

ان در زم معال نیاو به منزله ا تیکه االن انسان یباشد و بسا کس 7ظهور امام
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او به منزله زمان نفخ صور  تیکه االن انسان یرجعت شده باشد و بسا کس

عالم به منزله عالم  نیاو در ا تیکه انسان یعالم شده باشد و بسا کس نیا

ه عالم شد امتیاو به مقام ق تیکه االن انسان یبرزخ شده باشد و بسا کس

سا در جنت باشد و ب جنتاو به منزله اهل  تیکه االن انسان یباشد و بسا کس

که االن اهل  یکه االن وقت رضوان او شده در رضوان است و بسا کس یکس

 دهیکه به حال رجعت رس یمثال آن کس یعنیحضور اهلل باشد  یاهلل باشد و ف

او مکشوف  یاهل رجعت از علوم االن از برا یخواهد شد براآنچه مکشوف 

در آن دولت االن  شودیماو مستجاب  یکه برا یشده است و آن دعوات

 دتوانیکه در آن دولت م یطور و آن تصرفاتاو همان یبرا شودیمستجاب م

ه و حص نیکرده ا یآنها را بکند به جهت آنکه ترق تواندیاالن م نیبکند هم

نها دانه از آ کیو  دهیدرخت که هنوز نرس وهیمثل م نهیاست بع دهیرسزودتر 

 عیمج دهیدانه رس نیآنکه آنها برسد و ا از شیپ رسدیم شتریپ ینیبیرا م

فرمودند  9غمبریاست که پ نیبعد را دارد از طعم و لذت ا یهاوهیخواص م

 یندارند فضول هیمثل ابدان اهل جنت است در جنت سا ایدن نیابدان ما در ا

ما هم اعراض  هیو فرمودند ابدان اصل طورندنیندارند و در جنت اهل جنت ا

تکان که دادند  شانیاست به لباس ا یمثل گرد عراضشداخلش نشده و ا

که منتقل  یجهت وقت نیاز ا شانیندارد به ا یدخل شانیو گرد ا زدیریم

 هنددیو تکان م روندیمو  مانندیدر قبر نم شتریسه روز ب ایاز دن شوندیم
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 یاست که از برا نیخود مقصود ا یبه منزل اصل روندیو م زدیریاعراض م

 @یممکن است صعود حاصل شود به زود ایدن نیحصص در ا از یاحصه

طور و همان و همان رسدیبه طور صعود جمله عالم و به مقام رضوان م

 شودیاو حاصل م یمثال در مدت ده سال برا شودیحاصل م شیحالت برا

بروز  نیو همان آثار از ا کنندیمشاهده م امیآنچه آنها در آن ا عیمشاهده جم

 یعنیو ممکن است که شخص زنده باشد و به حالت موت برسد  کندیم

ت به مو راندیمیبه جهت آنکه خود را م ندیاو بب نندیبیآنچه را که اموات م

 نیو توجه خود را از ا کندیعمل متموتوا موتوا قبل ان یبه مقتضا یاریاخت

به  کنندیآنچه را اموات مشاهده م عیجم کندیپس مشاهده م داردیبرم ایدن

را  حتینص نیو اکابر ا هایماف عیو جم ایاعراض کرده از دن نکهیجهت ا

از دو حالت را بر خود  یکی یکن یترق ایدر دن یخواهیاند که اگر مکرده

ده خلق را زن عیفرض کن و جم تیآنکه تو خودت را م یکیالزم داشته باش 

بخورد  را ایدن خواهدیآن وقت هرکس م گرید یخود را که مرده فرض کرد

متصرف در  خواهدیباشد باشد هرکه م خواهدیبخورد و هرکس هرطور م

 یدیر بعه یبیهر قر یهر دشمن یهر دوست یفاجر یفاسق یباشد هر کافر ایدن

 دخواهیهرطور م یبا کس ورزدیم ینه بخل یبر کس بردینه حسد م گرید

 باشدابدا که دولت دولت که باشد عزت عزت که  ستین دشیباشد در ق

پس مرگ من چه  ایدن ٭ کندینم یفرق چیاو ه یبشود برا خواهدیهرچه م
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 یآن وقت نه خائف از کس گریخود را د یگرفت تیم یوقت ٭چه سراب  ایدر

ه نه اعتناء ب یبندیم یو کس یزینه دل به چ یدار یبه کس دینه ام یهست

 ایاز دن خواهدیاز دستش برود برود و هرچه م خواهدیهرچه م کندیم یکس

ما مافاتکم و التفرحوا ب یالتأسوا عل کندینم یفرق چیبه او برسد برسد ه

آن  یبرا از چیه نیبب یصد هزار کرور اشرف یسر قبر کس زیبر اریب کمیآت

آنکه سفال و خاک سر قبر او خرمن  ای کندیفرق نم چیه کندیم یمرده فرق

 یوانستنشد و نت سریم تیحالت برا نیو اگر ا کندیابدا فرق به حال او نم یکن

را  خلق عیجم یوقت نگاریخلق را مرده ب عیپس جم یخود را مرده فرض کن

 تسین یخائف از اموات کس کندینم یاعتناء به اموات کس یمرده انگاشت

باش و مشغول  یخودت ح یندار یبه احد یندارد کار یبه اموات کس دیام

و هرکه خواهد گو  ایگو ب خواهد هرکه ٭ یاآن خلق شده یباش به آنچه برا

مردم را  عیبه ابوذر فرمودند که جم 9غمبریاست که حضرت پ نیا و ٭برو 

شتر  یمردم را که همه شترها هستند وقت عیکن فرض کن جم الیکالبعران خ

تو  یابر یترق یکرد نیتو ندارند اگر همچن یبرا یو ضرر ینفع چیشدند ه

 یکرد وقت لیتحص دیکه هر دو را با کنمیمن عرض م یول شودیحاصل م

 دیآینفس به کار م هینوع تزک کی یبرا یکیهر  یکرد لیهر دو را تحص

اماته  تموتوالکن به قاعده موتوا قبل ان نایاست در م یاالن ح یپس بسا کس

و عادات خود را و توجه خود را از عالم  عیشهوات خود را طبا عیکرده جم
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 نیا یمقبل به مبدء شده وقت یشده و به کل ایمعرض از دن یبرداشته و به کل

دائم و آن وقت  ندیبیحاصل شد خود را در عرصه محشر م یکس یحالت برا

خود را نصب  زانیآن وقت م شودیاو حاصل م یتحاسبوا براحاسبوا قبل ان

ت و جن ندیبیاعمال را م یجزا ندیبیم دهیصراط خود را کش ندیبیکرده م

 یقیو حاکم حق یو جهنم را در جهت ندیبیم امتیق یااز صحر یرا در جهت

 دنیبیرا م لهیمنبر وس درسانیخود م یرا به جزا یکه هر کس ندیبیرا م

بعد  ندیبیحاالت را در خود م نیو همه ا کندیاند حساب خود را مگذارده

الفور مبادرت  یهنوز دار عمل برقرار است ف نجاستیکه ا شودیمتذکر م

 کندید مو حم کندیالفور استغفار م یخود ف ئاتیبر استغفار و از س کندیم

 ما. یاست توبه برا سریخدا را که هنوز م

د داشته باش یحالت ایدن نیدر ا یشخص تواندیاست که م نیغرض ا خالصه

 امتیدر ق دیحاال با ندیرا بب امتیمگو اگر ق ندیرا بب امتیکه حالت اهل ق

لکن از باب من مات فقد  ندیبیم میگویعامه را نم امتیکه ق رایباشد ز

ز که ا یهنوز نشده بعد از آن یکل امتیخود او شده و ق امتیق امتهیقامت ق

شد و داخل جنت شد و  امتیکرد داخل عرصه ق یرفت برزخ را ط ایدن نیا

 هیبه همراه کل دیصعود کرد از آنجا به مقام قرب و مقام رضوان و حضور رس

 یمسأله مبهم کی میدیرس نجایاست و چون ا یکل امتیعالم آن وقت ق نیا
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او و تابعان آنها و  یهایه است و مدعخلق مشتب نیاغلب ا یاست که برا

که شک  ییزهایاز جمله چ کنمیعرض م دیاغلب از اهل علم جاش حاال رس

کنند  شک نکهیمردم بسا ا ریحکماء اگرچه سا یبرا یعنیکرد  توانیدر آن نم

 یکشف امر نیکه کشف هست و ا ستیحکماء شک در آن ن یولکن برا

و  بیغ زانسان منکشف شود ا یبرا زهایپاره چ کیکه  شودیاست حق م

است که حضرت  نیا ستیشبهه ن نیمشاهده کند و نزد حکماء و عرفاء در ا

امر محقق است و ثابت  نیو ا نایقیلو کشف الغطاء ماازددت  دیفرمایم ریام

 ثیمنها حد میشاهد دار ثیو از احاد میآن عوام هم حجت دار یو اگرچه برا

 تیروا یدر کاف که گرید ثیها و منها آن حدهمام کانهم و الجنه کمن رآ

 کینشسته بار دیرا د یدر مسجد جوان یروز 9شده است که حضرت رسول

د اصحبت عرض کر فیبود ک دیز ایبه او فرمود و گو زدیم ینکیو زرد و پ

کل صواب نور ما  یو عل قهیکل حق حق یفرمودند عل نیقی یاصبحت عل

م چه قس ارالن یار یالجنه چطور و کأن یار یعرض کرد کأن نکیقی قهیحق

 بود عرض دهیو آنچه د یاذن یجهنم ف ریچطور و کان زف زانیصراط چطور م

داده و  قیاو فرمودند و فرمودند که خدا او را توف فیتعر غمبریکرد آن وقت پ

ادت شه ضیشهادت کرد چند روز بعد به ف یشده و از حضرت تمنا نیقیبر 

 شد. زیفا
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 ستیشبهه ن نیانسان هست و در ا یست که کشف از براا نیا مقصودم

 و درست ستیکشف هم سر مطلب درست مکشوف ن انیمدع یبرا کنیول

مسأله  کیمگر  دیملتفت شو دیتوانیرا درست نم نیچه و ا یعنی انددهینفهم

نوز ه کونیزمان و ماس یأتیاست که ماس نیبه طور اختصار عرض کنم و آن ا

جهت  نیبه عرصه اکوان و وجود و از ا امدهین رونیعدم و امکان ب ناز ممک

 و اگر نهایو امثال ا اءیجهت است دعاها و دعوت انب نیالبداء و از ا هیهلل ف

و  بود یاز زمان آمده بود به عرصه اکوان و مثل امروز بود که ممض یأتیماس

ر آن شود و اگر د دابکند و  رییآن نبود محال بود تغ یبرا یلیو تبد رییتغ گرید

به  دیچاق نشود با ماریب دیبود با دهیفایحاال دعا کردن ب گریآنطور بود د

کن و مم امدهیهنوز به عرصه اکوان ن یأتیصدقه دادن بال دفع نشود پس ماس

رد او را دعوت ک غمبریپ نکهیکند به جهت ا دایبود که عمر خطاب سعادت پ

که بود نعوذ باهلل بل جایب غمبریپ تو هرگاه ممکن نبود سعادت او پس دعو

ن که ممک کنندیعذابش م نیهم یممکن بود قبول دعوت کند و نکرد و برا

که  ینآ نیهم ایاست از دن ریدار تقد یأتیما س یبرا ایدن نیرا چرا ترک کرد ا

 است ریهنوز در دست کارگر تقد یأتیآن امضاء شده ماس نیا میدر آن هست

شده امر ظهور امام  یشد مخف نیو چون امر چن تآن ممکن اس یو بدا برا

ظهور  یک داندیهست که امام خودش هم نم ثیاست که احاد نیبر مردم ا

است اگر آمد قضاء شد و  ریاست که هنوز در تقد نیبه جهت ا نهایا کندیم



  430|  صفحه

 

اند و فرموده تیاز توق ینه نکهیو ا داردیبدا بر نم گریامضاء شد آن وقت د

است قول خدا ان الساعه  نیاست و از ا نیهم یالنوقت از برا حناند نفرموده

ساعه لعل ال کیدریو قوله ما یکل نفس بما تسع یلتجز هایاکاد اخف هیالت

ع واق یخبر بدهد که ک تواندینم یکس امتیجهت از امر ق نیو به ا بیقر

 تدورتر ممکن اس ایالمحاله ده روز زودتر  داردیخواهد شد چرا که بدا برم

و هنوز در عرصه امکان است و چون  امدهیبه عرصه ظهور ن نکهیبه جهت ا

لما ع نیعلم یخواهد شد ان هلل تعال یک داندینم یدر عرصه امکان است کس

ته و رسله و مالئک ائهیو علما علمه انب رهیاحد غ هیعل طلعیمکنونا مخزونا ال

البداء مخصوص  هیو نحن نعلمه پس آن علم مکنون مخزون که منه البداء و ف

 یاز آحاد خلق احاطه به آن علم ندارد و اگر کس یخداوند عالم است و احد

نخواهد شد و علمش  ادیکند علمش کم و ز دایپ یأتیماس عیاحاطه به جم

 یکس دشویو اگر م داردیبرنم لیو تبد رییتغ گرید یو علم ازل شودیم یازل

لمه من ع ءیبش طونیحیال یحاصل کند پس کدام است قوله تعال یعلم ازل

 یمقدمه بود که به طور اختصار و اجمال عرض کردم و ف نیاال بما شاء و ا

ر د یأتیکه ماس مهیو در فطره السل ثیام در شرح حدداده لیالجمله تفص

 یشد بدا برا نیچن یعرصه امکان است و هنوز در لوح ارتسام رسم نشده وقت

شر مقدر رفع  نکهیکرد تا ا ریخ مالدعا کرد صدقه داد و اع دیآن هست با

لوح زمان رسم  نیاست پس ظهور امام هنوز بر ا نیشود پس چون امر چن
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 یثیبلکه احاد میکنینم تیو فرمودند ما توق دانندیجهت ائمه نم نینشده از ا

 تیوقت دیرا نبا زیچ چیام که مومن هکرده نیآنها مع یبرا یچند هست که باب

 ومی یال کونیکتاب اهلل الخبرتکم بما  یف هیلوال آ دهاست که فرمو نیکند ا

و عنده ام الکتاب و به طور عموم  ثبتیو  شاءیاهلل ما  محویقوله  یو ه مهیالق

 یدر امور برا تیهست که مطلق توق گرید ثیفرمود نحن النوقت و احاد

اگر ما خبر  ندیفرمایاند مجهت عذر خواسته نیو از ا ستیمومن خوب ن

در ولد  دیما نکن بیو نشد تکذ شودیولد فالن کس که فالن م در میداد

خواهد شد به جهت آنکه  نیدر ولد ولد ولدش چن ای شودیم نیولدش چن

 خواهدیهرچه را م داردیو موخر م خواهدیهرچه را م داردیخداوند مقدم م

 فرزند در ولد نیدر ا شودیهمچو مقدر شده است بدا م نیدر نسل ا ندیبیم

و هکذا ظهور امام در اول مقدر بود هفتاد سال که بعد از  شودیولدش م

 که دشهداءیبود بدا شد س ریو چون در لوح تقد دیهفتاد سال ظهور فرما

کس  چیو ه ستیآن ن یشد پس انداخت خدا آن را و حاال اجل از برا دیشه

شد  مپس به طور اختصار و اجمال معلو کندیظهور م یک 7که امام داندینم

ه ک یزیاست و بسا چ ریهنوز در عرصه تقد شودیکه در عالم م یکه امورات

است و به  تیکه هنوز در عرصه مش یزیهنوز در عرصه اراده است و بسا چ

 مدهاین ریو بسا آنکه در عرصه اراده است و به عرصه تقد امدهیعرصه اراده ن

 ین عالم همگیعالم که هست و ذره ذره ا نیآنات ا عیعرض کنم جم یعنی
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 یامر یبتمامها اراده است از برا نهایو هم یامر یاست از برا تیاسباب مش

بتمامها اسباب  نهایو هم یامر یبتمامها اسباب قدر است از برا نهایو هم

 یآن حالت مثل یبتمامها امضاء است برا نهایو هم یامر یقضاء است از برا

اگر خود صدف را  مخداوند عال سازدیعرض کنم صدف که م نیا یبرا

دش خو یصدف که ساخته شد و تمام شد امضاء است برا یکنیفرض م ءیش

قاب  نکهیا یبرا ستین ءیش نیو در صدف بودن امضاء است لکن حاال ا

 نکیاز اجزاء ع یوقت صدف که تمام شد جزئ نیدر ا نکیباشد ع نکیع

رصه ع به نکیاست صدف که تمام شد هنوز ع نکیع ءیتمام شد پس حاال ش

تمام شده و بلورش را که  نکیپس در ساختن صدف جزء ع امدهیامضاء ن

 رشگیجزء د کی یاش را که ساختتمام شده و نقره گرشیجزء د کی یساخت

 یتیو کبر بقیآن ز یفرض کرد ءیامضاء شده و تمام شده اما اگر نقره را ش

 تیرکب و بقیز نیکه ا یاست وقت تینقره بسازند مقام مش رندیگیکه م

ر آنها را د یمقام اراده او است وقت نهیمع نیبه مواز گریکدیشد به  ختهیآم

 تندخیآم گریکدیرا به  هیآن اهب یوقت شودیمقام هباء آوردند قدر او تمام م

او است و حال  یدر معدن منعقد شد مقام امضا یوقت شودیاو م یمقام قضا

 کنیع یقدر است برا قرهن نیلکن هم یکه مقام امضاء است نقره است ممض

که عرض شد مقام  تیو کبر بقیکه زچنان ستین یهنوز ممض نکیو ع

 بقی زحاال نیهم بقیبودن ز بقینقره لکن در تکون خود و ز یبود برا تیمش
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فلزات  ریسا ینقره و برا یاست برا هیابهام تیمش بقیز نیممضاء است لکن ا

 خواهدیخدا م گریماه د کی حاال مثال فالن روز شوندیکه از آن ساخته م

مقام  آوردیکه فراهم م یاحداث کند در فالن روز آب و گل نجایدر ا یعمارت

 ندکیم ختهیآب و خاک را بهم آم نکهیآن عمارت و بعد از ا یاست برا تیمش

عمارت خشت که شد مقام  یبرا شودیمال مقام اراده مآن شخص خشت

 ئتیبر ه دندیهم چ یرا رو تهاعمارت بعد که آن خش یبرا شودیقدر م

عمارت و عمارت چون ساخته شد مقام  یبرا شودیخاصه مقام قضاء م

امضاء است در مقام خودش هم  نهایاز ا کیلکن هر شودیعمارت م یامضا

همه مقام امضاء  شدندهیمال و هم خشت و هم چخاک و گل و هم خشت

خانه مقام  نیا نندبنا ک یشهر خواهندیکه اگر مخودش چنان یاست برا

به آن ضم کنند تا شهر شود  گرید یهاخانه دیشهر و با یبرا شودیم ریتقد

 تیمقام مش ایکال  ءیش یعل ئایکه در عالم هست ش ییزهایچ عیپس جم

 یأتیمقام قضاء ماس ایمقام قدر  ایدارد  یأتیمقام اراده ماس ایرا دارد  یأتیماس

حاالت را دارد درست  نیا عیجم ءیخودش است و هر ش یامضا ایرا دارد 

 از آنچه عرض کردم حل اریرا که مطالب و مسائل بس شیهانکته دیضبط کن

 یبعض کندینظر م ریشد پس معلوم شد که شخص در خواب در لوح تقد

و ممکن است بشود و ممکن است که بدا شود و امام در  ندیبیرا م زهایچ

ل ناز ریمالئکه تقد ای یأتیماس زا دهدیو خبر م کندینظر م ریلوح تقد
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 میاست پس انسان حک ریعالم لوح تقد نیا عیو جم دهندیو خبر م شوندیم

 ندیبیم شودیم نیعالم مقدر شده که فردا چن عیو جم کندیعالم نظر م نیبه ا

دارد  یابخره بواسق ندیبیابر قرمز شد و م یمثال ابر برخواست و آفتاب از تو

و  شودیو متصل م رودیباشد که از اطراف باال م کیبار یهاکه آن رشته

در مق دیگویم شودیبخار باشد که متصاعد م یدارد که آن ستونها یقوائم

ابر  ینعیعرض کردند که عارض آمد  غمبریکه به پچنان دیایشده که باران ب

 فیمرتفع است فرمودند ک یلیبواسقه عرض کردند خ فیآمد فرمودند ک

رنگش چه قسم  یعنیجونه  فیقوائم دارد فرمودند ک کردندقوائمه عرض 

است  اهیس اریبارش ندارد عرض کردند بس دیسف یکه اغلب ابرها رایاست ز

 یعنی اءیالح اءیاست فرمودند الح ریرحاه عرض کردند مستد فیفرمودند ک

ه او چ یاند که شاخهافرموده یبه شاخها هیباران باران آمد و بواسق را تشب

 نیبخار که از زم یهاآن لوله یعنیکه باسقات باشد و قوائم او  ستقسم ا

و چون رنگ او است و  وانیفرمودند به قوائم ح هیرا تشب نهایو ا رودیباال م

 و زندیگردش او که باد از اطراف به او م یعنیچطور است  شیفرمودند رحا

 ریمستد ندکه عرض کرد دیآیپس باران م فشاردیو م کندیآنها را جمع م

باران  گریحاال د اءیالح اءیعالمات فرمودند الح نیاست پس بعد از همه ا

 کیدفعه باالتفاق مثال  کیصفات باران دارد و اگر  نیابر به ا نیو ا دیآیم

از مغرب و آن ابرها را بردارد و ببرد  ای دیایاز طرف جنوب ب یدیباد شد
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آمد  رگید یریو تقد دیایب نشده بود بارا ریکه تقد یممکن است و با وجود

 یپرسیاستا م یاست محکم از بنا یرا برد و هکذا مثال عمارت ریو آن تقد

 یآن را خال یستونها ریآمد و ز یبعد کس کندیصد سال دوام م دیگویم

 دوام شتریب گریدو روز د دیگویم کندیکرد پس همان استاد که نگاه م

و  یشد باز آنها محکم کرد سمر نیپس چن دیگویو راست هم م کندینم

اال ح کندیخانه دوام م نیپانصد سال ا دیگویم دیاو را د یو باز بنا یساخت

و از  اءیو اول اءیاست نظر انب نیرسم شد و راست هم هست و همچن نیچن

 یرا فرمودند که از عمرش چند ساعت یکنمهیشخص ه غمبریاست که پ نیا

آن مدت که گذشت اصحاب آمدند  ردیمیم گرینمانده و چند ساعت د شیب

 دیاو را باز کن مهیاند کوله هکه فالن کس زنده است و نمرده است فرموده

است فرمودند امروز چه  دهیدر آن کوله خواب یافع کی دندیو باز کردند د

دو قرص نان داشتم  نکهیام مگر اکار نکرده چیعرض کرد ه یاکار کرده

 یشب عروس یسیو حضرت ع @گذشت صدقه دادم پس به آن صدقه یکی

 یچه خبر است عرض کردند فالنجا عروس دندیاست پرس ییغوغا دیبود د

عروس  نیاست و هم یاست فردا عزادار یاست فرمودند آنجا امشب عروس

 نکردند به هیبرپا نشد و گر ییکه عزا دندیخواهد مرد فردا شب که شد د

د در رفتن میبر دییایب خدمت آن حضرت عرض کردند که عزا نشد فرمودند

 یرینبوده و روگ یریعروس نشستند و آن زمان چندان روگ شیمحله عروس پ
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 یعروس گفت که کار یامت بنا شد و به او فرمودند چه کرد نیدر ا

 آمدیدر محله ما بود هر شب جمعه م ییو گدا یسائل کی نکهیام مگر انکرده

امشب هم به  کردمیمحروم نم و او را دادمیبه او م یزیدر خانه ما و من چ

صدقه خدا آن  نیبه او دادم فرمودند به ا یآمده بود و قرص نان شهیعادت هم

بود  حلقه زده یافع دندید دندیبال را دفع کرد پس تشکش را فرمودند برچ

 گرید یریتقد کنیبود و خبر داده بود ول دهید ریحاال حضرت در لوح تقد

 نیه اکرد و ب دیبا اءیانب قیکرد و تصد ریآمد که صدقه باشد و دفع آن تقد

چنان  لیو اهل تسو شودیو امامت ثابت نم شودیگونه خبرها نبوت ثابت نم

د بلکه بدا ش ندیکه نشد بگو یوقت ندیبگو خواهندینکنند که هرچه م الیخ

 گریثابت شده به نص پدرش و به هزار معجزه و علم د گرید یامامت از جا

 شبیتکذ دیداد و خالفش ظاهر شد نبا یاالمامه اگر خبر حاال آن امام ثابت

 یسیحضرت ع نیاو ندارد حاال همچن قیبا تصد یکرد و اگر بدا شد منافات

معجزه نبوتش نبود و خبرش درست است  نینبوتش ثابت بود و ا 9غمبریپ ای

رسم است بدا که شد طور  طورنیاست و هم دهید ریچرا که در لوح تقد

هاشان همان ادعاها بکنند و معجزه دیپس اهل جهالت نبا ودشیرسم م گرید

چشمها در دار  نیکه ا طورنیبلکه هم شودیاش بدا مخبرها باشد که همه

رزخ گوشه ب کیاهل برزخ در برزخ  طورنیهم ندیبیرا م ایگوشه دن کی ایدن
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 ندیبیمرا ن یمشتر گرید ندیبیهمان زحل را م کندینگاه به زحل م نندیبیرا م

 تمت. ندیبیرا نم گرید یجا کندیکه م یینگاه به جا

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و
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 «*درس فقه یمسأله عدالت در اثنا قیو ششم ،  تحق یدرس س*»

  

در علم کالم خود به طور خودشان که  نهایاند اکه بوده نیو متکلم حکما

اند کرده یعدالت را به طور یمحمد: معنرجوع به آل ستیشرط علمشان ن

 طیفرافراط و ت نینفس است در ماب یاند عدالت استوااست که گفته نیو آن ا

 ملکهکه عدالت  ندیگویآن هم نه به طور حاالت بلکه به طور ملکه م

 دایاعتدال پ نکهیانسان به واسطه ا یبرا شودیاست که حاصل م یاراسخه

ود و آن حد طیحدود افراط و تفر نیدر ماب شودیم یاو و مستو نفس کندیم

ر که د یکه شخص انسان ندیگویو م دهندیم لیرا به قواعد خودشان تفص

کج واج  تصاحب چهار قوه است و به طور اصطالحا رودیراه م ایدن نیا

قوه  یکیو  کندیم هیکل یقوه عاقله که به آن ادراک معان یکی ندیگویخود م

آن حاصل  یبرا کهیو علوم شودیاست که به آن صاحب علوم م هیوهم

قوه  رگید یکیاست و  هیقوه غضب یکیاست و  هیبه واسطه قوه وهم شودیم

اصطالحات را  نداچهار قوه را دارد و خلط کرده نیبدن هم نیاست ا هیشهو

 اند.داده رییو تغ
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است که آن را شرح  یاو حد افراط هیقوه شهو یاند و براگفته نیچن یبار

و آن جهت  زندیاست در شهوت و حرص م صیکه شخص حر ندیگویم

است و شهوت ندارد  @که در آن هست آن خمود است که توخامد یطیتفر

و کذلک  کندیحظ نم یزنش بده کندیحظ نم یهست که مالش بده یآدم

 یو بد تیاز اذهرکس  دیفرمایم ثیو در حد نندیچن ندمردم هست یلیو خ

ت جماد اس یهمچو کس ستین یبه شکر او در خوب ییاعتنا شودینم یمتأذ

اعتبار ندارد پس هرگاه خمود است مثل  یآن از خوب یپس خوش واریمثل د

ر دارد که تهو یهم جهت افراط هیندارد و قوه غضب یمتکا افتاده است و ثمر

 دداریبرم رشیشمش و جهدیکه باشد از جا م ییباشد که العن شعور غوغا

هست که تهور در فحش دارد  گرید یکس کیبه جنگ بدون تفکر و  رودیم

و خود را در مهالک و منازعات  کندیو غضب م دهدیروز فحش مشبانه

 هیدر او قوه غضب چیجبن است که ه طشیبدون فکر و جهت تفر اندازدیم

 نیو همچن شودیم میقا ییجا کی رودیشد م لندصدا که ب کی ستین

او حماقت  طیو حد تفر یکه قوه عاقله دو جهت دارد جهت افراط ندیگویم

 یزینفهمد و به جز محسوسات چ یزیرا درک نکند چ هیکل یاست که معان

غافل از  یکه به کل یانهماکش است در معان تینفهمد و حد افراط آن نها

ت اس یهم بد صفت نینشود و ا ایامور دن ملتفت چیه گریبشود و د ایدن

 نیو همچن ایلالخره و من ترک االخره للدن ایمنا من ترک الدن سیفرمودند ل
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الت او جه طیدارد و حد تفر یطیو تفر یحد افراط طورنیهم به هم هیقوه وهم

و عدم  ادیو حد افراطش جربزه است و فکر ز فهمدینم چیمحض است که ه

ک و ضالالت کردن است و به آن شاخ و شبهات و شکو اخش نیثبات از ا

 هیهوقوه ش انهیقوه عاقله و م انیبرزخ است م هیکه قوه وهم ندیگویحضرات م

ها را استعمال قوه نیعدالت آن است که شخص ا ندیگویو م هیو قوه غضب

ه قوه ک نهایا انهیو نفس خود را بدارد به عدالت م طیافراط و تقر انهیکند م

د که شجاع باش دیباشد که آن عفت است و با طیافراط و تفر انهیاو م هیوشه

 ییکه تفکر کند اگر جا یمعن نیبه ا طیافراط و تفر انهیاست م یاواسطه

به او کرده برود و اال  فیجان بدهد و جنگ کند و خدا تکل دیاست که با

خان  نفال یبزند و جان بدهد برا ریشمش پایب سرویپ یمردکه نانکل یبرا

چرا که چطور بشود به جهت  یبه گفته ک کندینم نیبلوچ عاقل عادل چن

بارک اهلل مرحبا معتدل  دیبگو نکهیتومان که آن را هم ندهند به محض ا کی

و نه  کند لیمعتدل تحص یکه علمها دیدر عاقله با نیو همچن کندینم نیچن

بدنش  هیو نه تزک ودجا بند نش چیجاهل باشد و نه جربزه داشته باشد که به ه

کند و نه بداند و ب نهیمد استیمنزل و نه س رینفسش و نه تدب هیه تزککند و ن

را به حد وسط بکند و صاحب ملکه راسخه  عیمنهمک شود و جم نهایدر ا

 هیحکم االتیباشد آنها به خ ستادهیبه اعتدال ا یقو نیا نیباشد در ماب هینفسان

ما خواستند که  یو بعد که علما دندعدالت کر یبرا یمعن نیخودشان چن
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 نیاست و خداوند از فضل و کرم خود ا یهم ناخوش نیفاضل باشند و ا

بود که علم  نیا یکیرا هنوز به من نداده است و شرط اجتهادشان  یناخوش

 را و در اصول که آمدند به نهایگرفتند ا ادیکالم داشته باشد پس رفتند و 

ائلشان از علم کالم شوند اغلب مس یخواستند در اصول جار یقواعد کالم

 یتکرار برا ایمره است  یندب برا ایوجوب است  یامر برا نکهیاست مثل ا

و  ریخ ایاست  زیو امر آمر با علمش به انتفاء شرط جا یتراخ ایفور است 

اند و من اند و داخل علم اصول کردهاز علم کالم است آورده نهایا عیجم

 که کربال رایحضرات را که مثل اهل کربال است ز ام اصولکرده یهیتشب

 یپاره اصفهان کی نجایکه قبر مطهر واقع شد ا یاول شهر نبود بعد از آن

بالد جمع شدند اسمش کربال شد و  عیاز جم یزیتبر یطهران یرازیش

ل هم اند علم اصوآمده ییجا کیباشند هر کدام از  ییکربال ستندین یاطائفه

است مترادف کدام است  یلغو نیآنها قواعد و قوان پاره کیاست  طورنیهم

پاره از آنها قواعد  کیاست و  یو مجاز کدام است از قواعد منطق قتیحق

ت اس خیپاره آنها تار کیپاره آنها کتاب و سنت است و  کیاست و  یکالم

است به هم  طورنیمثل علم رجالشان و سلسله سندشان اوضاع علم اصول ا

را که در  ییعلم اصول شده بعد در فقه هم که آمدند آنها جمع شده اسمش

ه از مسائل فقه را ب یاریکردند بس یگرفته بودند در فقه جار ادیآن علمها 

ر د نکهیا یکردند حت یمدن خودشان در فقه جار استیو س هیعیقواعد طب
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رافع نکاح  ایطالق آ ستین زیکه اعاده معدوم جا کنندیاصول استدالل م

که  دکنیرافع است بحث م دیگویآنکه م ستیرافع نکاح ن ای لقااست مط

چه  نهایا دیآیپس اعاده معدوم الزم م ستیاگر رافع باشد رجوع معقول ن

چه لفظ  نهایعلم امام است ا یاصل عدم ازل ندیگویم نیحرف است و همچن

 ریو تناقض صرف است و در تطه ماندیم یگندم ریغلط است مثل ماء الشع

است روغن نجس را  زیکه جا کندیحکم م هیعیمثال به قواعد طب ساتنجا

 بخار نجس نجس ندیگویم نیصغار شود و همچن یاجزا نکهیدر آب تا ا یبزن

اند و خداوند منت و از آن علوم خود داخل فقه کرده هیعیاست به قواعده طب

 ردوا یدراز در حکمت وقت یبر من گذارده که با وجود انهماکمان سالها

 و چنان بردیکلمه حکمت راه نم کیکه  میهست یمثل کس میشویفقه م

است خدا  یمنت رودیم ادمانیاز  یکه حکمت به کل میشویم یظاهر یقشر

 یسیکار است المحاله هر شکسته نو یلیخ نیبر ما گذاشته الحمد هلل و ا

س و بالعک دهدیشکسته م یالمحاله خطش بو سدینسخ بنو خواهدیم یوقت

که داشته است پاشان  یاز آنها به جهت عرفان یهم بعض نیآن مجتهد حاال

از  یپس آنها که علم کالم خواندند در مبحث عدالت که آمدند قوم دهیلغز

ت که اس یاهیکردند که عدالت ملکه نفسان فیتعر طورنیآنها عدالت را به ا

 شدند نیا باشد در همه اخالق و صاحب مروت باشد و غافل از یانسان مستو

ملکه  یمحمد:وانگهدر اخبار آل ستیعدالت ن یاز برا یکه همچو معن
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را  نیشود و شخص به آن ملکه عادل شود ا دایپ دینفس با یراسخه که از برا

چه  فهمندیو بالد و جبال چه م یو اهل قر فهمندیچه م نیعامه مکلف

 دهیفهم معاشرتاعمالشان به  پارهکی تیاست نها طورنیکه نفس ا دانندیم

 متوانیمحشور بود من بر روح او چطور م توانیشب و روز نم گرید شودیم

کنم که صاحب ملکه شجاعت است نه تهور و جبن و به چه قسم  دایاطالع پ

 ایرده ک نیعقل چن یاز رو دانمیکرده باشد چه م سیبلکه تلب ستادهیوسط ا

محمد آل یزیچ مچهصفات به ه ریاز خودش بوده و کذلک سا اینکرده 

نکرده که  تیروا یثیحد یخصوص احد نیاند و در ابه ما نکرده فیتکل

مقام نبوت است و مقام  یمکلف به آن باشند و همچو عدالت نیعامه مکلف

 تیرع انیاست نه عدالت همه کس در م بیو نج بیامامت است و مقام نق

 ودشیحاصل نم نیو نظم بالد و انتظام عباد به ا دیایو به کار همه کس ب

در  هیچه رسد در هر شهر و قر ایهمه دن شوددریم دایپ یعدول نیکجا چن

و طالق و تمسکات  قاعاتینماز جماعت مردم و شهود معامالت و عقود و ا

 ماندیامور مختل م عیو جم زدیریباشد نظم ملک از هم م نیخلق و اگر چن

 استیگفته که از س یکس را نیقول غلط و اشتباه است و ا نیا نکهیو با ا

ر خلق ام طورنیو به ا ستندیکه خلق معصوم ن دهینداشته و نفهم یمدن اطالع

 یعلم کردند و اشتباه بزرگ نیپس از آن علم آوردند و داخل ا گذردینم

است که با عامه معاشرت کردند و آن بدبختها خواستند  نیکردند و سبب ا
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و از علوم داخلش کردند به جهت  ندکنند از علم کالم داخلش کرد ادیفقه ز

 یثیصد تا حد میکه ما دار قدرنیا 9از رسول خدا یثیاحاد هایآنکه ندارند سن

ها آوردند و در فقه داخل کردند ندارند البد از آن علمها و از آن قاعده شیب

و جمع کردند که کارشان راه افتد و مجتهد  افتندیو حکمتها و اصولها 

دارد و ن یاست مأخذ یمعنیقول حرف ب نیباختند پس ا وساختند و تاختند 

ت معرف یباشد برا دیآیاست و به کار فقه و فقهاء و عامه خلق نم اصلیب

 نقباء و نجباء باشد.

حسن ظاهر داشته باشد و  دیکه با ندیگویعدالت م یدر معن گرید یقوم و

نکند  اصرار ریمجتنب باشد و بر صغا ریاست که از کبا نیحسن ظاهر ا یمعن

رد صادر شد و توبه ک رهیو اصرار آن است که بکند و توبه نکند اگر از او صغ

مروت  باست و صاح نیحسن ظاهر ا یندارد و معن رهیاصرار بر صغ نیا

نپوشد خر اگر  یدر کوچه داد نکند و نان نخورد و لباس جند یعنیباشد 

دد به قهقهه و کوچه تخمه نشکند و نخن یسوار نشود و تو ستین قشیال

د ش نیکه صفات رذالت است و کار سفله ناس است نکند اگر چن ییکارها

 رهیکب ناهگ دیاند بااند و گفتهنگفته ریاصرار بر صغا یعادل است اگرچه قوم

 و رهیصغ نیهر روزه و هر ساعت مرتکب ا نکهیاز او سر نزند نه ا رهیو صغ

 یعاصسرزد توبه کند و اغلب م رهیبشود بلکه اگر باالتفاق از او صغ رهیآن صغ
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فحش  کیفحش داد و گفت استغفر اهلل و توبه کرد و  کیاست  ریداخل صغا

 شودیداخل فسق حساب نم هنکرد ریاصرار بر صغا نیداد و توبه کرد ا گرید

چند دارند که به ظاهر داللت بر قول  یثیچند و احاد یجماعت اخبار نیو ا

ه دفع کیاند فحص را از حسن ظاهر و به انستهولکن آنها الزم د کندیآنها م

معامله هم بکند  دیو با کندیفحص هم که م دنیدفعه د کی یو ماه دنید

 دکنیکه چطور است چه م ندیدر سفر و در حضر و در تقلب احوال او را بب

است ولکن تا پاش را از در دروازه  یمعتبر اریبسا آنکه در حضر مرد بس

وب چ ابانیحاکم ب دیگویو م کندیردم را تاخت مم یگذاشت صحرا رونیب

ستند ه میکه بدسفرند و در حضر مال طورندنیهستند که ا یلیارجن است و خ

مردم که  رایبکند تا او را بشناسد و چه بس عاشرتم نیدر سفرها با ا دیپس با

و در معامالت اسرار اخالق و  شودیاو ظاهر نم یبهایبا او ع یتا معامله نکن

که در معامالت گرفته  ارندیچه بس شودیو صفات حسنه مردم ظاهر م وبیع

حسن  لیپس در تحص کندیو فساد باطنش بروز م کنندیم بهیغر یرهایو گ

چند هست  یثیو احاد دیبا او معامله کرد و از اهل محله او پرس دیظاهر او با

 .کندیم نیکه داللت بر ا

قول اگر  نیست با عدم فسق و از اعدالت اسالم ا ندیگویم گرید یقوم و

و ما  دیخواهیاست که عدالت علم کالم را م نیبه جهت ا دیعجب بکن
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است که شخص مسلم باشد و ما از او  نیو آن هم میخواهیم یعدالت فقه

دالت ع نیقوم که اصل در مسلم نیا ندیگویعادل است پس م میباش دهیبد ند

و  یباش دهیعادل است تا فسق از او ند ینیرا بب نیو هرکس از مسلم است

 است نیهم دیآیم نیکه به کار مسلم یاست و آن عدالت نیا نیعادل مسلم

 امدهیاش بنگ بزند من ندخانه یاگرچه تو یباش دهیکه در ظاهر بد از او ند

هزار  دشانمجتهد که در خانه خو اریچه بس طورنیمن عادل است و هم یبرا

طور که او عادل است و همان یو برا داندینم یکیو  کنندیخالف شرع م

 یبرا داندیرا م یکیاو عادل است و  یعادل باشد از برا یکی یبرا شودیم

 یادهیاز او ند یهمه اگر در ظاهر بد نیرجال مسلم طورنیاو فاسق است هم

است و آن  فاسقاو  یبرا @ظ دهید@دهیند یبد یکس تیعادل است نها

 یلیامر تحص نیا ندیگویملکه راسخه و فالن و فالن م ندیگویکه م یجماعت

 هانیاست که ا نیا نیمسلم عیاست و اصل در مردم فسق است و اصل در جم

 رطونیهم یکلباس میمحمدابراه یمرحوم حاج ایفاسق و فاجر باشند و گو

معرفت خدمت آقا نداشته باشد چه گورش را بکند و  یدانسته حاال اگر کس

و  نیمسلم عیو مومنات و جم نیمومن عیاصل در جم ندیگویچه بکند م

ر اند و اصل تأخملکه راسخه نکرده لیمسلمات فسق است و فاسقند و تحص

به عدالت  میحادث است و ملکه موجود نشده در انسان تا علم حاصل کن

 ندیگویهم که م یجماعت نیآنها که صاحب ملکه هستند پس همه فاسقند و ا
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 ندیگویاست که م نیاند اکه کرده یکه عدالت حسن ظاهر است اشتباه

از  دانمینم دیگویتوقف کرد م دیبا ستیو اصل عدالت ن ستیاصل فسق ن

ت که اصل فسق اس ندیبگو ستیبا کنمیکجا که عادل باشد پس توقف م

ر و آنچه به نظ راحسن ظاهر او را و نماز و روزه و عبادت او  دهیکه ند رایز

خطاء  اریبس نیاصل فسق است در مسلم نکهیاست در عدالت و ا نهایا دهیرس

اند هپس لهذا گفت ستین نیچن شانیکه رأ ندیاست و اگر اصل عدالت هم بگو

 میعادل است و هرکه را به فسق شناخت مییگویم میهرکه را به عدالت شناخت

اعده به ق نیو ا میکنیتوقف م میشناسیفاسق است و هرکه را نم مییگویم

ر مداقها امو نیاست که به ا نیو مختصر مطلب ا ستیفقه و اصول درست ن

امور است و  عیجم قیو آخرت و تعو ایو باعث فساد دن گذردینم نیمسلم

 ماندیبالد معوق م عیو همه عباد معطل و جم دیآیالزم م دیعسر و حرج شد

را هم اگر وقفش  نید اشو دایپ یعادل نیچن ییدو دو کیاگر در همه شهر 

چه رسد شهر و بلوک مردم  شودیمحله نم کی تیکفا نیکنند بر مسلم

قسمها عدالت درست  نیمرافعات دارند طالقها دارند جماعها دارند به ا

 مداقه طورهانیا دیکه با ثیو کدام حد هیگذشته کدام آ نهایو از ا شودینم

اصرار  یاز مطلق تجسس حال ه یو نه سوابا وجود التجس نینمود در مسلم

 نکهیبروز کند با ا یاز مسلم یفسق کیکند که  یکند و کنجکاو دیو تأک

که خدا پرده او را  قدرنیخدا ستار است و امر به ستر و عفاف کرده پس هم
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ر ب نیبر ا ادهیز یادهیاز او ند یو خود او خود را رسوا نکرده و فسق دهیندر

ابدا ابدا نه خدا  یاو را مطلع شو هیر خفو امو یکنکه تجسس  ستیتو ن

و در کوچه  رندیخود بگ یرو یکه ستر قدرنیاست نه خلق و به هم یراض

باشد و محدود نشده باشد بدون  دهیاز او ند یکس یو بازار و مسجد خالف

 مثال نصب یتیبه وال یالبته حاکم شودیم نیامر مسلم تیتوبه کفا

و صبح به محکمه قضاوت  شدیم تیوارد وال اکمو شب آن ح فرمودندیم

 دیمد یکند حاال در محکمه را ببندد و مدتها یحکم جار دیو با نشستیم

برود معاشرت با مردم کند در سفر و حضر و معامالت کند تا مردم را بشناسد 

 میق دیا بار یکیدقتها خالف قواعد است  نیا ندیبه قضاوت بنش دیایو بعد ب

موقوفات کند و ده تا را امام جماعت کند و مرافعات را  یولرا  یکیکند 

 عدالت ملکه نیا ای شودیچطور م نیا نیالمسلم نیکند و حکم کند ب یط

 لیکه موقوف به معاشرات و تحص یآنکه حسن ظاهر ایراسخه باشد و 

 صفات باشد.

عدل من رجالکم  یو اشهدوا ذو یبه حسن ظاهر قوله تعال نیادله قائل اما

 نیاز رجال مسلم یعنیبر اسالم فرمودند من رجالکم  دیکه مالحظه امر زا رایز

باشند و دو مسلم به مجرد اسالم و عدم  دیبا نیپس شاهدان دو عادل از مسلم

بول در ق ستین یاست که شک نیو جوابش ا کندینم تیفسق کفا تیرو
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 محقق زیحرف در عدالت است که به چه چ کنیشهادت در عدل از رجال ول

که ظاهر و علم به فسق است چنان تیعدالت اسالم و عدم رو ایآ شودیم

 گرید هیعلم به صفات وجود نیآنکه با وجود ا ایاز اخبار است و  یاریبس

 است. نیا ایآن است  ایاول نزاع است که  نیهم ضرور است و ا

به حسن  نیاما اخبار در خصوص عدالت مختلف وارد شده است و قائل و

 9عن آبائه قال قال رسول اهلل 7اخبار فعن الرضا نیاند به اظاهر استدالل کرده

هو ف خلفهمیو وعدهم فلم کذبهمیو حدثهم فلم ظلمهمیمن عامل الناس فلم

د . فرمودنبتهیممن کملت مروته و ظهرت عدالته و وجبت اخوته و حرمت غ

که  رایحضرات ز یقاصر است از مدعا ثیحد نیاست که ا نیانصاف ا

 نیا یسه مسأله، شرب خمر و زنا تو نیفسوق را به ا دانندیمنحصر نم شانیا

مثال از عدول باشند  یالخمر و زاناست که شارب نیپس الزم ا ستین ثیحد

 نیسلمم تفاقهرگاه صاحب آن سه صفت باشند و به اتفاق حضرات بلکه به ا

ق که متجاهر به فس ندیگویم نیقیو به طور  ستندیو عادل ن ستین نیچن

که حرام است و  شودیم نیا ثیمفهوم حد یو مقتضا ستیحرام ن بتشیغ

که عادل در کوچه  کنندیم یمعن ییمروت را حضرات به طورها نیهمچن

 ثیدح نیا رد نهایاز ا کی چینپوشد ه یو نخندد و نخورد و لباس جند ندیننش

س پ دیکنیپس چطور استدال م دیکنیشما عمل نم ثیحد نیو به ا ستین
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است که هرکه  نیا ثیحد یخودش چرا که معن یباشد سرجا ثیحد نیا

اقسام فسق از او سر زند  ریسه صفت را داشته باشد عادل است اگرچه سا نیا

 به اتفاق شما. ستین نیو چن

من  نیدیو استشهدوا شه یقوله تعال یعن رسول اهلل قال ف یعن العسکر و

منکم چرا که رجالکم فرمود نه  نیمن المسلم کونوایل دیفرمایرجالکم م

العدول بقبول شهادتهم و  نیفان اهلل انما شرف المسلم یو نصار هودیرجال 

 اسالم که ندیگویباز م اهمیجعل ذلک من الشرف العاجل لهم و من ثواب دن

است که العدول که  نیجواب ا خواهدیم دیو وصف زا کندینم تیتنها کفا

 دیریبگ یحیبلکه وصف توض دیریگیم دیاست چرا وصف زا نیفت مسلمص

 طورنیکه ا نیالمصطف نیالمنتجب نیالمکرم نییالمهد نیمثل االئمه الهاد

ده کر نیدبه ها فیو توص نیرهادیو غ نیکه ائمه دوجور باشند هاد ستین

هم  نجایصفاتند ا نیاست که آن ائمه متصف به ا حیباشد بلکه وصف توض

دخل ندارد که  نیکه صفاتش عدول است پس ا نیباشد که مسلم طورنیهم

هم  نیمسلم میندار یباشد ما هم فرق دیبر اسالم با دیعدالت وصف زا

 فسقاند اگر اسالم ظاهر شد و فسق ظاهر نشد که عدولند و اگر دوجوره

رسول  نابی عبداهللیالب لیو ق ستیظاهر شد که فاسق است و شهادت قبول ن

ره فط یعمن تقبل شهادته و من التقبل فقال کل من کان عل یاخبرن اهلل
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تقبل تقبل شهاده مقترف بالذنوب فقال لو لم لیاالسالم جازت شهادته فق

النهم  اءیولو اال اءیبالذنوب لماقبلت اال شهاده االنب نیشهاده المقترف

 یاست که بسا شخص تو نیالخلق سبب تعجب ا ریالمعصومون دون سا

 دیمردم بر فطرت اسالم است پس با یرو شیو پ کندیم تیاش معصخانه

 شهدیذنبا او لم رتکبی نکیتره بعمن لم دیفرمایشهادت او را قبول کرد م

و ان کان  بولهبذلک شاهدان فهو من اهل العداله و الستر و شهادته مق هیعل

 هیوال یاهلل داخل ف هیفهو خارج من وال هینفسه مذنبا و من اغتابه بما ف یف

 یسک یعنیاول  ثیندارد با آن حد یدرست است منافات نیو اگر ا طانیالش

ه کاست چنان یکاف قدرنیشخص عادل است و هم نیباشد ا دهیند یاز او بد

است  ثیحد نیحسن ظاهر ا هب نیحضرات قائل لیفرمودند و اعظم دل حیتصر

م و تقبل شهادته له نیالمسلم نیببم تعرف عداله الرجل  7عبداهللیالب لیکه ق

و اللسان  دیتعرفوه بالستر و العفاف و کف البطن و الفرج و الفقال ان همیو عل

 النار من شرب الخمر و الزنا و هایاوعد اهلل عل یباجتناب الکبائر الت عرفیو 

را چطور  نیذلک حاال ا ریو الفرار من الزحف و غ نیالوالدالربا و عقوق 

 یخالء عندال یف ایالمالء  یف یعنیبالستر و العفاف  عرفوهیان یکنیم یمعن

از  نیکل مسلم ایباشم  دهیعند بعض الناس من از او ند ایالناس  عیعند جم ای

 نیباعث عسر و حرج و محال است کل مسلم نیو ا تیباشند معص دهیاو ند

ودم ده بکه معامله کر یبالد عیکه رفته و در جم یاسفار عیاز اهل بالد و جم
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هستند  یپس مراد بعض ستین سریمعقول و م نیحال او کنم ا شیآنجاها و تفت

و به ستر و عفاف او را بشناسند حاال آن بعض  تیباشند از او معص دهیکه ند

بعض من راه او را بشناسند حال مراد از  یهستند و چطور به قاعده شرع ایک

باشد اندازه معاشرت چقدر است چند  یباشد کرمان یزدی ستیآن بعض ک

 قدرنیو هم ندیمراد اهل سوق و اهل محله او ایندارد  ایدارد  یروز است حد

نشده باشد که اسالم و عدم  دهیاز او د یبیکه او ساتر نفس خود باشد و ع

از  یمن باشم پس هرگاه بد داست حاال آن بعض خو یظهور فسق باشد کاف

تعرفوه که فرمودند ر عدالت او و مخاطب به اند کندیم تیکفا دمیاو ند

 یعنیو محال است پس مراد  شودینم نکهیهستند ا نیمعاشر مسلم عیجم

اشکال  کیکه نزد او عادل است و  دیباش دهیند یاز آن بد کیهر کیهر

کدامها  ریاست و کبا ریکبا تنفرع شناخ ریاست که اجتناب از کبا نیبزرگ ا

کله  ذلک یمشکله است و الدالله عل اریاز مسائل بس ریکبا نییهست و تع

ت ماوراء ذلک و درس نیالمسلم یعل حرمی یحت وبهیع عیساترا لجم کونیان

و  هنیمنه التعاهد بصلوات الخمس اذا واظب عل کونیمردم و  انیراه رود م

 یفاذا سئل عنه ف تخلفیو ان ال نیملحضور جماعه المسل تهنیحفظ مواق

شهاده  قبلیال 7یمواظبا و قال عل رایمنه اال خ نایته قالوا مارأو محل لتهیقب

ممن ترضون من الشهداء، ممن  یقوله تعال یف 7نفسه و عنه یالفاسق اال عل

و  لهیبه و تحص شهدی مایف قظهیو امانته و صالحه و عفته و ت نهیترضون د
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 یو شک زیو محصال و ماکل محصل صالح مم زایمم حفماکل صال زهییتم

 لوحباشد مثال شخص ساده هیاز اهل خبره مشهودعل دیکه شاهد با ستین

و  ستیشهادت دهد البته مسموع ن هیدر مسائل غامضه حکم دیایب فهمیب

 7و قال ابوجعفر یامور اال امور عامه مشهوده معلومه هر کس عیهکذا در جم

 یلخصم فا نیمیمع  ریالجزنا شهاده الرجل اذا علم منه خ نایلو کان االمر ال

حقوق الناس و کدام خبر باالتر است از اسالم و عدم ظهور فسق و خداوند 

از او  یدکه ب یدر خبر کس یعنی نوایان جائکم فاسق بنبأ فتب دیفرمایم

 .دیقبول کن دیادهیند یو هرگاه بد دیکن نیتب دیادهید

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*و هفتم یدرس س*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم
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و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

ادن من صاد  9انه خوطب یالمعراج: و اما ما رو یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یفاغسل مساجدک ال

 یعیقبل از موت طب ایدار دن نیا چون انسان در نکهیبه مناسبت ا کنمیم عرض

عالم برزخ را و عالم  کندیچگونه مشاهده م ردیبم یاریخود به موت اخت

هنوز در  هیآت یمطلب عرض کردم که زمانها نیا یرا مقدمه از برا امتیق

جهت خدا را بدا است  نیو به ا اندامدهیمکمن امکانند و به عرصه اکوان ن

هنوز در امکان است و نشده و به  شودیپس آنچه بعد م دیایدر آنچه بعد ب

جهت خداوند اگر بخواهد به  نیو از ا امدهین یعرصه کون و وجود و هست

 نیو به وجود آمدن بعد از ا آوردیعرصه وجود خواهد آورد و اگر نخواهد نم

ن بقعه عرش و آسمان و یاست نسبت به عالم زمان در عالم زمان در تحت ا

اما در دهر  اندامدهیاست که هنوز آنها به عرصه وجود ن اتیهیبداز جمله 

 ایاو باز شد آ یموجود است که هرکس چشم دهر لهایبتفاص یأتیماس عیجم

خود  یرا در جا یزیکه هر چ یبه طور کندیرا مشاهده م یأتیماس عیجم
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 میاو نوشته میسینویم نیجاها چن یچون در بعض ندیبیاو هم نم نکهیا ای ندیبب

است  طیآن دهر مح کیو  هیو آت هیازمنه ماض عیاست بر جم منیکه دهر مه

به  میکنیم یرا صد هزار سال معن یجهت هر دهر نیزمان و از ا عیبه جم

ازمنه  عیبر جم منیآن دهر مه کیصد هزار سال است و  ایجهت آنکه عمر دن

 استنباط نیحرف چن نیا له بدءا و عودا پس از هیماالنها یال هیو آت هیماض

را خواهد  هیو آت هیازمنه ماض عیاو باز شد جم یکه هرکس چشم دهر شودیم

 از آنها کیهر نیبود اوساط مومن نیو اگر امر چن ستین نیدانست و امر چن

 ومی یماشاء اهلل بلکه ال یال کونیماکان و ما عیباشند به جم طیمح ستیبا

ت سهل اس نیاوساط مومن مینیبیمادام ملک اهلل و حال آنکه ما م بلکه مهیالق

 بالشک یموس کونیماکان و ما عیبه جم ستندین طیمح نیمومن یکه اعال

حضرت خضر چرا  نکهیندانست بر ا نیبود از اهل فواد و با وجود ا یمرد

پس  دیدیغصبا نم نهیکل سف أخذیرا سوراخ کرد و کان ورائهم ملک  یکشت

او باز بود و  یبود و حال آنکه چشم دهر کونیبه ماکان و ما طیمحچطور 

ندانستند آنچه را که مورچه دانست  اءیاست و انب یچشم نفسان یچشم دهر

مودند پدرت؟ فر ای یترو متشخص یعرض کرد تو بزرگتر مانیمورچه به سل

است از عدد حروف  ادتریپدرم پس عرض کرد چرا عدد حروف اسم تو ز

جرحه  یدرماند و ندانست مورچه گفت ان اباک داو مانیسل ؟اسم پدرت

از حروف اسم تو است  شیداود اصلش آن بوده پس حروف اسمش ب یعنیبود 
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از حروف اسم تو است  شیپس آن بزرگتر از تو است و حروف اسمش هم ب

 یگفت مال مانیسل نیندانست همچن مانیپس دانست مورچه آنچه را که سل

 ینیأتیاو الذبحنه او ل دایالعذبنه عذابا شد نیمن الغائب کانالهدهد ام  یالار

سبأ  تحط به و جئتک منفقال احطت بما لم دیبع ریفمکث غ نیبسلطان مب

 مانیپس با وجود چگونه سل یدارم که تو خبر ندار یگفت من خبر نیقیبنبأ 

بود و حال آنکه از اهل فواد هم بود و خضر عرض  کونیبه ماکان و ما طیمح

و  یباش یتوانیهستم که تو متحمل آن نم یمن موکل به امر یبه موس کرد

است که هرکس  نیپس نه ا ستمیکه من متحمل ن یهست یتو موکل به امر

 نیاگر چن شودیم کونیماکان و ما عیبه جم طیاو باز شد مح یچشم دهر

 نییبلکه علم دهر ستین نیباشد و چن یعلم کل مساو دیقرار با نیبود از ا

ات مما دارد لکل درج اریتفاوت بس نییدارد و علم روحان اریتفاوت بس نیبب

و آنکه در  ستندیدرجه محشور ن کیدر  نیمومن عیجم امتیعملوا روز ق

به طور موعظه حسنه بود  نکهیا ستین ایبه درجه عل طیاست مح ایدرجه دن

است  نیکه به طور مشاهده معلوم شود اعرض کردم ولکن وجه حکمت آن

در مقام اجمال است نه  تیدر زمان است و احد هیسار تیدهر آن احد که

ت و آن اس یعیطب یاعداد است و عرصه دهر عرصه کل عیجم یلیحضور تفص

 نیرا دارد و منزله آن اجمال نسبت به ا لیتفاص نیمقام اجمال ا یعیطب یکل

ت در گل بالقوه هس لینسبت گل است به خشتها و اگرچه تفاص لیتفاص
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الفعل و ب ستیخشتها در گل ن لیتفاص عیکه جم مینیبیبه مشاهده م نلک

 ندیبیدر گل و به چشم خود خود را م ندیبب لهایها را بتفاصکه لبنه تواندینم

 یلیفصبه چشم هر ت نایقی ندیبب تواندیرا نم لیکل تفاص تیو به چشم احد

و به چشم  ندیبینمرا  لیآن تفص لیتفص نیو از چشم ا ندیبیرا م لیهمان تفص

و واحد  دید توانیبا چشم واحد اثنان را نم شودینم دهیجز اجمال د یاجمال

 نیو همچن ندیبب تواندیو ثلثه را نم ندیبیو با چشم اثنان اثنان را م ندیبیرا م

و  ندیبیاعداد پس اگر ثلثه موجود نشده باشد با واحد واحد را م ریثلثه و سا

آنکه ثلثه  به جهت ندیثلثه را نب نهایبا چشم ا گریو د ندیبیمبا اثنان اثنان را 

 یو اجمال یدارد و علم ابهام تیموجود نشده و او در مقام خودش مقام کل

دارد پس ن لیتفاص نیبه ا یلیدارد ولکن علم تفص عایجم لیتفاص نیبه ا

وم محر لیاست و صاحب علم تفص لیصاحب علم اجمال محروم از علم تفص

 عیخود جم تیکرده در تحت احد یکه منطو یاجمال است لکن کس از علم

و  ستین نهایعالم را و او خودش قوه ا لیتفاص عیاجماالت عالم را و جم

 تیبه قوه و فعل طیاست و مح تیاست و موجد قوه و فعل تیفوق قوه و فعل

 اتیفعل عیخود جم تیبکند در تحت احد تواندیم یهر دو هست و او منطو

من علمه اال  ءیبش طونیحیشأنه الو او خداوند عالم است جل راو قوات 

 لیصالتف علمونی لیاالجمال و ان شاء التفص علمونیبماشاء فان شاء االجمال 

است که  یمن علمه اال بماشاء علم ءیبش طونیحیکه ال یو اما آن علم
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در محضر او حاضرند به  عایرا و جم یو قو اتیفعل عیکرده جم یمنطو

االرض او است  یالسموات و ال ف یعن علمه مثقال ذره ف عزبیکه ال یطور

من رسول و هرچه از  یاحدا اال من ارتض بهیغ یعل ظهریفال بیکه عالم الغ

 است بیو آنچه در مقام غ داندیرسول آن را م دیایبه عرصه شهود ب بیآن غ

است و  ماز افراد آن عل یرسول آن را درک کند و خود رسول فرد تواندینم

 ماشاء پس بعد از یماشاء و مت فیمن علمه اال بماشاء و ک ءیبش طونیحیال

امروز شأن خداوند  نیالع یرأ امتیمعلوم شد مشاهده ق یمعن نیکه ا یآن

 شیآن پ کیخود نه  یرا در سر جا امتیق ندیبیعالم است جل شأنه و او م

 تیتوق دتوانیاو م ندیبیم طورنیپس او چون ا افتدیآن پس م کیو نه  افتدیم

 نیا ریعنده و اما غ یاجل مسم دیفرمایکه محتم کند چنان تواندیکند او م

اب و عنده ام الکت ثبتیو  شاءیاهلل ما محویعلم محو و اثبات است  یعلم ازل

است که در او بدا است و اما خداوند عالم عالم  یعالم به علم 9غمبریپس پ

 ادهیو ز یلیو تبد یرییدر علم خدا تغ گرید ستین ااست که در او بد یبه علم

زاده علما و لو دائم است یقل رب زدن کندیعرض م غمبریاما پ ستین یو نقصان

در اسالم  نیلنا فنعلم هم بسطیعنا فالنعلم و  قبضی ندیفرمایو ائمه م کندیم

نداند آن علم را  غمبریهست که پ یخدا را علم ایآ پرسمیبس است که م

چو آن را نداند مسلم هم غمبریندارد که پ یکه خدا علم دیبگو تواندینم یکس

آنات پس هست  عیمحتاج است به خدا در جم غمبریپس پ زندینم یحرف
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 دایما علم ز یبرا فرمودندیآنها را ائمه م غمبرینزد خدا که ندارد پ یعلوم

 یفان نهیهرآ نشود ادیاگر علم ما ز یعنینزدد لنفد ما عندنا لو لم شودیم

 صدهزار ایهزار  ایصد  ایما است چرا که مثال ده مسأله  شیآنچه در پ شودیم

است  نیا و میدانینم یزیچ گریشد و د یآنها را پس فان میگفت یوقت میدانیم

علم آن است نه  شودیم ادیو نهار و ز لیدر آناء ل دیفرمایکه م یآن علم

سنت است علم است بلکه علم آن  مصحف فاطمه و نه قرآن و نه آنچه در

د نزدد لنفو فرمودند لو لم شودیم ادیو نهار ز لیاست آنا فآنا در اناء ل یزیچ

که چهار کلمه موعظه و چهار  یاست که آن کس نیا هیما عندنا مثلش بالتشب

که  ندارد گریو د شودیکه گفت تمام م یوقت ردیگیم ادی راتیکلمه تقر

او پنجاه سال صد سال اگر گفت  یبرا شودیاد میکه ز یولکن کس دیبگو

و نهار و  لیعلمشان در آناء ل شودیم ادیائمه ز یپس برا شودیم ادیباز ز

افضل من البداء و اقرار به بداء خدا اعظم عبادات است و  ءیماعبد اهلل بش

 گرید دتوانیرفته و نم رونیملک از دست خدا ب اریزمام اخت نمیبب دییبگو

خواست  نرفته پس اگر رونیحاال که ب تواندیالبته م تواند؟یم ای بدهد رییتغ

قسم  به هر دهدیم رییبداء است پس تغ یمعن نیو ا کندینخواست نم کندیم

[( 24: من استخاره کردم که پانزدهم رجب)]نیا یکه بخواهد مثل برا

من  ایآ شهر حاال رومیکه پانزدهم م دانمیشهر خوب آمد حاال کأنه م میبرو
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که موافق  دانمیمضطرم عزمم که جزم است و م اینروم  ایمختارم که بروم 

 ذلک مختارم.حکمت است و موافق استخاره است ولکن مع

با خدا، جواب فرمودند که البته بنده بنده خدا  دیشد که شما فرق دار عرض

 رآنچه مقد ریغ یحکمت ایاو است حاال آ هیآ نیحکمت ا نیاست ولکن در ا

مثال  و تواندیبکند م گرید یحکمت جادیا تواندیو نم ستیخدا ن یشده برا

د باش هو هکذا و اگر خواست یکرس یکرس یپتو پتو است و جا یاالن جا

 نجایر ااگ یگریبه وضع د دهدیم رییتغ یگریحکمت د کیبدهد به  رییتغ

م باشد چمن اصلح است پس عل ابانیپتو اصلح است و اگر ب نجایاطاق باشد ا

 انمدیخواهم کرد منافات با قدرت ندارد به علم رمل من م نیاالن چن نکهیبه ا

 من ندارد اریبا اخت یتدانستن من منافا نیکه فردا سفر خواهم کرد حاال ا

 یو حکما کندیم اریخداوند عالم مختار است و فردا هم آن را اخت نیهمچن

 ریبقراط بوده است گفته اذا اختار المختار االخ ایواند گنزده یسابق بد حرف

که  یکار است با آن کس نیکه مضطر به ا یاشتبه فعله بالمضطر آن کس

 نیکه هست ا یتفاوت شوندیبه هم م هرا کرده مثل همند مشتب ریاخ اریاخت

ذلک و مضطر  ریغ مکنهیکرده کان  ریاخ اریاست که آن شخص که اخت

ا مقدمه ر نیبه طور اختصار و اجمال ا نکهیبعد از اذلک پس  ریغ مکنهیال

 نخواهد شد و یأتیانکشاف ماس یکس یهذا از برا ومنایمعلوم شد  یدانست
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 ندیبیعرصه االکوان به چه قسم آن را م یبه ف أتیاهلل و لم خلقهیکه لمحال آن

فردا چطور  دهینخواهد شد پس فالن کس به کشف فهم یهمچو کشف

 امتیمنکشف شود و ق شیبرا ینخواهد شد محال است که کس نیا شودیم

چگونه  اهلل خلقهیکه لم یزینخواهد شد چ نیا ندیو جنت و نار را بب ندیرا بب

در  دیبدا ندارد و اگر با گریو اگر خلقه اهلل است که د دید توانیاو را م

و  ودبدا ب غمبریبدا بود در علم پ یسیعلمش بدا نباشد پس چرا در علم ع

 انهیو امثال ا شدیم ادیو چرا در علم ائمه بدا بود و کم و ز کردیاستزاده م

 یاست از لوح محو و اثبات نه از لوح علم ازل یعلم نهایپس معلوم است که ا

 یعلم یعالم که علم ام الکتاب باشد و اما علم ام الکتاب و علم ازل داوندخ

آن  یاست که محو و اثبات ندارد و دوام و محو هر دو نزد او حاضرند و کس

 ندیبینم امتیق یاز خداوند عالم و اگر کس یخاص یمگر به وح داندیرا نم

که مخلوق نشده و در امکان  یزیچ شودینم دهیو د ندیبیو جنت و نار را نم

مثال  انددهیف و داهل کش یاتفاق افتاده برا مینیبیکه م ستیاست پس از چ

ور طآمد فردا همان بیبه چه لباس به چه ترک یسوار کی نمیبیمن خواب م

 نمیبیم یبعد از ساعت دیآینظر من م شیپ یحدس یداریدر ب ای دیآیم نمیبیم

محقق و تمام  قیمسأله به طور تحق نیااست و  زیاز چه چ نیطور شد اهمان

فصل و کتاب م ثیاالحاد لیو علم تأو ایاز علم رو یلیمگر به تفص شودینم

و در آن کتاب به قدر امکان  ثیاالحاد لیبه تأو یمسم ایام در علم رونوشته
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خاصه عالم  تیعامه عالم و عنا تیاست عنا نیام امطالب را کرده نیشرح ا

الم ع نیعامه که جمله ا تیدارد به عنا یحرکت کی المع نیکه عرض کردم ا

 و شودیعالم برزخ م نیو جمله ا کندیو صعود م کندیم یاست و ترق ایدن

 نیو جمله ا شودیو اعراضش تمام م شودیم دیو تصع کندیم یبعد باز ترق

عالم انسان  نیعالم که جمله ا نیهم رسدیم ییبه جا شودیم امتیعالم ق

 عایانسان خواهد شد جم عایجم واریآسمانها در و د نهایزم عیجم شودیم

خواهند شد و آنچه انسان االن  اتیو مدرک کل شوندیصاحب عقل م

 نیو در جنت در عرصه رضوان هم فهمدیهمان روز م نیزم نیا فهمدیم

 شیطوط کندیمسائل تنطق م دیگویکه درختش سخن م شودیم دایحال پ

 میگویانسان است اما م زندیاز او حرف م زهیرسنگ کی کندیم میعلم تعل

 نیا یئتهاینه مراد ه ستیچ زهیرسنگ ئتیکه ه دیسنگ ملتفت باش ئتیبه ه

 یشتر شتر نه مراد ئتیبه ه آورندیاست که جهنم را م نیمثل ا نهیاست بع ایدن

باشد بلکه مراد بر وصف شتر  یاویدن یشترها طاتیتخط نیاست که به ا

غضب  تیصفت شتر به جهت آنکه شتر غضوب است در نها ئتیاست و بر ه

 است بیو مه ادیانق تیصولت و منقاد است در نها تیائل است در نهاو ص

و  آوردیم رونیاش را بو شقشقه کندیمست است و کف م یبیمه تیدر نها

ر جهنم ب نیحاال همچن ردیگیبه دل م نهیسال ک ستیاست که ب ورزنهیک

 طالبیبن اب یعل یصفات است و منقاد است برا نیو بر ا استصفت شتر 
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هذا و غضوب  یهذا و ذر یخذ دیفرماینشسته است بر عجز او و م یو عل

که  یاست بر اعداء اهلل و حقود است بر آنها بارکش و قانع است و هر صفت

دارد و چهارپا دارد اگرچه  لیچ میگویاو است نم یاند براشتر گفته یبرا

 حصات بهشت بر صفت حصات است که نیاست بر قوائمش پس همچن مقائ

عالم که آن صورت مقومه حصاه  اتیحص عیآن صفت صادق است بر جم

است.  اتیحص هیعرض هیاویصور متممه دن اتیحص هیاویصور دن نیباشد و ا

عامه خداوند عالم ولکن  تیبه عنا شودیدر آن اخر انسان م ایدن عیجم یبار

به مشاهده انسان شده و اگر  ایدن نیحصه از حصص ا کی صهخا تیبه عنا

گاه بود صد هزار سال  نیاوضاع زم نیهم یقبضه را گذارده بودند تو نیا

کردند  یسیرا در نه ساعت ع یسیع نکهیبماند تا انسان شود مثل ا دیبا گرید

 تیخاصه است پس به عنا تیبه عنا نیو ا یاز حال نطفه بودن به حالت انسان

 تیه مرتبه انساناول ب کندیقبضه و حصه تراب را در نه ماه انسان م نیا صهخا

 کنندیانسان کاملش م گذردیسال م ستیده سال ب دهندیم تشیترب رسدیم

ساعت شخص را برسانند به حد  کیدر  شودیخاصه م تیبسا آنکه به عنا

و  اودر  دندیآن قبضه و حصه از خاک که گرفتند و دم نکهیکمال مثل ا

 دندیروح دم نکهیحضرت آدم را ساختند و علم آدم االسماء کلها به محض ا

 ایدر شب معراج  غمبریپ نیکردند و همچن مشیاسماء را تعل عیدر تن آدم جم

اال ح دندیمقام رسان نیخاصه است که او را به ا تیشب معراج به عنا ریدر غ
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است  یعالم انانس نیاست ا یاخاصه تیانسان عنا نیا یکه براچنان

افتاده است بر عالم بزرگ و بر طبق عالم بزرگ است حرفا  شیکوچک که پ

 عیو جم کندیهم م نیا کندیم یبحرف و به همان قسم که عالم بزرگ ترق

 کنند ریاکس خواهندیاش را متکه کیحاال  شودیم ریدر رجعت اکس نیزم

 نیبر ا کنندیعالم م عامه به تیکه به عنا یریآن تداب عیخاصه جم تیبه عنا

ان که انس نیحاال ا کنندیم ریرا اکس نیروز ا ستیدر ده روز ب کنندیقبضه م

 نیا در نیسموات و ارض نیالعالم االکبر ا یانطو کیاند و فدرباره او فرموده

افتاده حاال  شیپ نیانسان هست و ا نیاز عرش در ا یاانسان هست و حصه

 ودشیبدنش م یروحش متقلص از اجزا یوقتدر عالم بودش  نیا نکهیبسا ا

 ریکه عرصه تقد شودیمتوجه سموات خودش م شودیمجتمع در قلبش م

 شودیکه در سمواتش م یریچه آسمانش بالفعل شده بود تقاداست چنان

 گرددیسموات وجودش م یتو رودیبعد از آن روحش م شودیبالفعل م

که  یراتیمرد محرف است تقد نیا ررا در آن آسمان اگ ریمالئکه تقد ندیبیم

 یطانیهمه ش شیفکرها االتشیاست به جهت آنکه خ یدروغ راتیتقد ندیبیم

ه واعظ ل کنیمبعوث نشده من لم نیا غمبریو پ نیا یسیکه هنوز ع رایاست ز

نوز قلب ه نیا نیاطیمرشد وطئته سنابک الش نیمن قلبه و زاجر من نفسه و قر

 ینشده و ان هلل عل دایدر عالم بدنش پ ین مرشدیو قر یو نفس زاجر یواعظ

العقول  یو الرسل و حجه باطنه و ه اءیاالنب یحجه ظاهره و ه نیالناس حجت
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از تطرق سماواتش ممنوع شوند  نیاطیهنوز محمدش مبعوث نشده که ش نیا

و محترق شوند پس چطور آقا شده و چطور واجب االطاعه شده است و 

است  نیاطیپر از ش شیو آسمانها ستندین نوعمم شیاز آسمانها نیاطیش

آسمان خودش  یتو کندیمعراج م رودیپس خواب هم که م کنندیوساوس م

 جادلوکمیل ائهمیاول یال وحونیل نیاطیو ان الش شودیم قیرف نیاطیآنجا با ش

گو داخل کهنه اگر راست شودیم نیو ان اطعتموهم انکم لمشرکون پس ا

ه و فاسق و فاجر باشند ک یاو لوط نیاطیاگر ش شودیم الجمله کهنه یباشد ف

 ریو در لوح تقد ندیبیرا در خواب م زهایچ نیپس ا ستیاز کهنه هم ن

کذا و کذا و اگر اعتدال دارد و مطابق با وضع  تیرأ دیگویپس م خواندیم

ه داشته باشد ب یالجمله انحراف ینباشد ولکن ف یعالم باشد و محرف کل

من زده باشم عمامه  یقرمز نکیاگر ع ندیبیرا منحرف م ریدقدر تقهمان

 سهیقادر وقت م نمیبیم یقرمز یقدر شیلکن رو نمیبیم دیشما را سف دیسف

پس اگر من در نوع مزاجم دم  نمیبیطور مدر همان عرصه به همان زهایچ

 نیهذه فقس ماسواها و ا یو عل نمیبیم یدمو نمیبیغالب باشد هرچه م

 کنیرا به رنگ آن ع یزیپس هر چ نندهیروح ب یبرا شوندیم نکیعاخالط 

 .ندیبیو خلط غالب م

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و
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 «*و هشتم یدرس س*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

ادن من صاد  9انه خوطب یالمعراج: و اما ما رو یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یفاغسل مساجدک ال

در کشف بود و ناتمام ماند و عرض کردم که خداوند عالم را دو  سخن

 عامه شامل آسمان تیخاصه عنا تیعنا یکیعامه و  تیعنا یکیاست  تیعنا

 ائیعالم ش عیجم تیو به آن عنا شودیاهلل م یملک و ماسو عیو جم نیو زم

 هیور کلبه ط یدیتصع یفیدارد تلط یدارد صعود یدارد نزول یریس ءیش یعل
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که به جهت استعداد  شودیم دایحصص پ یعالم بعض نیعالم دارد و در ا

 یو صعود شودیخاصه شامل حال او م تیاو است عنا یکه برا یخاص

عالم  هیو به طور استعدادش زودتر از کل کندیم یو ترق شودیحاصل م شیبرا

م که شد یبود که ملتفت مطلب نیکند شدم به جهت ا یو قدر کندیم ریس

ه است ک یزیخاصه چ تیعنا دیاست که مپندار نیآن و آن ا انیاست ب الزم

و  یو استعداد یاز خدا برسد و بدون مابازائ یمفت یعنیبه قول فقهاء مجانا 

 که بدهد و ردیقرار بگ شیخدا رأ طورنیا به او بدهد که هماز خد یتیقابل

د حاشا از خدا باش ییبکشد و اقتضا لشیداده م یحصه را ترق نیپرش گرفته ا

 یاز ماسو نونتیو ب تیشأنه را به احدو کال هرکس خداوند عالم جل

د و ندار یبا احد یو مناسبت ستین ییخدا اقتضا یکه برا داندیشناخت م

و هرکس  ستیاو ن یبرا یزیدر چ یزیبه چ یتیندارد خصوص یبا کس یقرابت

پس از جانب  ختهو قدس خدا را نشنا تیدر خدا بکند احد االتیگونه خ نیا

است و  یکه عموم حد رایز یاست نه خصوص یخداوند عالم نه عموم

است  یپس از جانب او نه کل ستیو خداوند محدود به حد ن یخصوص حد

نه  یلینه تفص ینه اجمال یدینه مق ینه مطلق ینه خصوص ینه عموم ینه جزئ

 ینیعاو ت نبوجه من الوجوه از جا چینه شهاده به ه یبینه غ یفینه کث فیلط

است ساطع بدون  یچشم نخواهد بود بلکه از جانب خداوند عالم نور چیبه ه

شد  دایپ یتیلکن هرگاه در امکان قابل زهایاز چ یزیبه چ تیو خصوص نیتع
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 عیکه استعداد عموم داشته باشد آن نور ساطع مطلق قدوس مبرا از جم

ن کند و در بطیعامه به صورت عموم بروز م تیدر بطن آن قابل اتیخصوص

و اال از جانب خداوند عالم جل  کندیخاصه به طور خصوص بروز م تیقابل

 پسشد  طورنیاست مطلقا ابدا حاال که ا یاست نه خصوص یشأنه نه عموم

ل از دارد و قب یمبتدءا بالنعم قبل استحقاقها چه معن ایدر دعاها هست  نکهیا

 به نعمت و حال آنکه کندیم ااستحقاق خلق و بنده چگونه خداوند عالم ابتد

س پ ستیدر ذات خدا ن یزیبر چ یو داع ستین یلیاز جانب احد اقتضاء و م

قاق قبل از استح یعنیها مبتدءا بالنعم قبل استحقاق ایکه مراد از  میگویم

من  یعنی هیخدا ابتداء به نعم کرده در کون قبل از استحقاقات شرع یشرع

خود  میتکر یحاال دعا برا یامرا مکرم کرده دام و تو خود به خودعا نکرده

کرده پس خدا ابتدا به نعمت کرده در کون قبل از  مینکرده و خدا او را تکر

 ملک حکم هیاست که در کل یدعوت دعوت شرع نیلکن ا یاستحقاق شرع

 نیدعا نکرده و همچن نیمکرم باشد و هنوز در شرع ا دیبا نیشده که ا هیکون

غنا نکرده و مسألت غنا از خدا  یو دعا ابدا برا ردهک یرا خدا غن یکس

 یو نظم یاست از اجزاء ملک و حکمت یاست که جزئ نینکرده به جهت ا

 یکل یاست به اقتضا نیا یکه از برا یغنائ نیده اعالم اقتضاء کر هیدر کل

 شودیم دایدر عالم پ ینباشد فساد کل یغن نیباشد و اگر ا یغن نیا دیعالم با

او به او داده و بسا مثوبات  هیاز سوال او و اعمال شرع شین غنا را پیحال ا
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دعا و اال قبل از استحقاق  یاست معن نیپس ا دهدیرا خدا به شخص م هیاویدن

انعام ندارد و  هیکه خدا شاه رایز دیاز آحاد عالم نخواهد رس یبه احد ینعمت

قصود م یدعا قبل رتب رهمراد از فق ایو  کندیخود انعام نم هیبه شاه یبه احد

قابل در من   ثیکه ح رایز یاهلل مقدم است بر ما من ایما منک  یعنیباشد 

مقبول رتبه مقدم است بر  ثیجانب تو است و ح از یمقبول ثیاست و ح

بل از ارواح را خدا ق مییگویاست مثل آنکه م یقابل پس قبل قبل رتب ثیح

 مقدم ما من اهلل یعنیاست  یقبل قبل رتب نیبه چهل هزار سال و ا دهیابدان آفر

از استحقاق  قبل یاست بر ما من العبد به حسب رتبه پس تو مبتدء به نعم هست

و  تر استتو و پست ضیمن و استحقاق من به حسب رتبه موخر است از ف

و ا یب نیو ا نیا یلکن او ب ستیاز استحقاق من در نعم تو مذکور ن چیه

بوده لکن آن  شهیهم نجایدر ا نیاو در آنجا و ا دو نخواهد بو ستینبوده و ن

نبوده  ارواحینبوده و ابدان ب انابدیهرگز ارواح ب نکهیمقدم است مثل ا نیبر ا

است که رتبه  نیولکن ارواح مقدم است بر ابدان به چهار هزار سال مقصود ا

 نهایایاست اگرچه هرگز آنها ب نهایا یارواح فوق اجساد است و رتبه آنها باال

 نیپس به هم ستیاز اجساد در ارواح ن ینبوده و ذکر آنهایب نهاینبوده و ا

ما منه مقدم است بر ما  یعنید عالم قبل از استحقاق است نعم خداون یشیپ

منا در جمله ملک در رتبه من استحقاق است و در رتبه او احقاق است و 
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اال آنکه به  ستین اآنه انیدر م یاگرچه هر دو باهمند و تقدم و تأخر زمان

 که رتبه نعم قبل از رتبه استحقاق است. شودیگفته م نیحسب ظاهر چن

ه هم ک ییاند و حادثند و اقتضانبوده شتری: عرض شد که موجودات پسوال

 د؟یررا آف نهایهم که نبودند پس به چه اقتضاء خدا ا نهایو ا ستیدر ذات خدا ن

 اینبود هست  ایبود  شتریپ نینبودند ا شتریپ دییگویم نکهی: فرمودند اجواب

 تسین ایست از وجود ه شیپ نیا خواهندیاز وجود م شیپس اگر پ ستین

موجود  یشیدارد پس پ شیندارد و هرگاه پ شیپس پ ستیاز وجود ن شیاگر پ

ز ا شیاز وجود مطلق پ شیاز وجود مخصوص شد به پ شیپ نیاست پس ا

از وجود مطلق نشده و  شیاخرت است لکن پ ایاز دن شیآسمانست پ نیزم

 ءیخاصه به ش تیشأنه عناندارد پس خداوند عالم جل شیوجود مطلق پ

 تابدیدارد که چون به عرصه امکان م یاحد یقدوس ضیف کیندارد ولکن 

قوابل عامه به طور عموم بروز  پارهکی هیدر عرصه امکان و قوابل امکان

 کنندیم نجایکه در ا یسوال  تیکند و در قوابل خاصه به طور خصوص نهایم

د؟ عرض است که قوابل عامه از کجا آمد و قوابل خاصه از کجا آم نیا

 یعنیپس امکان  کندیم یسوال نیچن دهیامکان را نفهم یهرکس معن کنمیم

خصوص در او ذکر باشد و  عیعموم و جم عیجم یکه برا دیاو را امکان آفر

امکان امکان است  یجهت امکان است وقت نیامکان به هم ستیاال امکان ن
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و عمروا و بکرا و خالدا و فردا و فردا امکان آن است  دایز کونیان مکنیکه 

 مکنیو انسانا و جنا و ملکا و  وانایجمادا و نباتا و ح کونیان مکنیکه 

 و عقال و روحا سماءارضا و  کونیان مکنیو فلکا و  ایعرشا و کرس کونیان

ه ک ییزهایو نفسا و طبعا و ماده و مثاال و جسما بلکه ممکن باشد در او چ

باشد باشد و اگر ن دیهمه در امکان با میدانیو نه م میببر میتوانینه اسم او را م

حروف و  عیو دال و جم میمثل مداد که الف و باء و ج ستیامکان امکان ن

تب ک ریو قرآن و سا لیو انج هیکتب از تور عیکلمات در او کامن باشد و جم

در او ممکن باشد و  هرمعروفیلغات معروفه و غ عیدر او ممکن باشد و جم

 دیکه خبر ندار یو کلمات یئاتیه عیو جم دیدانیکه شد نم یهکذا آن خطوط

و  نیممکن باشد پس در امکان کامن است ماالرأته ع دیمداد با نیدر ا

 دهیدن یوجه من الوجوه احد چیقلب بشر و به ه یعل طرو الخ لیمتخ لهیالتخ

است  نیامکان هم یآنها در امکان ممکن است و معن عیو ندانسته است جم

و  دهیشد پس خداوند قوابل عامه در امکان آفر نیامکان ا یپس چون معن

آن  بود و ذکر خاصه در دهیافریاگر قوابل خاصه نبود و ن دهیقوابل خاصه آفر

امکان اکوان خاصه نبود و اگر ذکر عموم در  گریعامه بود و د ننبود اکوا

عامه نبود پس امکان عموم و  گریاش اکوان خاصه بود پس دهمه او نبود و

در قوابل  یقدس ضیخصوص همه در امکان هست حاال که هست آن ف

و در امکان  کندیدر امکان عام به طور عموم بروز م تابدیکه م هیامکان
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خداوند عالم دو  یجهت برا نیپس به ا کندیخاص به طور خصوص بروز م

و در عالم  شودیملک م هیاست عامه که شامل کل یتیاست عنا تیعنا

ه است که آنچ یتیچند هست که آن حصص را چنان استعداد و قابل یحصص

وز ر کیدر  تیقابل نیا شودیم لیتحص گریملک صد هزار سال د هیدر کل

 یقدوس یقدس ضیکند و آن ف لیتحص تواندیک سال میدر  ایدر ده روز  ای

پس مراتب ملک را  شودیور خصوص شامل مخصوص و به ط نیدر بطن ا

خاصه شامل شده به قدر حصص و به طور حصص مختلف هر حصه  اتیعنا

ملک  عیشده که آنچه جم 9خاصه شامل محمد تیعنا کیبه حسب خودش 

از زمان  یاو در جزئ یبرا شودیاو حاصل م یدر صد هزار هزار هزار دهر برا

 حاصل شده.

 یک ستیم و خصوص صلوح دارد و بالفعل نکردند که در امکان عمو عرض

 و چه اقتضاء او را بالفعل کرد و چرا خاص عام نشده و عام خاص نشد؟

و صلوح عموم و خصوص هر دو را دارد پس از  ستی: چون بالفعل نفرمودند

 تواندیکلمه نم کیعلم را در  عیاست انسان جم نیاست و در خود ا نیخود ا

ز ا یامن امکان گفتم و گوشه دیگویاز علم را م یاگوشه ییهرجا دیبگو

 الیخ مچوشما ه میدر همان حال بگو توانمیسخن را گفتم و تمام او را نم

د نبو یکون چیو ه رهیغ ءیاز اوقات امکان بود الش یوقت کیکه  دیمکن
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در  کنندیم الیخ نکهینبوده مثل ا یو همچو امکان ستین یزیهمچو چ

 کی کندیتصور م ندینشیکه شخص م ءیمعه ش کنیکان اهلل و لم ثیحد

ه گند یآن فضا خدا انیم کندیم الیو مخلوقات و خ زهایفارغ از چ یفضائ

دا خ یآن وقت رأ ءیمعه ش کنیو نبوده و لم ستیدور و برش ن زیچ چیکه ه

دور و برش خلق شدند و  زهایدفعه گفت کن پس خلق و چ کیقرار گرفت 

معطل  ماندیشخص جاهل نادان پس م کندیتصور م طورنیموجود شدند ا

 زهاین چیکه در ذاتش نبود و ا ییچه بود اقتضا یکه چرا کن گفت به اقتضا

آنها پس به چه اقتضاء کن صادر شد  یو مخلوقات که نبودند چه رسد اقتضا

اختالفات و انواع  نیبه ا مایو به چه اقتضاء مخلوقات موجود شدند و الس

و  دیآیتو وارد م الیبحث بر خ نیو ا طورنیا یکنیم الیتو خ میگویخلق م

 ءیمعه ش کنیو لم اهللعلم را گفت بلکه کان  عیکلمه جم کیدر  توانینم

ازل بود و حوادث در وقت ازل  نکهیاست از تقدم ازل بر حدوث نه از ا ریتعب

هلل و ا کونیبا او نبود و االن هم  یزیکه او وقت ندارد پس بود و چ راینبود ز

 نکرده قبل الخلق مع یتفاوت چیمعه بالفرق ه ءیمعه کما کان و الش یالش

 نکهیکرد بعد الخلق و تفاوت نخواهد کرد نه ا دنخواه یتفاوت چیالخلق و ه

غفر است شودیآن وقت منفرد بود حاال مع شده و بعد از فناء خلق هم منفرد م

ا بلکه دمنفر عودیفرد بود و حاال مع شد و نه بعد فناء الخلق اهلل نه آن وقت من

ال یبحث بر خ نیو االن کما کان پس ا ءیمعه ش کنیطور کان اهلل و لمهمان



  474|  صفحه

 

 کنیعموم و خصوص همه است ول عیکذلک امکان صلوح جم کندیخود م

معه کون بحر  کنیو لم دیآفر یکه خدا امکان یکنیتصور م نیتو هم چن

 اندمیشد آن وقت م دایاکوان پ یامکان بود و امواج اکوان نبود و بعد از مدت

کل به ش کندیبحر اغتراف م نیآن مغرفه که از ا شودیچطور م نیمعطل که ا

 یشق ای دیسع ایخصوص  ایبه شکل عموم  ای کندیاغتراف م عیترب ای ثیتثل

ه خارج هم ک دیایب دیاز خارج بامغرفه پس  نیا ستیبحر که ن نیدر خود ا

مگر خداوند عالم جل شأنه پس اقتضاء و مغرفه از جانب خدا  ستین ییجا

د وار بحثهاباشد همچو  نیمخصص باشد و متع دیباشد پس خدا با دیبا

 نداند یخودت وارد است نه بر واقع اگر کس الیبحثها بر خ نیو ا آوردیم

 نیاغتراف از خود امکان است و در خود امکان است و نه ا نیکه مغرفه ا

ه امکان عرص عیشده بلکه جم دایپ یوقت کیو در  یوقت کیاست که نبود در 

ازل و ابد حادث و خداوند  یعنیو اکوان معمورند به امکان و اکوان ابدا ازال 

و مقدس است و مبرا و سبوح است و  شودیعالم ازل و ابد بر او گفته نم

اند به امکان عرصه امکان و اکوان آراسته عیصفات پس جم عیقدوس از جم

 او یپا ریو عرصه اکوان را ز دینکن الیو اکوان و عرصه امکان را هم باال خ

از امکان  چیامکان در اکوان ه عیجماکوان در امکان است و  عیبلکه جم

مثقال مداد  کی امدهیاز اکوان کم از امکان ن چیو ه امدهیفاضل از اکوان ن

مثقال است و بس عرصه  کیاش مکتوب است و آن در ملک هست و همه
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 ریغ یمداد گریعرصه است د نیعرصه است و عرصه حروف هم نیمداد هم

و  میاسألک باسمک العظ یان همالل 7قوله یاست معن نیو ا ستین نیاز ا

ذاالملک المتأبد بالخلود و قوله اللهم  ایاللهم  یاست معن نیو ا میملکک القد

 یمن به معن نیمن منک ا نیا میاسألک من منک باقدمه و کل منک قد یان

است که منت بر خلق خود گذارد ما را با  نیعطاء است و خداوند اجل از ا

از منت گذاردن کرده و فرموده التبطلوا صدقاتکم  یعنق منکسره نه نیا

نعمت  یپس من به معن شودیمرتکب من مخودش چطور  یبالمن و االذ

 گذاردیگذار الئم خلق منت ممنعم است نه منت یعنیاست خدا منان است 

ظر و ملک به ن گذاردیمنت نم دیایکه داده به نظرش ن یتا شخص منعم نعمت

 منیبگذارد اما قوله بل اهلل  یبر کس یآن منت ادنکه به د امدهین میخداوند عظ

ردن منت گذا یانعام است نه به معن یهم به معن نیا مانیلال کمیان هد کمیعل

 یلالتمنوا ع دیفرمایم گذاردیباشد استغفر اهلل هرگز خدا منت بر خلق نم

 دیو منت گذاشتن کار لئام است شما همچو نباش دیاسالمکم که از لئام باش

 مانیا تیخدا نعمت به شما داده به هدا مانیلال کمیان هد کمیعل منی اهللبل 

و به  مندیو مکروا و مکرنا آنها لئ نیالماکر ریمثل و مکروا و مکر اهلل واهلل خ

 یمکر نه به معن نیو ا میکنیمکر م شانیو ما با ا کنندیلئامت خود مکر م

 ءیهزستیاست که اهلل  نیباشد و مثل ا هیاست که اضرار به طور خف یمکر

کن ل کندیو خدا استهزاء نم باشد نیکه مت ستین یبهم و استهزاء کار کس
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 دیکنیشما مکر م یعنیبهم  ستهزئیاهلل  شودیکالم گفته م یبه جهت مقابل

مکاران است به مکاران پس  یو مکر خدا دادن جزا کندیخدا هم مکر م

بکرمک پس از ما منت گذاردن از لئامت ما  قیلیو منک ما یبلوم قیلیما یمن

 یکه مکر از جانب ما اضرار به کسانعام است چنان یاست و از خدا به معن

 نه اضرار به طور کندیکه خدا م یو اما مکر هیو خف یباز لهیاست به طور ح

مکر  یجزا دادن اوست مکر ما را و جزا یاست بلکه مکر خدا به معن هیخف

هم  یعمل ما مکر ما است به خدا و مجازات کهما مکر خدا است با ما چنان

 یورلهیبه ما ح کندیکه خدا م یمکر خداست به ما و مکر کندیکه خدا م

 نیمقصود ا کندیکرده او را مجازات م تیاش معصسلطان است بنده ستین

است و خداوند عالم آن  یااست که در امکان قوابل خاصه و قوابل عامه

که به امکان عطا فرموده در بطون قوابل عامه منصبغ به صبغ  یقدس ضیف

س پ شودیو در بطون قوابل خاصه منصبغ به صبغ خصوص م شودیعموم م

ه ک یشخص انسان تیقابل طورنیخاص حاال به ا نیو ا شودیعام م ضیآن ف

و  کندیم یکرده زودتر ترق دایرا پ نیا تیقابل یحصه از برا نیباشد ا دیز

 نیاپس  رسدیامروز به آن م نیا رسدیبه آن م امتیعالم تا روز ق هیآنچه کل

به قدر دو روز سه روز  دیآن حصه را حاال شا دهدیم یخاصه ترق تیعنا

و  کندیم یده سال آنچه عالم در چند هزار سال ترق ایسال  کی ایکند  یترق

م تنزل عال هیآنچه کل یلیدر مدت قل کندیتنزل م یدر نزول بسا کس نیهمچن
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عالم  نیکه در ااست که چنان نیمقصود ا یدیدر مدت مد کندیم

 است یاست و عرصه نسق و نظام یریعالم عرصه تقد نیو در ا ستیآسمان

به حسب خودش  یبدن انسان یاز برا نیاست همچن یو همه به طور ملک

 نیاو است و زم ریاست که افالک او باشد که عرصه تقد یعرصه نسق و نظام

ر عامه د راتیکه تقداو کبد او است و قلب او عرش او است چنان عیطبا

 راتیو مالئکه عامه در سماوات عامه بر الواح عامه تقد شودیسموات عامه م

خاصه  راتیمالئکه خاصه در الواح خاصه تقد نیهمچن شودیعامه رسم م

 عالم است هیدارد و موازن با کل یحصه هرگاه اعتدال نیپس ا کنندیرسم م

نداشته باشد و موازن و  یو هرگاه اعتدال شودیم طورهانیتو هم هم نیا

س اگر عالم بر آن است پ هیاز آنچه کل کندیم رییعالم ندارد تغ هیمطابق با کل

و  دیآیمثال باران م ندیبیعالم در انکشاف در خواب م هیمطابق شده با کل

 طورآمد به همان روآمد عم دیز ندیبیباران آمد و هکذا م یدیبعد از سه روز د

سمواتش بر طبق سموات عالم افتاده و دور کرده مثل  به جهت آنکه شودیم

چون  ندیبیو م ابدییحالت را م نیاو پس ا یدور او و اقتضاء کرده مثل اقتضا

ه ب ندیبیم نیا شودیدر فالن روز م هیافتاده آنچه در کل شیحصه پ نیا

س ام پنوشته ثیاالحاد لیدر تأو دیخواسته باش لیطور و هرگاه تفصهمان

عرصه برزخ را عرصه  ندیبیم شودیحاصل م یکشف دیز یاز برا ینیبیم

 تینشده و هنوز اهل جنت به عنا امتیاست که هنوز ق یهیرا و بد امتیق
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 نیاند و اعامه داخل جنت نشده و هنوز اهل برزخ داخل برزخ نشده

از  ینیبیم یو ه شودیم فاو منکش ی[( در حال انکشاف برا25شخص)]

ت شده اس فیبه جهت آنکه سموات او تلط شودیحاصل م یترقخود او  یبرا

ض االر ریالسموات و االرض غ ریو بدل سمواته و ارضه کما تبدل السموات غ

و ا یاز برا امتهیاو شده و من مات فقد قامت ق یتموتوا براو موتوا قبل ان

در  ندیبیکه م یمعن نیرا به ا امتیق یرارا و صح امتیق ندیبیحاصل شده م

ا او برپ یکه برا یامتیرا و اصل ق امتیعرصه حس مشترک خود صورت ق

و او منعکس  عیشده در عرصه نفس او است و آن نفس منعکس شده در طبا

شده در مواد و او منعکس شده در امثله پس در امثله افتاده است پس در عالم 

 طورنیا یینفسش صحرا یرا و در صحرا امتیق یصحرا ندیبیمثال م

 دایاقتضاها پ طورنیعکس او در عالم مثل افتاده ا ستین تیذومقدار و ذوکم

دست و پا و چشم و گوش و اعضاء و  دیز یکرده و در عالم نفس از برا

س پ کندیصورت را اقتضاء م نیا کندیبه اجسام تنزل م یجوارح ندارد وقت

ه ک یبعد از آن ستیدر آن ن اتیجزئ نیا استکه در عرصه نفوس  یامتیق

 یرارا صح امتیق ندیبیدر مثال خود م نیحصه و ا نیبه عرصه مثال ا دیآیم

 ستیحصه همچو به سالمت ن نیانسان ا نیچون ا نکهیبسا ا یصفصف یقاع

از اول کشفش  ای آردیم یگریرنگ د کیاش انحراف دارد گوشه کیبسا 

 رگید یو از جهت یطور یاز جهت گرید یطور خرو در آ ندیبیم گریطور د
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ندارد  یانحراف چیالجمله دارد و گاه است که ه یتفاوتها ف گرید یطور

 یورا بلکه در ت یکبر امتیلکن نه ق دهیشخص د نیا ندیبیمطابق واقع م

لکن  دیرا د امتیخاصه از خدا ق تیبه جهت عنا دهیموجود د نیخود ا

 نیعالم است از ا هیکه خودش انموذج کلچنان دهیرا د هیکل امتیانموذج ق

که امروز  ییاند که آنهامقام کشف مثل آورده نیا یمرحوم برا خیجهت ش

معذبون و هم و الجنه  هایو هم و النار کمن رآها و هم ف نندیبیرا م امتیق

اصفهان  دیکنیاست که شما تصور م نیمنعمون مثل ا هایکمن رآها و هم ف

را تصور  نهایچند ا یمسجدچند  یاچند مدرسه یعماراتچند  یرا بازار

ر طوآن یرویم یوقت یحاال اگر تو تصورات را درست کرده باش دیکنیم

 دهیمطابق با آن بوده و حال آنکه هنوز ند یاکه آنچه را تصور کرده ینیبیم

و و کمال ت یبود دهیاز اصفهان بود آنها را د یتو صور الیبلکه در خ یبود

ه ب نیتو مطابقه تامه با اصفهان داشته باشد و همچن الیاست که خ ندر آ

حاال موجود نشده و چون موجود نشده خدا  دید توانیرا نم امتیق طورنیهم

 غمبریو هرچه را به پ بیلعل الساعه قر کیدریو ما دیفرمایم غمبرشیبه پ

ن را آ کیدریافرموده و هرچه را فرموده م غمبریپ میفرموده ماادراک آن را تعل

 هیاعه آتخواهد آمد ان الس یک امتیق داندینم غمبرینکرده پس پ غمبریپ میتعل

از  یهن دهیکه رس یثیاحاد یوانگه یکل نفس بما تسع یلتجز هایاکاد اخف
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 هیارو ادله اعتب اریبس ثیاند و احاداند و کذب الوقاتون فرمودهکرده تیتوق

 وارد شده. تیاز توق یبه کتاب و سنت در نه دیمو

 ن؟یبالکافر طهیو ان جهنم لمح یمعن شودیشد چطور م عرض

 هنکیا کمیاعمالکم ترد ال یانما ه نیبالکافر طهیو ان جهنم لمح فرمودند

هم که  نیهم مسلم است و ا نیمسلم است و ماتجزون اال ما کنتم تعملون ا

است  یاند مسلم و آن اعمال هم شئون عذابشخص را گرفته نیاعمال دور ا

از خود  ادهیو ز دیخواهد رس نیو چه در برزخ و چه در آخرت به ا ایدنچه در 

 نیاست ا نیآنچه هست هم ستین یهم بر او عذاب نهایبر ا ادهیو ز ستیاو ن

هم که  نیاال مثلها مسلم است و ا یجزیفال ئهیهم مسلم است و من عمل س

آن  یکفرش و اعمالش گرفته مسلم پس هر کافر نیدور و برش را هم

 نیان الذ دیرس هدکه مال او است و دور او را گرفته است به او خوا ییعذابها

معلوم  رایسع صلونیبطونهم نارا و س یف أکلونیانما  یتامیاموال ال أکلونی

 .نیبالکافر طهیاست پس درست شد و ان جهنم لمح یتیحکا گریاست آن د

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و
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 «*مو نه یدرس س*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

ادن من صاد  9انه خوطب یالمعراج: و اما ما رو یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یفاغسل مساجدک ال

اهل کشف منکشف  یالجمله به طور اختصار معلوم شد که آنچه از برا یف

است که در وجود خود انسان و در مشاعر  ییزهایآن چ هیاز امور آت شودیم

و به  عالم دارد هیو مطابقه که با کل یاز بابت اعتدال شودیم دایخود انسان پ

 تینابه ع لمعا هیکه با کل نکهیپس بعد از ا ندیبیقدر انحرافش منحرف م

ا آن دانسته بود ب شتریکه آنچه پ داندیم دیکرد و به آن مقام رس یعامه ترق



  482|  صفحه

 

 یمسأله معترضه بود و از آنجا برخواسته بود که صعودها نیمطابق است و ا

 کیعامه از جمله عالم و  تیبه عنا یصعود صعود کیدو قسم است  اءیاش

اند از افتاده شیآنها پ بعض حصص است که یاست خاصه که از برا یتیعنا

آن حصص به  یبرا شودیعالم به مدتها حاصل م هیعالم و آنچه در کل هیکل

ه و ب کندیصعود م هیعالم کل نیکه اپس چنان شودیحاصل م یاندک زمان

 یو بعض رسدیم امتیو به عرصه ق کندیم ریو بعد س رسدیعالم برزخ م

هم  یاشخاص نیهمچن نیسج یتهابه من روندیم یبه رضوان و بعض روندیم

 ییشده به واسطه لطافت و صفا دایصعود پ شانیا یخاصه برا تیکه به عنا

 نیخداوند عالم باشد تعلق به ا یقدس ضیخاصه که آن ف تیکه دارند آن عنا

 یمنصبغ به صبغ جزئ یشخص جزئ نیو در بطن ا ردیگیم یشخص جزئ

خاصه  اتیصعود به عنا هو از جمل شودیخاصه م تیو اسمش عنا شودیم

است  یتیمعراج عنا نیو آله و ا هیاست صلوات اهلل عل غبمریمعراج حضرت پ

 نیو ا نیو مرسل اءیانب عیجم انیخاصه که مخصوص آن بزرگوار شده در م

خداوند شامل آن استعداد  یقدس ضیاستعداد در وجود مبارک او بوده و آن ف

که  است یصعود صعود نیا ایآ حاالشده لکن  دایاو پ یصعود برا نیشده و ا

ه من ب دیگویو م رودیدارد راه م ینیبیکه م شودیم دایاهل کشف پ یبرا

 یراب امتهیو به مقام من مات فقد قامت ق امدهیتموتوا رسمقام موتوا قبل ان

خود را در جنت  ایگو دیگویم ایتحاسبوا من حاصل شده و حاسبوا قبل ان
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 یهاناست که شب در خانه ام لیقب نیاز ا یمعراج نب ایآ هانیو امثال ا نمیبیم

ود و ب دهیمعراج کرد و بدنش آنجا خواب طورنیبود و همانجا بود به ا دهیخواب

عود بدن او هم ص اینفس او متوجه مبدء شده بود و روح او به معراج رفته بود 

که  ندیگویرا در افالک م امیاند خرق و التکرد اما حکماء که منکر شده

صاحب  طیبس ستیدو اقتضاء ن طیبس یاست و برا طیعرصه نسق و نظام بس

د خو یاقتضاء است به برهانها کیباشد چرا که صاحب  دیحرکت با کی

اقتضاء  کیو  کندیدو اقتضاء نم طیو بس طندیاند که افالک بسثابت کرده

که  است نیلک اف یپس اگر اقتضا طندیو افالک بس ستین طیبس یبرا شتریب

و خالف  کندیحرکت را م کی نیاز مغرب رو به مشرق رود پس دائم هم

ل در افالک محا امیکرد پس خرق و الت توانیحرکت در آن تصور نم کی نیا

 یکنیآب را که خرق م ایکرد مثال هوا را  توانیرا که خرق م یاست و جسم

حرکت  از آن طرف یو قدر کندیطرف حرکت م نیآب از ا نیاز ا یقدر

تا آنکه  کندیاز پس و از اطراف حرکت م یو قدر شیاز پ یقدر کندیم

هر ن نیحاال فرضا ا شودیم دایپ یکنیکه داخل آن م یزیآن چ یبرا یمنفذ

 عتشیاطراف بر خالف طب یاست که از آن طرف برود و آن باق نیا عتشیطب

در  عتیحرکات المحاله خالف طب نیا امیپس به خرق و الت کندیحرکت م

ندارند  شتریاقتضاء ب کیو  طندیشود پس افالک چون بس دایپ دیبا ءیش نیا

 تسین زیدر افالک جا امیپس خرق و الت زندیحرکات مختلفه از آنها سرنم
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و به بدن مطهرش به آسمان  فشیبه جسم شر 9غمبریکه پ نندیپس آنها منکر ا

لکم قو یشما عل ودکه به طور خ میگفت شانیباال نرفت لکن ما در جواب ا

ها که از آن میو حال آنکه قبول ندار طندیکه افالک بس میحاال ما مسلم بدار

 مییگویذلک کله مندارند مع شتریاقتضاء ب کیو  زندیحرکات مختلفه سرنم

از عرش بگذرد به قاعده خود شماها و چون  غمبریچه امتناع دارد که جسم پ

قدر آن یاج غمبریفلک معدوم شود و پ از غمبریبه قدر جثه پ رسدیبه فلک م

از آن موضع گذشت باز موجود شود به امر  غمبریو بعد که پ ردیمعدوم را بگ

اشد هم نشده ب امیاز افالک گذشته باشد و خرق و الت غمبریخداوند و جسم پ

 یلب زندیدو حرکت مختلف از او سرنم طیحرف که بس نیگذشته ا نیاز ا

و او را قسر کند حرکت به  دیایب یقاسر اگربالطبع اگر حرکت کند و 

 جزء است کی طیبس ایاست آ زیچه چ طیمراد شما از بس زندیخالف سرنم

 یطبع است اگرچه اجزا کی یعنی طیمراد شما از بس نکهیا ایاست  ءیش کی

و  یتجزیاست ال یجزئ ایاست منبسط آ یداشته باشد و فلک جسم دهیعد

ا شم تینها ستین طورنیکه ا نایقی واست  طورنیا یعنیاست  طیبس

 ندکیطبع حرکت م کیافالک و بر همان  یطبع است برا کی دییگویم

از اصالحات مثل  شودیم دهید هیشما را آنچه از فلک عالن کندیم بیتکذ

 اءیشکه رنگ ا مینیبیبرودت قمر و حرارت و آثار مختلفه به حسب لون که م

و سرعت و بطو مختلفه در افالک هست  شودیبه اختالف طوالع مختلف م
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 هیمرکبند از عناصر جوهر تیشد پس همه افالک مرکبند نها دایپس اختالف پ

ا که شود چر امیپس چه امتناع دارد که افالک خرق و الت هیعنصر عینه از طبا

 یدارد وجود یچه امتناع کندیمرکب هستند و حرکات مختلف از او بروز م

 یجوهر بوستیو برودت و رطوبت و  یجوهر که مرکب است از حرارت

 طیو بس یبیحکماء است کل ممکن زوج ترک عیجم یکه اتفاق یوانگه

 یبه جز ذات خداوند عالم جل شأنه پس افالک مرکبند وقت ستین یقیحق

 هیعنصر دیموال نینسبت به ا یوحدت رفت بل یمرکب شدند بساطت و اقتضا

ما که ش یآن جسم میگویم یگرید انیگذشته به ب نیو از ا طندیآنها بس

 یظیاگر جسم غل میگویم دیو محتاج و محتاج به خرق شد دییگویم طیبس

 بگذرد ولکن اگر یگریمنخرق شود آن جسم تا آن د دیبگذرد با یظیاز غل

ت به حاج چیه فیبگذرد از جسم کث فیلط اریو خصوصا بس یفیجسم لط

 یکه اسباب مینیبیه و مشاهده میکه عالنچنان شودیابدا نم یامیخرق و الت

 چیو ه رودیبه اندرون او م فیساخته شده از مثل بلور و صاحب جسم لط

که جهال حکماء چنان ستیآن مسامات هم ن یو برا شودینم یامیخرق و الت

 بینامربوط است و تکذ نیو ا ستین مساماتیب یجسم چیاند که هگفته

مسامات دارند  اقوتیالماس و  ندیگویقاعده م ادیخود بن کندیرا م شانیا

جسم مسامات است  نیبدانم که کل ا خواهمیکه م شانیا یبرا میگویپس م

مسامات هست اگر مثل خانه  انهیدر م یواریمثل خانه زنبور است و د ای
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 ایمسامات دارد  وارهایهست حاال آن د واریسوراخها د نیزنبور است و ماب

 تاقوی نکهیشد و اگر دارد پس ا دایمسامات پیندارد اگر ندارد پس جسم ب

چرا  ییگویم اقوتیرا الماس و  زیالماس است کدام است و چه چ ایاست 

ندارد پس آن جسم چه  یواریجسم مسامات است و د نیکه به قول تو کل ا

 هیهست که مسامات ندارد و ادله عقل یاست پس معلوم شد که جسم زیچ

مسامات داشته باشد از  دیبا محالهجسم ال نکهیپس ا شودیمخصص نم

وره ک یرا تو شهیو ش شهیش یتو میندازیب یگیر کیمزخرفات است اگر 

نداشته باشد و  یمنفذ چیکه سرش بسته شود که ه میسر او را ذوب کن

 نیآن صدا را حاال ا میشنویو م شودیآن بلند م یآن را و صدا میحرکت ده

محال است چطور  مسامیجسم ب دنیگویصدا از کدام سوراخ برآمد و م

شده اگر ندارد معقول  مسامیندارد اگر دارد جسم ب ایدارد  وارهیمسام دارد د

به  ایآ دیآیبه حس که درم ایآ یکنیمسامات در بلور تو تعقل اثبات م ستین

ان است و به امتح یمعنیحرف ب نیشد که عرض کردم پس ا طورنیعقل که ا

 دکننیاند تجربه شده درست مکه درست کرده یالتو به آ میامعلوم کرده

 کنندیم ریرا سراز شهیش نیا یوقت کنندیتوش م بقیهوا و ز زانیم یبرا یزیچ

 یالخ بقیآن ز یو جا دیآیم نییپا بقیز نیوجب ا کیبه قدر چهار انگشت 

است و به  زیاند که خأل جااستدالل کرده نیفرنگ به ا یو حکما ماندیم

 یباال و آنجا خال رودیم بقیز کندیم لیخورده م کیاستقامت  ازکه  یمحض
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که هست ثابت  یخأل است ولکن با آالت و ادوات نیا ندیگویم ماندیم

ت هوا هس نیاست که در ا ینار فیبلکه جسم لط ستیکه آن خأل ن میاکرده

 یآب نیا کردینم ستیز ینبات چیو ه یوانیح چینبود ه یکه اگر آن جسم نار

 رونیب یتوش است اگر آن جسم نار یاست جسم نار یجار دینیبیشما م که

هوا نبود  نیدر ا یندارد و اگر آن جسم نار انیجر گریو د شودیم خیبرود 

مگر آنکه جسم  ستیاو ن یهوا گرم است و گرم شدیشما منجمد م یاعضا

 پر است و حاجت ندارد به ییدر آن هوا منبث است و مادام که جا ینار

گرفتند  ریاو را به تدب یکه هوا نیتوش هست و هم ییهوا یگریجسم د

 یآن جسم نار کندیجسم جذب م یآن موضع را برا یخأل گرسنگ تیمحال

هست که  یاست آلت فیلط یرا و آنچه در آنجا است آن جسم نار فیلط

و حرارت  @ شهیش نیا یحاال جا فیلط یجسم نار شودیم دهید هیعالن

 نیاز حرارت است حاال که چن ریباز غ شودیعارض جسم م هاست ک یتیفیک

نه پس هوا از  اینه؟ نار الطف از هوا هست  ایهوا هست  نیهست نار در ا

 کندینفوذ م شهیاز ش یو جسم نار رودیو آتش م رودیبه اندرون آن نم شهیش

ز ا فیبود که جسم لط نیمسأله ا شودینم شهیش یهم برا امیو خرق و الت

که  یحاال بعد از آن شودیخبر نم فیو جسم کث کندینفوذ م فیکث جسم

 برغمیو جسم پ داردیبرنم امیکه افالک خرق و الت دییشما راست هم بگو

 امیمحتاج به خرق و الت چیو ه کندیاست از فلک و از فلک نفوذ م ترفیلط
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 شودینم دیگویکه م یآن متکلم ای یمیآن حک تینها ستیفلک هم ن

 ثیو هم عن االخره هم غافلون و از احاد ایالدن وهیظاهرا من الح ونعلمی

 رفتیاست که راه م نیهم ینب رسدیم الشیدورند خ شانیو علم ا تیباهل

چگونه نزول  لیاگر بفهمد که جبرئ شدیم دهیاست که د نیو جسمش هم

 جا و از نیدر هم رفتیو راه م آمدیم نجایا یکلب هیبه صورت دح کردیم

و الزال مالئکه در  شدیهم در افالک نم امیو خرق و الت کردیفلک نفوذ م

و چهارم تنزل  میو س میاز فلک اول و دو ندیآینزول و صعودند و فرود م

خرق  چیو ه کنندیو صعود م کنندیبأذن ربهم نزول م هایالمالئکه و الروح ف

هم نشسته  لیجبرئ دنشسته بو غمبریروز پ کی شودیهم در افالک نم امیو الت

 یو کوچک شد و ه دیرنگش پر لیدفعه جبرئ کیبود خدمت آن حضرت 

از آسمان فرود آمد  یپنهان شود ملک خواستیکه م یکوچک شد به طور

وچک شد و ک دیترس ندیکه قوش را بب یمثل کبک لیآن حضرت جبرئ شیپ

رفت  وکه عرضش را کرد  یبعد از آن میعظ اریبود بس یمعلوم شد ملک یوقت

 نییاالن پا یملک ال نیعرض کرد ا یمضطرب شد قدرنیفرمودند چرا ا

ک خالصه مل شودیم امتیگمان کردم ق دیآیم نییپا دمیبود من که د امدهین

را برداشت و قدم اول را  شیپا کیعرضش را کرد و خواست برود به آسمان 

هفت  بانمثل نرد میآسمان دو یرا رو مشیدو یدر آسمان اول گذاشت و پا

 ایود گوب لیکائیعرش بعد معلوم شد م ریآسمان را هفت پله کرد و رفت تا ز
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ملک رفت به آسمان و  نیبود که ا نیبه آسمان رفت مقصود ا طورنیو به ا

آسمان حاصل نشد و بالشک مالئکه اجسام دارند  یهم برا یامیخرق و الت

البس  فیلط از روح فرمودند جسم دندیاز امام پرس یاست جسمان یروح

 یهستند وقت یفیجسم لط تیپس مالئکه هم جسم دارند نها فایقالبا کث

 مالئکه نیکه ا یباشند چگونه خواهد بود حال آن جسم طورنیمالئکه به ا

 ترفیاز شعاع نور جسم او خلق شده باشند و هفتاد مرتبه جسم مبارکش لط

هم نخواهد  یامیالت وجه خرق و چیو به ه دیآیو م رودیاز مالئکه است پس م

 شد.

از مالئکه است پس ما چطور او را  ترفیکه لط یکردند که آن جسم عرض

 دند؟یدیرا م غمبریو بدن پ مینیبب میتوانیم

 دینیبیکه م یقمر نیو ا دینیبیکه م یشمس نیاز شما ا پرسمیم فرمودند

 یتطاست با آن لطافت و بسا یکه جسم فلک یبا وجود دینیبیچطور شده م

 او را و اگرچه ما بساطتش را دینیبیاست چرا م طیبس دییگویکه دارد که م

او و  ندیداز  میکنیهست و با وجود لطافتش منع نم فیلکن لط مییگوینم

است؟ عرض شد از تلزز اجزاء او است که خود را  زیاز چه چ شوندیم دهید

ه هم ب غمبری. پس فرمودند بدن پشودیم دهیجهت د نیجمع کرده پس از ا

و هر وقت  شودیم دهید خواهدیاست هر وقت م یفیجسم لط طورنیهم
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 شدیم دهید خواستیکه هر وقت م لیمثل جبرئ شودینم دهید خواهدینم

اش از عناصر بود . عرض شد اگر همهشدینم دهید خواستیو هر وقت نم

دند او فرمو د؟ییفرمایعرض شد در بلور چه م @داشته باشد و  هیسا ستیبا

 نداشت. هیاست که حاجب بود و سا نیحاجب ماوراء بود عجب ا

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس چهلم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل
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ادن من صاد  9انه خوطب یالمعراج: و اما ما رو یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یفاغسل مساجدک ال

 یصعود جذب عال قتیدر صعود بود اصل صعود و سبب صعود و حق کالم

جاذبه دارد و جذب دارد به جهت شدت حرارت و  یرا و عال یاست دان

تفت را گفتم مل بوستیکلمه حرارت و  نیدر مبدء است و چون اکه  یبوستی

رطوبت  که در ینییعیو طب میادهیآنچه ما د یعنی نیشدم که غالب متکلم نیا

 را موکول به بداهت نهایا یاند معنبوست و حرارت و برودت سخن گفتهیو 

 خواهدیشرح نم داندیو همه کس م داستیاند که حرارت پو مشاهده کرده

 اند ونکرده یمعن عیطبا یو برا داندیهرکس م داستیو کذلک برودت پ

که حرارت  میحرارت را نفهم قتیاند و ما حقنکرده نهایا قتیکشف از حق

نار را که چرا  میحرارت داشته باشد و نفهم دیاست و چرا مبدء با زیچ چه

ت و کل اسمش اریبس یمعن نیبارد باشد اصل ا دیحار باشد و ماء چرا با دیبا

جع و نیا میو بدان میالم را بفهم یمگر آنکه اول معن میفهمیرا نم یمعن نیا

 نیئیمرکب از ش هک مییگویپس م شودیاز چه حاصل م یروحان یو الم برا

او است و  نیجزئ تالفیاو در عرصه امکان و اکوان به ا یوجود او و هست

در عرصه وجود به  نیسکنجب یاو است بقا یمرکب به تفرق اجزا یفنا

ز عرصه ا نیتفرق افتاد سکنجب انهیاست و هرگاه م نیاجتماع سرکه و انگب
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و  طیاست بس یارهیو ش طیاست بس یاسرکه رودیوجود به عرصه عدم م

ته است رف انیدو تا حاصل بود از م نیا انیکه م یو آن امتزاج ثالث نیسکنجب

است که او او باشد و اگر او وجود او  یسرور و نشاط او در بقا یزیو هر چ

در قوت  ءیخالف سرور و نشاط او است نشاط و سرور ش زندیرا از هم بر

 دایبه او برسد و کمال پ نساست که مدد مجا نیدر ا ءیاست و قوت ش ءیش

 است ءیو مدد مجانس آن ش ءیش بیترک یدر بقا ءیپس نشاط ش کندیم

و او  شودیکند او به آن مسرور و مشتاق م یاو را قو بیپس هرچه ترک

او را  تیوحدان یاو را اشد کرد بیکه هرچه ترک رایمحبوب او ز شودیم

است  نیشده ا شتریاو ب یشده پس عمر او و بقا شتریکرده و دوام او ب شتریب

اند که عرضه کرده تیروا نکهیا یاو است حت یطالب بقا یکه هر موجود

 نکهیا ای دیعذاب مستدام باش نیدر ا دیخواهیکه مبر اهل جهنم  کنندیم

 یاستدامه عذاب را که عدم نشوند حت کنندیم اریاخت میشما را معدوم کن

و اعتقاد  دانستمیاند که گفته بود کاش مکرده تیآنکه از ارسطو روا

و  کنم ایدن نینظر به ا یبودم که بعد از موت از حجر االغ یو راض کردمیم

 چیمحض باشد و ه یکه بعد از مردن فنا ترسمیم نیو از ا نمیرا بب ایدن نیا

به  و کردمیم ایدن نیبودم و نگاه به ا ینباشد کاش در ماتحت االغ یوانیح

 محض باشد. یفنا ترسمیم مهست یهم راض نیا
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 یاو بق ءیش یاحب است از فنا ءیش شیپ ءیش یاست که بقا نیا مقصود

 یاو او را دوست یاو را اشد کرد بیاو است و هرچه ترک بیترک یاو در بقا

 بیکو هرچه تر شودیم شتریدوامش ب کندیم بیترک شتریو با او ب داردیم

 و داندیم ودو او را دشمن خ شودیم زانیاو از او گر کندیم دایپ کیاو تفک

صال تآالم عالم از تفرق ا عیپس مبدء و اصل جم شودیاز اقتران به او متألم م

اتصال است و اتصال موجب دوام و  یاست به جهت آنکه از تفرق که گذشت

وب به منس نیتفرق اتصال و ا عشیجم یگذشت نکهیبقاء و نشاط است و از ا

االحباب واهلل اصعب  ارقهان الموت صعب و انما مف قولونیاست  ریحضرت ام

به جهت مجانست با او  ردیگیاز احباب او قوت و نشاط م ءیچون وجود ش

 یعنیباجناسها و تتضعف باضدادها  یتتقو اءیاند االشکه حکماء گفتهچنان

و اگر مجانس  ردیگیاز مقارنه مجانس خود که محبوبش است قوت م ءیش

س اتصال است و چون مجان قپس ضد است و سبب تفر ستینباشد محبوب ن

پس  داردیسان دوست مپس محبوب را ان داردیاست اقتران او را دوست م

 شودیاز ارکان او فاسد م یمحبوب که رفت و از او جدا شد کأنه رکن کی

ل ده مث کندیم دایو از رفتن او ضعف پ شودیبه جهت آنکه تفرق حاصل م

 کیاست و از رفتن  یلیتکه و قطعه آتش کنار هم باشند البته قوت آنها خ

قوت  شکیشود ب ادیآتش ز یهاو هرگاه تکه شودیم دایدر آن پ یقطعه ضعف

شدن  ادیپس به ز داردیپس انسان محبوب خود را دوست م شودیم ادیآن ز



  494|  صفحه

 

 نیو ا کندیم دایضعف پ کیو به رفتن هر ردیگیدوست انسان قوت م

 فرمودند:

 الف خل و صاحب لیقل و

 ریو ان عدوا واحدا لکث 

 

 

ن است رفت لیقب نیدرست شد ان مفارقه االحباب واهلل اصعب و از هم پس

اتصال داشت روح با بدن  ایجان از تن و الم آن به جهت آنکه چون در دار دن

مفارقه  چیاعظم آالم است و ه نیو ا دهدیپس به مفارقت الم به او دست م

و  اعضاءمفارقات مفارقت ارکان و  عیبه جهت آنکه جم ستیاعظم از او ن

الطبع ب واناتیح عیت و جماس هیمفارقت مفارقت کل نیاست ولکن ا یاجزائ

به  کنندیکه م یرم نیو ا زانندیوجودشان گر یاز موت در حذرند و از مفن

به جهت  کندیاز او رم م ندیبیوجود خود را م یاست که مفن نیواسطه ا

و که ا کندیم الیو خ ندیبیرا م یزیاست چ شانیاست که در طبع ا یحذر

سرور مردم هم  نیو همچن زدیگریو م کندیوجود او باشد لهذا رم م یمفن
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 شودیو گوشت به گوشت واصل م شودیچاق م نکهیبه اسباب اتصال است ا

 دیآیولد م یولد رو دیآیمال م یمال رو نیو همچن شودیسرور حاصل م

 دیآیم وانیح یپهلو وانیح دیآیملک م یملک پهلو دیآیخانه م یخانه پهلو

و همه از وصل و اتصال  شودیم دایاتصاالت پ نیاو از ا یسرور و نشاط برا

معرض شود و  ایدست بدهد که از دن یاو حالت یبرا یاگر کس گریاست د

سبب تفرق اتصال او است از مبدء او و  ایرا بداند و بفهمد که دن ایفساد دن

الم او در  یکس نیچن کندیو او را هالک م کندیاو را مفارق از مبدء م ایدن

فزت و رب الکعبه از  دیگویم ایاست و از مفارقت او از دن ایوجود او در دن

رت حض شدیتر محرب مشتعل رهیدر کربال هرچه نا دالشهداءیبود که س نیا

ز آتش راه پر ا یابانیب یکه رو یمثل کس شدیتر متر و شادتر و خندانمنبسط

تر رود خوشحال رونیآتش ب نیاز اکه  ییم فرسخ مانده به جاین ندیبیرود م

و  شودیتر ممانده خوشحال دانیم کی ندیبیم شودیتر مو منبسط شودیم

 رتیبص نیاگر ا شودیم شتریشوق و نشاطش ب شودیهرچه مسافت کم م

ازهد من  یهذه عند اکمیواهلل ان دن ریکه فرمود حضرت امشد چنان دایپ

 یزمن از عطسه ب شیتر است پشما کم عظم یایدن نیواهلل ا یعنیعفطه عنز 

و  شودیشد ازهد م شتریو هرچه معرفت انسان ب ایدر دن شودیپس زاهد م

پس از آنچه عرض کردم معلوم  شودیتر ممنهمک ایتر است در دنهرچه جاهل

وب چ ای یکشیم یکنیم نجایآالم تفرق اتصال است ا عیشد که سبب جم
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وجع و درد و سوزش تفرق  نیسبب ا ردیگیدرد م زنندیچاقو م ای زنندیم

 رندیرا بگ نجایاوجاع هم مختلف است مثال اگر از ناخنها ا گریاتصال است د

 ییاچاقو و چاقو را ج دنیکه از بر یاز وجع ریغ کندیم دایپ یوجع کیبکنند 

 ریوجع غ نیو ا شودیمو وجع آنجا جمع م کیخط و  کیبه همان  دیکه بر

 یکه موضع وجع پهن باشد حاال ف ییبزنند به جا یت که چماقاس یآن وجع

پوست  نیتا ا کندیدر اندرون بدن حاصل شود او را باد م یالمثل ورم

از هم متفرق شود  خواهدیم شیشود پس چون اجزا دهیاز هم کش عشیجم

 ورکه آن تو است ز یو آن باد شودیبدن حاصل م عیدر جم یالم منبسط

و  دشویم دایپوست و گوشت پ یاجزا انیرود تفرق در م رونیکه ب زندیم

که  یمعن نیاز اجتماع اجزاء به ا شودیم دایهم الم پ یو گاه شودیمتألم م

 نیو جمع کنند بهم چون اجتماع ا رندیاز پوست بدن را بگ یهرگاه قدر

باز تألم به  پسطرف و آن طرف  نیاجزاء افتراق اطراف آن را الزم دارد از ا

 ازیاالم حاده اسمش سوزش است که امت پارهکیتفرق اتصال است و  سبب

 یعضو ب ندیگویرا حاد م یاند بعضطعوم گذارده یکه اسم براکند چنان دایپ

است که به زبان  یو از الم گزدیاست که زبان م نیحامض و همه به جهت ا

 وه ذائقهاست که به ق یالم زو آن از تفرق اتصال است و همه طعوم ا رسدیم

طعوم را و همه از باب تفرق اتصال است بلکه  کندیکه درک م رسدیم

باب است و من باب االم است که درک  نیادراک همه حواس ظاهره از ا
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 نودشیو صدا م خوردیطبلک گوش م نیبه ا دیآیکه م یصوت نیا کنندیم

و ادراک  شودیپس متنبه م شودیو متألم م رسدیاست که به او م یاز الم

او را و آالم  فهمدیتا الم به گوش نرسد نم ییو از هر صدا کندیصدا م

دمه و ص شودیم یمتأذ اریکه انسان بس یبلند اریبس یدرجات دارد پس صدا

و از  یو از باء الم یالف الم یپس از خوردن صدا دیآیدردش م خوردیم

اگر  دیآیدردش م زنندیکه به نقاره م یوبمثل چ نهیبع رسدیبه او م یالم میج

 یاست و حروف مطبقه طور یجان داشته باشد حروف مهموسه المش طور

است که چندان  یافهیآالم خف تینها گرید یاست و حروف قلقله طور

و  دشویم یکند گوش متأذ دایشود و اگر اشتداد پ یکه گوش متأذ ستین

باصره  نیو همچن ردیگیباشد واقعا گوش درد م دیشد یمنکر یاگر صدا

شم کند چ دایالوان اشتداد پ نیاگر ا کندیشما من باب االالم درک مبصرات م

شد چشم درد  ادیشد و حمرت ز ادیز اضیشد ب ادیز قیاگر بر ردیگیدرد م

 دیآیچندان بر چشمش وارد نم یو اگر الوان متوسط باشد انسان الم ردیگیم

اب وجدان بعد از فقدان است و آن و لذت از ب بردیالمش لذت نم ثیو از ح

 زهایلذت از چ نکهیا انیاست و ب یمیاست و آن باب عظ یگریمبحث د

 معاشرات و عیسلوک و جم عیکه قاعده جم میاست عظ یباب شودیچطور م

که از رفتن او مردم لذت ببرند و از اکل او  کندیم یآداب در آن است کار

 دارد جداگانه که اگر از یلذت ببرند علم اتشلذت ببرند از حرکاتش سکن
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و هرکس آن علم را ندارد و  شودیاش با لذت مآن عمل کنند همه یرو

مکره  شیکارها عیآن کارها را بکند و جم تواندیبالطبع هم ندارد نم

 .شودیم

 تیآالمند نها نهایا کندیآنچه انسان درک م عیبود که جم نیمسأله ا یبار

 زانیکه انسان از او گر شودیم نیباعث ا دهیآالم شد کندیم دایآالم اختالف پ

مگر طبع  ادیو ز ستین زانیو آالم متوسطه انسان از آنها چندان گر شودیم

 گرددیچطور برم اشدو اول حد فرار آن تنبه است و اگر شخص غافل ب ستین

و الم تنبه او است ا نیو ا گرددینرسد برنم نیاگر الم به ا کندیم نیرو به ا

و اگر موافق طبع ا کندیبعد از آن نگاه م کندیتنبه حاصل م شودیمتوجه م

 شودیو متألم م کندیو اگر منافر طبع او است الم شدت م شودیاست لذت م

مسأله به طور اختصار  نیا نکهیبعد از ا سپس اول درجه فرار تنبه است پ

که مقارن با  یاجسام نیا کنمیم دارد عرض یمعلوم شد و اال باب مفصل

 قندیلطافت و رق تیدر غا فندیلط ای ستین رونیاز دو قسم ب شودیاجسام م

و جهت عل زشانیح فهیو منجمد آن اجسام لط فندیو کث ظهیغل ایو رخوند 

 کیهم  فیدر ملک خدا دارد و کث زیک حی فیاست به جهت آنکه لط

 ایل آاسف فیالکث زیو ح یاعل فیاللط زیح کنیدارد فل زیضد آن ح یزیح

هم  فیکث و ستدیایم ییجا کیالبته  ستدیاینم ای ستدیایم ییجا کی فیلط
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 ندیگویم یآنجا را اعل ستادیا فیهرجا لط ستدیاینم ای ستدیایم ییجا کی ایآ

ت و اس یاعل فیلط زیپس ح ندیگویآنجا را اسفل م ستادیا فیو هرجا کث

او اسفل  زیاست ح فهیاسفل و چون جسم ما داخل اجسام کث فیکث زیح

چون  فیجسم کث نیاگر داخل شد به اندرون ا فیاست حاال آن جسم لط

است طالب انتشار و  فیاست و بالطبع طالب باال است و لط یاعل زشیح

 خواهدیدر اندرون جسم من او بالطبع م دتفرق و انبساط است او که آم

ر شود منتش خواهدیو او م ستیطالب انتشار ن فیم کثجس نیمنتشر شود و ا

 نکهیمثل ا کندیم دایرا پس جسم امتداد پ فیجسم کث نیا کندیپس مد م

جسم  یحاال وقت کندینم یلکن مطاوعه چندان اوردیکش ب یپوست را بکش

برود باال و منبسط و منتشر  خواهدیپس م شد دایدر اندرون شخص پ فیلط

 شودیم دایتفرق اتصال پ نیو از ا شودیم دهیشود پس جلد و لحم انسان کش

است  نیسوزش از ا ندیگویالم را م نیو اسم ا شودیم دایجهت الم پ نیاز ا

در بدن احداث کرد از آن حرارت  یبدن افتاد و حرارت یکه آتش به هرجا

و آن الم از  شودیجهت موجب الم م نیاو به  شودیم لتفرق اتصال حاص

 یتفاخان نکهیبه ا ای ستین گرید یزیچ گرید شودینحو آالم اسمش سوزش م

که از اندرون بخار  اتیمثل حم کندیم دایسوزش پ شودیاو حاصل م یبرا

 اندازدیو لحافش را پس م سوزدیبدنش م دیآ رونیب خواهدیو م کندیم

 دایسوزش پ شودیو سرخ م شودیو بدنش منتفخ م کندیرا م شیرختها
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به انبساط است و  لیو حرارت ما کندیاست که صعود م یاز حرارت کندیم

باب است اخالط حاده که در  نیانبساط باعث امتداد اجزاء بدن است و از ا

و  ودشیم یو نات شودیم دایپ لیکه بثور و دمام شودیاز بدن جمع م یموضع

م و ال شودیتفرق اتصال حاصل م نیو از ا کندیپوست را از هم باز م فاطرا

را بسوزاند و بخشکاند  ییباب است هرگاه آتش جا نیو از هم رسدیبه او م

ق و تفر کندیو خود را جمع م خشکدیبه جهت آنکه پوست م شودیمتألم م

 اخد و دیکه پوست سوخت و خشک دید عتیو چون طب شودیم دایاتصال پ

 ندیاوستاد خلق کرده در علم خود که به محض سوختن و خشک نیاو را چن

و  کشدیبدن هست آب م یبدن و از هر جا عیدر جم کندیم یپوست سع

ر از پ رشیو ز کندیآبله م ینیبیجهت م نیاز ا کندیبه آنجا حاضر م آوردیم

د و کنیالفور بشود آبله نم یف یدیشد بیو اگر از خارج ترط شودیآب م

جهت در راه  نیو از ا کندیبدن آنجا جمع نم ریاز سا عتیآبها را طب نیا

 ایدر آن موضع که آن را گرفته  یزدن و چکش زدن حرارت لیها و از برفتن

چرا که حرکت محدث حرارت است پس آنجا جفاف  شودیم دایراه رفته پ

دا و خ است در بدن یماهر بیکه طب عتیپس طب خشکدیو م کندیم دایپ

در فن معالجه و طبابت ماهر است از هرجا هست  اریخلق کرده و بس بشیطب

چکش مالصق آنجا بوده  ای لیاز بدن که ب یبه آن موضع کندیآب حاضر م

 یو عل کندیرفع آن جفاف را م بیترط نیو به ا کندیو تاول م کندیو آبله م
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 دایسوزش پ شودیم ادهیو هرچه تفرق اتصالش ز شودیم یحال آنجا اماس یا

ه ب شودیم دایپ فیاست که در جسم کث یحرارت آن الم یپس معن کندیم

سوزش و الم حرارت است و اما  یمعن قتیحق نیو ا فیواسطه آن جسم لط

برودت جلد را  نکهیواقعا به جهت ا سوزاندیم یهم گاه نیبرودت پس ا

آب را بهم جمع  نکهیآن را مثل ا کشدیو به هم م کندیم فیمنجمد و کث

 کند المحاله خیو البدا هرگاه کاسه پر از آب باشد و  بنددیم خیو  کندیم

 نیو سببش ا کنندیم خیحوضها که  نیو همچن شودیم یاز کاسه خال یقدر

او را  واز  کندیم فیو کث کندیاست که برودت اجزاء آب را بهم جمع م

نما کرد ته خیکه  نیهمنما است و ته فیجهت که تا آب است و لط نیا

منجمد  و شودیبه جهت تقلص و کثافت او است پس پوست متقلص م ستین

 کشدیاز بدن را پس اجزاء را از اطراف م یپس چون متکاثف کرد موضع

به جهت همان که اجزاء را  کندیپس سوزش م شودیم دایپس تفرق اتصال پ

بروند  گذاردینم به زور جمع کرده و کجایآورده  دهیخودش کش یاز جا

را دست  یاکرده خی زیچ کی یاگر کس سوزدیجهت م نیخود پس از ا یجا

 وزدسیمانده باشد دست م رونیکه در ب یدر صبح زمستان مثل آهن ردیبگ

 چسبدیکه آهن م ییآنجا نکهیبه جهت ا سوزدیکه م شودیم دایپ یحالت یعنی

 دهیو اجزاء کش شودیم پس از اطراف تفرق اتصال کندیمنجمد و متقلص م

توقوا من  دیفرمایم 7ریاست که حضرت ام نیا شودیو بهم جمع م شودیم
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 یعنم دیافتیپس  ورقیو اخره  حرقیاول البرد و التتوقوا من اخره فان اوله 

 که اشد یزیهر چ نیاست پس بنابرا ءیحرارت را که انبساط و انتشار ش

ار اشد ن دیبا نیاست پس بنابرا حرارهانبساطا و انتشارا و لطافه باشد اشد 

انبساطا و انتشارا از هوا شد اشد حراره است و افالک اشد حراره هستند از 

 قهیاست ما التط یحرارت یاز آنها و عرش از همه و در کرس ینار و کرس

 قمر فغان از ایبرسد به فلک شمس  یالسموات و االرض و اگر حرارت کرس

 و پاشدیاز هم م شیاجزا عیو جم شوندیم یفان و هالک و دیآیبرم ادشیبن

به جهت  شوندیو معدوم م یآنها فان عیجم نیاگر حرارت عرش برسد به زم

 یاو اقتض کندیخود م زیح یحرارت و انبساط و انتشار او که اقتضا تینها

 نیمز یاجزا یعنیاو است  یامتداد تفرق اجزا یانبساط امتداد است و اقتضا

جهت جهنم سبب الم شده است و  نیو از ا شودیم یفان و فرش که کلش

 نیالسموات و االرض و ا قهیحرارت جهنم حرارت غضب خدا است که التط

 یاز تفرق اتصال است پس جهنم چون آتش است و حرارت است و اقتضا

و دائما  شودیاهل جهنم دائما ممتد م یاجزا عیجم کندیصعود و انتشار م

دائما در الم است و نعوذ باهلل کلما نضجت جلودهم  سدر تفرق اتصال است پ

ال مگر از تفرق اتص ستین یالعذاب پس عذاب ذوقوایل رهایبدلناهم جلودا غ

غان پس ف کنندیم ادیاهل جهنم از تفرق محبوب دارند فر عیبه جهت آنکه جم

 اهل جهنم از مفارقت محبوب است.
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 چه؟ یعنیشد که جهنم که در بعد ابعد است حرارت  عرض

جهت گفتم نار غضب خداوند و نگفتم اوله  نیملتفت بودم از ا فرمودند

 .ورقیو اخره  حرقی

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 *«کمیدرس چهل و *»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یعللعنه اهلل 
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ادن من صاد  9انه خوطب یالمعراج: و اما ما رو یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یفاغسل مساجدک ال

 نایبود در م یامر خف نکهیخواستم صعود را عرض کنم و به جهت ا روزید

حرارت و به طور اختصار عرض کردم پس  قتیحق انیبه ب میآن محتاج شد

مخلوق هرچه اقرب به مبدء خود شود اشد حراره است به جهت آنکه  نیبنابرا

او اوحد و  یو اجزا شودیو ارق م شودیالطف م شودیهرچه اقرب م

س پ شودیاو باالتر م زیشد ح ادیحالت در او ز نیو چون ا شودیم تراکلمتش

 .شودیاحر م

 یف مکنیالطف ما یعنیفرمودند مبدء  ستیشد که مقصود از مبدء چ عرض

 نییعیطب یکه حاال متذکر شدم و بر اغلب علما یاالمکان و از جمله حرارت

که  یزیبسا چ ندیاست که حرارت و برودت دو امر اضاف نیشده ا یمخف

 یلیواسطه خ نیو به ا گرید یزیچ یبارد است برا یزیچ یحار است برا

 یشویحمام وارد حمام م رونیاز ب یوقت ینیبینم کندیتفاوت م بمطال

 یماند یکه قدر یو بعد از آن یکنیم یخزانه اول گرم است و احساس گرم

م گر میکه خزانه اول بارد بوده و دو یفهمیآن وقت م یو به خزانه دوم رفت

 هکپس معلوم شد  یکنیاحساس برودت م یاست و بعد که به خزانه اول آمد

آتش و  یرو ردگذایزرگر بوته را که م ندیحرارت و برودت دو امر اضاف
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و به قدر دو سه دم که دست نگاه داشت  شودیکه نقره ذوب م دمدیم

سرد شد به  دیگویسرد شد و حال آنکه مثل جمره سرخ است و م دیگویم

که  نیکه داشت و ذائب کرده بود آن را هم یجهت آنکه نسبت به آن حر

بست پس سرد شد اگرچه مثل جمره سرخ باشد پس درجات حرارت و 

بودن آن را عرض کردم و اگر بنا باشد که  یاست و سر اضاف یودت اضافبر

رت بودن حرا یو سر اضاف یلیتا خ رودیرا پس پس م یزیآدم بشکافد هر چ

است که حر هرگاه مخلوط به برد نشود و محدود به برد نشود  نیو برودت ا

 نکند داینخواهد بود و برد هرگاه اختالط و امتزاج به حر پ تیحر او را نها

چند درجه حرارت  نیگفت ا توانینخواهد بود و آن وقت نم تیبرد او را نها

به  یندارد و هر حر محدود یو حد یتیچند درجه برودت دارد و نها ای

به اختالط حر محدود است  یاختالط برد محدود است و هر برد محدود

مله الج یاعتدال ف یو ده مثقال برد مخلوط کرد یمثال ده مثقال حر گرفت

 ودشیم ادتریو اگر نه مثقال برد و ده مثقال حر باشد حرش ز شودیحاصل م

و اگر داخل حر برد نباشد  شودیم ادتریو هکذا هشت و هفت حرش ز

 شودیم یو حرارت آوردیطاقت آن را نم نیکه آسمان و زم شودیم یحرارت

احراق  که قاصر است از نیرا خواهد سوخت بلکه حر هم یماسو عیجم هک

 ءیخورده برد دارد که قاصر از احراق آن ش کیباشد المحاله توش  یزیچ

معلوم  ءیبرد که قاصر است از اختالط حرارت و قصور ش نیشده و همچن
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 زیدر همه چ نیشده به ضد او و اال قاصر نبود از عملش و ا یاست که متناه

 یطیرا مرکب خلق کرده و بس ناتیکا عیاست لکن خداوند جم نیچن نیا

 یبرد و یمرکبند از حر عایالتراب جم یگرفته ال تیخلق نکرده است از مش

 نکهیال اا کنندیم دایپ گریکدیاز  ازیو امت شوندیم دیحر و برد تحد نیو به ا

و  شودیکم م او برد آنه شودیم ادهیز اءیحر اش رودیهرچه رو به مبدء م

پس حاال آن  شودیو حر کم م شودیم ادیبرد آنها ز رودیهرچه رو به بعد م

 یزیبرودت هست و ده تا حرارت است نسبت به آن چ میکه در آن ده ن یزیچ

 کیکه ده  یاو را در آب یبرودت دارد احر است و اگر داخل بکن کیکه ده 

کرد و او حار خواهد  اهداحساس حرارت خو ءیده دو برودت دارد آن ش ای

که در او ده  یزیحرارت نسبت به آن چ میشد و اگر ده برودت باشد و ده ن

 جهت نیاست از ا یده دو حرارت است ابرد است پس حر و برد اضاف ای کی

حار باشد  که ییبسا دوا میرا گفت نیاند او اطبا ملتفت نشده میدر طب گفت

رم گ میشخص در درجه س نیرقه امح نکهیکند مثل ا دیو وارد بدن شود تبر

 خواهد دشیتبر یکه در درجه اول گرم است به او بده ییاست پس اگر دوا

تا درجه اول حرارت و آن  آوردیحرارت تب را فرود م میکرد و از درجه س

درجه حرارت دارد مثل  کی نکهیدر برودت ا شودیاش مستهلک مدو درجه

ت خورده ترش اس کیکه  یک کاسه آبیو  یدار ینیریتو کاسه آب ش نکهیا

قدر کم او همان ینیریاز ش نیریکاسه ش یرو یزیریکاسه ترش م نیاز ا
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او  ینیریش یبه کل یزیبر آن کاسه بر ییایدر ای یو اگر حوض شودیم

 یگرم است وقت میخودش هست در درجه س یو محرقه وقت شودیمستهلک م

 میکه آن حرارت در درجه س یزیگرم در درجه اول بر او بر یبه قدر دوا

و آن  شودیشخص در درجه اول گرم م نیمستهلک شود آن وقت مزاج ا

 دیادفعه نب کی میجهت محرقه را گفت نیاز ا شودیمعالجه م یوقت به آسان

گرم و در درجه اول  میدر درجه دو یاول به دواها جیکرد بلکه به تدر دیتبر

 دستیو اول با میدر درجه دو دیایب اواو را معالجه کرد تا حرارت  دیگرم با

 عرض یاو خوب است کس یبرا دیآن وقت او را معالجه کنند و آن وقت تبر

 یدهیبه او م یدرجه گرم کیهم  نیکرد خودش در سه درجه گرم است ا

ه بلک میبه درجه دو دیایکه ب کندیو کجا تنزل م شودیچهار درجه گرم م

 رسد.یو به درجه چهارم م کندیشدت م

او  تیفیو بر ک دیافزایدر درجه اول نم یبه دوا نیتسخ نیفرمودند ا

حالت  در نیو ا دیافزایاو م تیکند بلکه بر کم ادیکه حرارت را ز دیافزاینم

مزاج او از درجه  یجمع کن نیو هرچه از ا شودیاز آن نم شیخودش قوتش ب

حاال نان  تمثال نان اول در درجه اول گرم اس شودینم شتریاول حرارت ب

ه آب ک نهیبع کندینم میو س میدر درجه دو نیتسخ یخورد ادیگندم که ز

 ادیبرودت آب ز یکن ادیدر چهارم درجه برودت دارد حال هرچه آب را ز
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درجه گرم که به صاحب  کیدر  یپس دوا شودیم ادیکم آب ز شودینم

 درجه کی هابدا بلک شودیه بر سه درجه او نمدرجه اول اضاف یدهیمحرقه م

درجه سرد است  کیگرم و سه درجه سرد است و محرقه سه درجه گرم و 

قوت  یسرد یدهیدرجه گرم و سه درجه سرد به او م کی نیحاال هرچه از ا

در حرارت  شودیسر او مهم هم نیا نکهیتا ا شودیو حرارت کم م ردیگیم

 که در یبآ نیکه باال برود بلکه در عرض او است ا ستین یزیو درجه چ

در درجه اول  نکهیدر درجه چهارم است حاال ا شیحال جوش است و گرم

است که اب در  نیبه جهت ا افتدیآن آب از جوش م یزیگرم است روش بر

 عتیشد و اما طب ادیو وزن آن ز تیاست و کم نیدرجه اول گرم ابرد از ا

 التعمپس صاحب محرقه در سه درجه گرم هرگاه اس کرد دایحرارت نقصان پ

 نیپس از ا کندیدرجه حرارت دارد احساس برودت م کیکه  ییکند دوا

دء نسبت به مب یزیاست پس هر چ یحر و بردشان اضاف ناتیکا عیجهت جم

نسبت به مادون خودش حار است و  ستادهیکه ا یخودش در آن محل زیو ح

امور  عیاست در جم طورنیهم ایخودش بارد است و همه دن ینسبت به اعال

 ندداینم چیکه نسبت به مافوق خودش جاهل است و ه یصفات بسا کس و

در قوت در سمع و بصر پس  نیو نسبت به مادون خودش عالم است و همچن

 شودیابرد م شودیو هرچه دور م شودیاحر م رودیحرارت هرچه به مبدء م

صعود و نزول برودت و حرارت مضمحل شود و اثرش کم و بسا آنکه در 
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 دیمرا فه یمعن نیا یعارف یحر البرد و برد الحر شود و اگر مومن کأنهشود و 

ندارد چرا که  ایدن نینسبت به آالم ا چیاندازه حرارت جهنم را که ه فهمدیم

و  ستیدار امتزاج است و آن دار دار خلوص است و مشوب ن ایدار دن نیا

 جاتندارد و در یپس اندازه و حد ستیتش حرارت مشوب به برد نحرار

در  طیچرا که حرارت صرف است اگرچه بس ستیحرارت آنجا معقول ن

 یعوالم مرکب است لکن آنجا کأنه الم عیو هرچه هست در جم ستیملک ن

 یاست که کأنه الم یو جنت نعمت صرف ستیدر او ن یراحت چیاست که ه

 یتیو لذات بهشت را نها ستیدر او ن یاست که فقدان یو وجدان ستیدر او ن

ه مومن ک یصحبت کی ایمواقعه  کی ایاکله جنت  کیگفت  توانینم ستین

هم  یرا رو ایدن یلذتها عیچقدر لذت دارد و اگر جم داردیبا زوجه خود م

 و اگر مومن بخواهد به شودیشربه بهشت نم کیلقمه و  کیبگذارند مقابل 

 طاقت ایاهل دن عیبلکه جم کندیبکند م یهمانیرا م عیجم لقمه کیهمان 

است که در خصوص  نیاز آن را طاقت ندارند از ا یارا ندارند بلکه ذره آن

 یعنی یسلک از سلکها کی دیفرمایدر جنت م دهندیکه به عالم م ییلباسها

است  نیا شیبهتر است و سرش و نکته باطن ایدن نیا عیاز جم یاز نخها ینخ

جهنم را  میحم ای نیقطره از آن غسل کینعوذ باهلل در جهنم اگر  نیو همچن

و  ایدن عیاگر جم کندیقطره احساس م کیکه از آن  یبچشانند الم یبه کس

 تسیکنند و به همه آنها معذب شود به قدر آن ن یبرزخ را پر از عذاب و افع
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ه ضد است و اما آالم و برزخ محدود است و ممزوج ب ایآالم دن عیچرا که جم

آخرت خالص است و صرفست و ضدش چنان مستهلک در او شده که کأن 

و مبدء  ستین یتیجهت نعمت و عذاب آخرت را نها نیاست و از ا کنیلم

است که خدا مبدء و  نیاالمکان است ا یف مکنیالطف و ارق و اشرق ما

س تمسسه نار پو لو لم ءیضی تهایز کادی دیفرمایرا نار خوانده که م تیمش

را  تیمش نیلحاظ حرارت ا نینار است و اشد حراره است و به هم تیمش

و آن عالم محبت و عالم عشق است و سئل  ندیگویعالم احببت ان اعرف م

 ینیا المحبوب و ریاالفئده فتحرق غ یالصادق عن العشق فقال نار تطلع عل

آنکه در اخبار لفظ عشق که من جرأت کردم و لفظ عشق را گفتم به جهت 

و  امدهیلفظ عشق را ند رکه من در اخبا دیفرمایمرحوم م خیو ش دمیرا د

مرادشان نسبت به خداست و اال من با  دیاستنکاف داشتند از لفظ عشق شا

لمن  یهست طوب یکاف یتو امدهیرا ندارم در اخبار د خیکه تتبع ش یوجود

 عشق العباده فعانقها.

به  سوزاندیرا م یاست که ماسو بوستیمقام محبت مقام حرارت و  یبار

 است که نیا سوزاندیمحبوب بارد است پس آن آتش او را م ریجهت آنکه غ

محمد  ایعرض کرد تقدم  دیرس یدر شب معراج به سدره المنته یوقت لیجبرئ

 ثلم یاحد بعدک فرمودند أف طأهیاحد قبلک و ال طأهیلقد وطئت موطئا لم
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است که ان  نیعرض کرد لو دنوت انمله الحترقت و ا یهذا المکان تفارقن

الف حجاب لو کشف واحد منها الحرقت سبحات وجهه  نیسبع یهلل تعال

مادون طاقت آن حرارت را  نیا نکهیبصره من خلقه به جهت ا هیال یماانته

دکا  لهعربه للجبل فج یتجل شوندیم یخلق فان یکند برا یندارند و اگر تجل

ند و به بود لیاسرائیبن یو علما اءیصعقا آن هفتاد نفر که از اقو یو خر موس

به جهت برودت آنها بود  اوردندیرا ن یآمده بودند طاقت آن تجل یهمراه موس

و متفکک شدند و آن حرارت در  یفان اوردندیکه نزد آن حرارت طاقت ن

کرد  یآنها را متالش وداندرون آنها درآمد و به طبع خود صعود کرد پس وج

و بزرگ  آوردیباشد آ ن اجزا کش م لیو هباء منثور نمود و اگر حرارت قل

 نیاز ا کندیم یاجزاء را متالش عیو غالب باشد جم دیو هرگاه شد شودیم

عرض کرد لو دنوت انمله الحترقت و وجودم محترق  لیاست که جبرئ

 آخر. یال تسبحات خداوند لو کشفت الحرق نیو همچن شودیم

 دشویاز آن حرارت منبسط م نیعرض کرد که اگر مناسب نباشد ا یشخص

 نه؟ ای

 عیو جم ستیچرا که طفره ن دیآیتا مناسب نباشد آن حرارت نم فرمودند

 نیله و اال خدا االن هم تجلیاست و اگر آن منفعل نشود لم جیامور به تدر

 دیذلک اشراق او ماها را نسوزانجا هم هست و انوار او هم تابان است و مع
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 میسوختیم عایجم کردیم یلنا لعدم انفعالنا و اگر تجل تجلیبه جهت آنکه لم

 .میشدیم یو فان

حراره است پس طبع آن مثل طبع  اءیاشد اش تیپس معلوم شد که مش یبار

و به  دیعو تص قیو ترق کندیم فینار است که به هرجا تعلق گرفت آن را تلط

 تیاحاله شود و اشراق مش دیرس تیمش یو صدا تیمش یکه ندا ییهرجا

 شودیم یاقبلوا ال یاشراق نار را اگر به سخن درآر نکهیاست مثل ا یاقبلوا ال

را به  و انعقاد او کندیم دیو تصع فیو تلط نیتسخ او را تابدینار به هرجا م

 دیگویم یو جمود او را به ذوب و تسفل او را به علو و ه کندیانحالل بدل م

همان  تیپس اشراق مش دهدیاست که م یاقبل یو همان اشراق ندا یاقبل ال

 ایبلند شده ربنا اننا سمعنا مناد دان نیاست که در عرصه امکان ا یاقبل یندا

امنوا بربکم  یندا نیان آمنوا بربکم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و ا مانیلال ینادی

ته ندا رف نیلطائف ا عیکه در گوش جم ییو چطور ندا دهیچیدائما در ملک پ

 تیمش نیاند پس ازودتر اجابت کرده یبعض تینها دهیندا رس نیو به همه ا

مس اشراق ش نیا یبرا یو مثل کندیاصعدوا م یو ندا کندیاقبلوا م یادائم ند

 و اتیمخالط با سفل شودیکه از شمس م یاشراق نیاست به ارض و الزال ا

آن حرارت شمس  زیشد و ح اتیو چون مخالط با عنصر شودیم اتیعنصر

ا ر اتیو دست عنصر دیآیباال برود پس م خواهدیباال است و بالطبع م
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و آنها را  بردیرا به همراه خود باال م اتیو عنصر رودیو باال م ردیگیم

خود و به شفاعت خود و به  تیخود و آنها را به هدا یبه سو کندیم تیهدا

 ردیگیجناح خود م لیاند آنها را به ذاو شده تیوال لیآنها متمسک به ذ نکهیا

را بلکه آن  مسحرارت ش یندا شنوندیپس کثائف ارض نم دهدیو صعود م

ا و ر همیعل یحرارت و اشراق ملق یندا شنوندیارض م هیبائه هیلطائف بخار

ن که ممک یآسمان و به آن حد یبه سو شوندیصاعد م انیگو کیلب کیلب

آنجا  دندیدرجات هوا که رس یتا اعل کنندیاست صعود کند صعود م

است اشراقات  آنجا زشانیو ح ستادندیکه آنجا ا یو بعد از آن ستندیایم

 یو از هر کوکب شودیکواکب بر آنها وارد م ریکواکب و اشراق شمس و سا

آنجا  و شودیاو حاصل م یبرا یو اثر رسدیبه او م یو انتفاع یو نور یضیف

که در فلک  ییاتهایآثار کواکب و انوار کواکب را و ح کندیم لیتحص

صاعد کامن  بخارو در آن  شودیهست و به واسطه شعالت کواکب نازل م

من خالله  خرجیالودق  یکه بخارها منعقد شد فتر یو بعد از آن شودیم

ب و آ کندیم دایآن آب همه کمون پ بیدر غ اتهایکه آن اشراقها و ح ینیبیم

حرارت در جوفش  وندیمثل آنکه ر یمشتمل بر حرارت فلک شودیم یجوهر

بش است و فلفل یاست و مثل آنکه فلفل حرارت در غ بشیاست و در غ

 در یاتیح چیه یکنیآن آب اگرچه نگاه م نیاو است همچن بیحرارت در غ

که از جانب مبدء آمده آن  ییاتهایلکن در کمون او است آن ح ینیبیاو نم
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است مثل  یدر کمون او است و به ظاهر قطره آب عایاسرار و آن اشراقات جم

 و عفوصتش را به نگاه ینیبیرا نم تشیسهل یکنیکه هرچه نگاه م وندیر

د و بع کندیکه وارد معده شد اول معده در او عمل م یوقت کنیول ینیبینم

 یاتهایدر آن آب ح نکهیشاهد بر ا نیو همچن کندیعمل م عتیاو در طب

 ییحی فیآثار رحمه اهلل ک یانظر ال نیآمد به زم یوقت نکهیهست ا یفلک

آن امتزاج گرفت و سخن او  بهکه  یکه هر ذره خاک نیاالرض بعد موتها بب

 دهیو کم شن شودیم یو امتثال فرمان او را کرد و به طبع او شد نام دیرا شن

 یح ءیو من الماء کل ش شوندیم وانیبشنود ح ادیشده اگر ز یکه نام

و اگر  کنندیاند که حرکت مکرده شتریو امتثال او ب انددهیشن شتریب واناتیح

که از  یپس مائ شودیم دایدر آن پ شتریب اتیح دبشنون شتریسخن او را ب

 ریچند دارد از ز یو آثار اتهایبه ارض امکان ح شودینازل م تیآسمان مش

آثار اراده را آثار قدرت  اندینمایهرکه سخن او را بشنود آثار را م تیعرش مش

و عظمت را و آثار علم و سمع و بصر و  اءیرا آثار قضاء را آثار جالل و کبر

از ارض امکان  دهدیاسماء و صفات را که در کمون آن ماء بود بروز م عیمج

هرچه امتثال کند و هرچه امتناع کند و قبول نکند آن آثار را بروز نخواهد داد 

از همان آب بود و از جهت امتثال بود که به خاک آنها ممزوج شد و  اءیو انب

خاتم خاتم شد به جهت  را داشتند و الءیو است منهیآن قوت و قدرت و آن ه

 یخداوند عالم شد به طور یو سلطنت کبرا میامتثال که صاحب ملک عظ
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 یبرا کردیمطاوعه تامه م نکهیبود به جهت ا تیاهلل بود و مش هیکه کأنه مش

 شد. تیصفات مش عیپس مظهر جم تیمش

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس چهل و دوم*»

  

 میالرح اهلل الرحمن بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

ادن من صاد  9انه خوطب یالمعراج: و اما ما رو یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یفاغسل مساجدک ال
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الطف  شودیبه مبدء خود م بیاهلل هرچه قر یعرض کردم که ماسو روزید

اغلظ و اکثف و  شودیاز مبدء خود م دیو هرچه بع شودیو ارق م یو اصف

 شودیتر مشد منبسط ترفیو هرچه لط شودیو کدرتر م شودیمتکثرتر م

 یلاموثر ع یاز برا یو احک شودیمبدء م یبرا یاحک نکهیالمحاله به جهت ا

پس هرچه  یدان هیامکنه وجود عیجم واسع است در یو چون موثر عال شودیم

ت که او اس یکه از برا یاشبه به او شود و آن وسعت دیبا شودیم فیلط ءیش

پس عرش  کندیبروز م نهایآنها را در ا عیکرده در تحت خود جم یمنطو

 شتریب اماجس عیچون الطف اجسام است انبساط و سعه و احاطه او از جم

س پ رسدیم نیبعد از او و افالک بعد از آنها تا به زم یاست و کذلک کرس

راکم ت نکهیشد تا ا شتریحدودش ب قیشد کوچکتر شد و ض ترظیهرچه غل

که اشد  نیالطف است اوسع است و هم ءیشد مثل ارض پس هرچه ش دایپ

ه است ک یارتحر یمعن نیو هم شودیاشد حرارتا م شودیانبساطا و انتشارا م

منبسط کند  خواهدیشد م دایحرارت در هرچه پ نیده و همش دایدر او پ

جذب  و کندیم دشیبابت تصع نیخودش ببرد از ا زیمنتشر کند او را به ح

خود و قوه جاذبه از  یهرچه را که شعاع آن حار در آن افتاد به سو کندیم

شده  ادیو رطوبت پ تکه قوه دافعه از برودشده چنان دایپ بوستیحرارت و 

 است اءیبه جهت شدت انبساط و انتشار و سعه اشد اش یپس آن مبدء عال

خداوند عالم  تیهمان مش یاست جذبا و مبدء عال اءیحراره پس اشد اش
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است که از آن باالتر  یخداوند عالم حرارت تیمش یشأنه پس برااست جل

رموده فکه  دهینام ناررا به  تیشأنه مشخداوند عالم جل نیپس بنابرا ستین

 یاست که اثر حرکت حرارت شده حرکت نیتمسسه نار و بنابر همو لو لم

 یاست در هر حال هیجادیحرکت ا تیاست و خود مش تیکه صفت مش

حرارت الزم حرکت است  نیو ا کندیشود حرارت احداث م دایحرکت پ

که محرک  مهیباعث حرارت بشود آن حرکت عظ نجایکه حرکت ا یوقت

 تیمش یکه برا یاست چگونه سبب حرارت نباشد پس حرارت یماسو لک

است که الف الف عالم را  یاست حرارت ناتیکا عیاست فوق مشاعر جم

 نیاز ا تیمش نیپس ا دهدیو خاکش را به باد م کندیم یفان سوزاندیم

آورده شد به  ریکه عرض کردم قوه جاذبه دارد که از آن تعب یجهت و راه

و  دکنیو او جذب م کنندیاقبال م اءیو اش یاقبلوا ال دیگویم واقبل پس ا

 یملک دو قسم است انجذاب عام نیحاال انجذاب ا شوندیمنجذب م اءیاش

خواهد  یبرزخ ایبه جذب او و جمله دن شوندیملک منجذب م هیاست که کل

تا به مقام رضوان  رودیخواهد شد و جمله آخرت م یشد و جمله برزخ اخرو

 نیا یاز برا یتیماشاء اهلل و نها یال کنندیم یو دائم ترق شودیم یجبروتو 

هم داخل  نیابدا و ا ستیملک ن یو وصول از برا ستیجذب و انجذاب ن

حکما  شیحکما چرا که در پ یمسائل مشکله است که مشکل شده برا

 ییوجود او ابتدا یکه برا یزیمحقق شده که کل ما له بدء له ختم هر چ
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 ودشیاست و نم یو الحق ییوجود او انتها یاست المحاله برا یسابق واست 

ه ب نیبرود و ا هیماالنها یو اول آن در دست ما باشد و آخرش ال ءیکه بدء ش

سم را به طور تج نیو ا شودیذکر شده استدالل م اءیاش یتناه یادله که از برا

 ای ییصامثال ع دیکن یو شما در معقوالت هم جار کنمیبرهانش را عرض م

فرض کننده فرض کند که آن  تواندیسرش دست من است نم نیا یسمانیر

 گریر دس کی سمانیر نیا دینگو یرفته باشد و کس هیماالنها یال سمانیسر ر

 نیبه جهت آنکه ا ستیمعقول ن نیچرا که ا هیماالنها یندارد و رفته ال

ده ذرع به  ای برمیسرش دست من است من ده ذرع از آن م نیکه ا یسمانیر

 اید ش دایکه در خارج بود پ سمانیر نیدر وجود ا یتفاوت ایآ چسبانمیآن م

شد ده ذرع ن دایتفاوت پ دیبگو تواندینم یعاقل چینشد ه دایپ یآنکه تفاوت

اگر  تر شد پسباز کوتاه یدیکه بر گریتر شد و ده ذرع دکوتاه یدیکه بر

 سمانیر نیاز ا برمیهزار ذرع م پساست  یحکما متناه شودیتر مکوتاه

 کم نشده باز صد ذرع سمانیر نیاز ا چیه دیبگو تواندینم یعاقل چیعقل ه

و تمام  یفان شودیکه کم م یزیو هکذا تا تمام شود پس چ برمیم گرید

من است المحاله آخر  شیسرش پ یزیپس هر چ یفکل منقوص متناه شودیم

است که عرش  نیاست و نه ا یرا محدب امبرهان عالم اجس نیدارد پس به هم

 یمقعر عرش و کرس یوقت رودیعالم اجسام م هیماالنها یمحدب ندارد و ال

 ای یما است پس محدب هم دارد المحاله صد فرسخ اگر از آن کم بکن شیپ
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 ینکیکم م گریو هزار گز د کندیتفاوت م دیگویعقل م یکم نکن نکهیا

نحو  نیو به هم شودیالمحاله تمام م سپ شودیکم م یوقت شودیکم م

رمود نه و ف نییدهر یاز برا هیصلوات اهلل و سالمه عل غمبریاستدالل فرمود پ

آنچه از  گفتندیم نییشما است چون دهر شیسر زمان پ نیاست که ا نیا

 نیندارد بعد از ا یاول نیاز ا شیو پ ستین یآن اول یزمان گذشته است برا

 ءیش نیآنها احتجاج فرمودند که ا یبرا غمبریپ ضرتندارد پس ح یهم اخر

شما است  شیکه پ ءیش نیاست که ا نینه ا ایشما است آ شیکه سرش پ

بوده و  یروز ءیاز هر ش شیاست که پ نینه ا ایحاال آمده و حادث است آ

شما است و چگونه  شیاست که آخر گذشته پ نینه ا یاز آن روز شب شیپ

 نیشما باشد و گذشته اول نداشته باشد و الزم ا شیپ که آخر گذشته شودیم

 یو از عهد نوح ال هیماشاء اهلل من االزمنه الماض یافتاده است که از امروز ال

 یرو چینداشته باشد و ه یفرق چیبا هم ه هیماشاء اهلل من االزمنه الماض

 دیوگیم نایسابن زندینم یباشد آدم عاقل همچو حرف امدهیگذشته ن یسالها

ل تعق شانیبرا یو کم یادیآن اعدام ز گرید میگویاند مها عدم شدهگذشته

از عدد که گذشته موجود است  یقدرنیهم ستین انشانیم یزیتما شودینم

حرف داخل زخرف القول  نیپس ا شودیمعدوم اگر موجود است که کم م ای

در آن  عمقاند و اال اگر تاند و سر و صورتش دادهداده نتشیاست که آن ز

صد سال گذشته هشت  میبدان میخواهیبشود از حاال تا عهد حضرت آدم م
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نگذشته از اول سن شما چند سال رفته چهل سال رفته  ایهزار سال گذشته 

اند چهل سال را شمرده ستیچهل تا اعدامند چهل تا ن نیبدانم ا خواهمیم

 دیشویم ترریو شما پ نه ایسالها هستند  نیا زندیمتما ستهایچه مگر ن یعنیشده 

 رودینه از پنجاه به شصت م ای رودیعمرتان از چهل به پنجاه م دیشوینم ای

ا پنجاه ت یرو گریپنجاه تا و ده تا د شودیم یگذاریاعدام م ینه ده تا رو ای

 بشود بیمعقول است که عدم با وجود ترک نیا شودیشصت م یگذاریم

دود است مع یزیشصت سال چ نیپس ا چه یعنی شودیم بیعدم با عدم ترک

است معدود حاال که معدود شد حاال  یزیهشت هزار سال هم چ نیو همچن

فرق ندارد  چیه شیماشاء اهلل تا از عهد نوح به پ یال شیاز حاال به پ ایآ مینیبب

ها کمتر است چهار هزار سال پس چطور گذشته شیفرق دارد از نوح به پ ای

مرم ع نیاز ا شیمن امروز با ده سال پ دیبگو تواندینم یعاقل چیاعدامند و ه

 یآن نیدر ا شهیو عدم است و هم ستین یزیتفاوت نکرده و ده سال چ چیه

و  ستین حیحرف صح نیاالن هستم پس ا نیکه موجود است من هستم ا

 شیسر زمان پ نیکه ا شودیو فرمودند نم نییرد فرمودند بر دهر 9رسول خدا

صبح تا  کندیباشد و آنها هم عاجز ماندند و فرق نم نداشتهما باشد و آخر 

از سر  میساعت و ن کیحاال و از عهد آدم تا حاال اما صبح نبوده و حاال 

گذشته المحاله کم  یحرف نامربوط است پس زمانها نیا گذردیآفتاب نم

از  شیما است پس المحاله پ شیسرش پ نیا نکهیبه جهت ا شوندیم ادیو ز
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ول به انتهاء برسد و رس دیاست و با یاز آن روز شب شیاست و پ یشب زرو نیا

 ییآن انتها یشب و روز گذشته برا نیاند پس ااستدالل فرموده طورنیخدا ا

که رسول استدالل  یمن ندارم که با وجود نیاز ا قهیحاال مضا گریهست و د

 یام متناهیا نیکه ا کندیم زیفرمودند و آنها عاجز شدند و عقول هم تجو

 نیکه حاال هست که زم ینوع نیباشد و ا گرید یشود و سابق بر آن نوع

 یدارد و آخر یهست اول طورنیو شب و روز به ا شودیحاجب شمس م

نگذرد و وضع شب  طورنیشود و ا گریدوره دوره د نیا یدارد و بعد از انتها

 ای شود گرید یاوضاع نیشود و اوضاع زم فیلط نیو روز فرق کند و زم

ا باشد و اال ت گرید ینشود و طور یشمس جار گریفلکش ساکن بشود و د

دارد المحاله  یدارد و اول و آخر یدارد و ته یوضع است سر نیوضع ا

دورات تمام  ستدیاست و هرگاه فلک با طورنیحاال هرگاه دورات فلک ا

ر ب انبره تواندیو نم شودیو اگر فلک ساکن شد برهان شما تمام م شودیم

کل معدود متنقص هرچه معدود شد  دیفرمایم ریبشود حضرت ام نیخالف ا

 اتیفیک عیبه جم اتیکم عیازمنه به جم عیامکنه به جم عیمتنقص است به جم

 .شودیحرف گفته م نیا

ند امتناع حرکت داشته باش دیساکن باشند با یوقت کیشد افالک اگر  عرض

 ابدا؟
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 .ستیچرا حرکت شما ممتنع ن دیشما اگر ساکن باش فرمودند

 .کنمیآن من حرکت م اتیشد که به واسطه حرکات افالک و مقتض عرض

فالک عالم ا یهوا به اقتضا یارض به اقتضا یچه ضرر دارد به اقتضا فرمودند

 یکه در او است چرا که عالم هم رجل یآن نفس یحرکت بکند به اقتضا

عالم افالک را  دهدیت مکه شما را نفس شما حرکدارد چنان یاست نفس

 که ساکن باشد و بعد حرکت کند. شودیپس م دهدیهم نفسش حرکت م

 ثیسرش دست ما است آخر دارد و حد نیبود که هرچه ا نیمقصود ا یبار

هم فرمودند کل معدود متنقص  ریهم فرمود و حضرت ام غمبریهم هست و پ

کم  یروش که برداشتبکند که از  نیانکار ا تواندیهم نم یطفل چیو عقل ه

 نداها معدوم شدهاگرچه گذشته ستینشد معقول ن ادیز یروش گذاشت اینشد 

 یفرق بکند و هر عقل دیاز عهد حضرت نوح به سابق و از امروز به سابق با

 دهیفهم طورنیهم هم غمبریفرق باشد و عقل پ دیکه با کندیم قیرا تصد نیا

را دارند که هرچه اول دارد آخر دارد و مقصود  نیا قیاست و حکما هم تصد

اشد ب یدارد که آن فواد کل یخلق که اول نیبود که ا نینبود و مقصود ا نهایا

اول ماخلق اهلل العقل باشد آخر دارد  نکهیا ایباشد  تیماء نازل از سماء مش ای

 ملک الزال خواهد بود نیا نکهیملک آخر ندارد و حال ا نیپس حاال چگونه ا
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 یو نار دار خلود است و برا ستین یاو تقض یو جنت دار خلود است و برا

که آخر نداشته باشد و خداوند هم  شودیمچگونه  نیحاال ا ستین یاو تقض

ود باشد و ع یکه بدء متناه شودیفرموده کما بدءکم تعودون پس چگونه م

مشکل شده بر حکما پس خلود جنت و نار را  نیچه و ا یعنینباشد  یمتناه

 اند:الزم قولشان است که گفته نیاند و امنکر شده

 یوان داشت یرس یرنگیبه ب چون

 یو فرعون دارند آشت یموس 

 

 

آنجا  گرید یبود رنگیو ب یکه اول آنجا بود یدیچون به آنجا رس ندیگویم

 ناتیکا نیصول به حق آخر اراجعون و و هیانا هلل و انا ال شودیهمه تمام م

همه خدا و  شودیو عالم م ماندینم یزیچ شوندیاست و آخر همه  خدا م

زم است و ال نیء همیکل ش یفنیو  یبقیمن  ایاند را کرده هیآ یمعن طورنیا

آمده است و  رونیو از خدا ب شودیم یمتناه نیاست که ا نیحرف ا نیا

 طورنیحرف باطل است و ا نیلکن ا کندیخدا عود م یدوباره باز به سو
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که خلق اول دارد و اول ماخلق اهلل العقل است و با وجود  یو با وجود ستین

خلقتم للبقاء ال للفناء و جنت و نار دار خلود است و ابداالبد  دیفرمایم نیا

و خدا نخواهند  دیو به خدا ابدا نخواهند رس رندیدر نار سا ایحوادث در جنت 

 نیمسأله به طور اختصار و اجمال ا نیمذهب اسالم و شرح ااست  نیشد ا

 انجیاند و انزول کرده اءیاست که آن عقل اگرچه مبدء است و از آن مبدء اش

دء برسند ولکن اگر مب دیدر عود به او با اءیاش ستدیبا جااند اگر مبدء آنآمده

 رسندیبرسند و نم دیدر عود به او نبا اءیآنجا و الزال صعود کند اش ستدینا

 زدیاز آنجا برود رو به  یکی نیمثال از باغ یمثال هرگاه دو نفر باشند از منزل

 گرددیرو به کرمان برم دیآیکه م ینیرو به کرمان حاال ا دیایاز آنجا ب یکیو 

ولکن اگر  رسدیبه آن م نیبه او برسد اگر او بماند ا خواهدیو م زدیرو به 

و به او  رودیو الزال م دیبرود به او نخواهد رس نینماند و برود هرچه ا

بل اشد است و  نیا ریمثل س رشیو آن هم س رودیچرا که او هم م رسدینم

 ییاست که در آنجا نیپس عقل بر ا دیسو به او نخواهد ر کندیم ریهم س نیا

مدد  و کندیو استمداد نم کندیصعود نم گریشد متوقف است و د دهیکه آفر

 سدریبه عقل مدد م یبلکه از اعل ستین یزیهمچو چ رسدیبه او نم یاز اعل

 دستینمانده که آنجا با ینیمع یالزال و عقل صاعد است الزال و عقل در جا

ماشاء اهلل و ممکن  یبروند و به او برسند بلکه عقل صاعد است ال نهایو ا

به  اءید برسند ابداالبد و اشرا هم که به عقل برسند و به فوا اءیاش نیا ستین
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 یدی نیاست که در دعاست تدلج ب نیا دیخود نخواهند رس قتیکنه حق

به مبدء خود ابدا نرسند چگونه به خدا خواهند  اءیاش یالمدلج من خلقک وقت

بروند و به او برسند و مبدء الزال در صعود  نهایو مبدء آنجا نمانده که ا دیرس

جهت صد هزار هزار  نیاز ا رسندیو به او نم دکنیهم صعود م اءیاست و اش

دش خو تیدیو از ز کندیو صعود م کندیم ریو س ماندیدر بهشت م دیسال ز

و هکذا و هرچه  تاس دیکند باز ز ریس گریو صد هزار سال د رودینم رونیب

ن پس چو کندیم ریپس س گذردینم دیو از ز رسدینم دیبه ز کندیم ریس

م دارد ه قتشیبه جهت آنکه حق دهینرس دینگذشته و به ز دیکرده و از ز ریس

ه و به انسان داد یقتیکه خداوند عالم چگونه حق دینیپس بب کندیم ریس

و به  رودیانسان م نیا ستانسان را که تا ملک خدا ه دهدیم یچگونه ترق

 ییپس معلوم شد که در اول مبدء دارد و در آخر هم به جا رسدینم ییجا

ست و د حیبه تسب آوردندیمرحوم مثل م دیمطلب را س نیو ا شودینم یمنته

 ریها سدانه نیباشد و ا حیتسب خیمبدء که ش نیمثال ا گفتندیو م گرفتندیم

به او  اهنیآنجا بماند ا حیتسب خیکنند اگر آن شیم ریس نهایو هرچه ا کنندیم

 دندفرمویو م دندیکشیرا باال م حیآنجا و تسب ماندیاو نم کنیول رسندیم

 .نندیبالنسبه به مبدء چن اءیاش

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و
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 «*درس چهل و سوم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

ادن من صاد  9انه خوطب یالمعراج: و اما ما رو یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یفاغسل مساجدک ال

است  اءیشأنه اشد اشخداوند عالم جل تیکه معلوم شد که مش یاز آن بعد

 یرااز ب نایو تسخ اریاست تأث اءیاست جذبا و اشد اش اءیحراره پس اشد اش

و همه  کندیبه طور خود او جلوه م یزیولکن جذب در هر چ هیقوابل امکان

 بالغاکه در ملک هست کائنا ماکان  یحرکات عیاز جذب او است بلکه جم
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است  تیاست و همه به جذب همان مش تیهمان مش کیمابلغ همه به تحر

ز ا شودیم دایکه در ملک پ یحرکات عیکه جم شودیاست که گفته م نیا

 تیمحبت است و از نار محبت و حرارت محبت است پس آن حرارت مش

اعرف باشد و نار محبت است نار او و حرارت او بر قوابل که نار احببت ان

 یبیتقر و مثل کندیاقتضاء م یآن حرکت طور یتیو در هر قابل دیتاب هیکانام

 حرکت فنر شودیم دهیالجمله فهم یف و از آن شودیزده م نیا یبرا انهیعام

فنر مبدء حرکات ساعت است و  نیساعت و ا یساعت است در چرخها

 نیزم یو اگر آن را رو شودیم دهیساعت به جذب آن فنر کش نیا عیجم

او از مشرق رو به مغرب  یاز چرخها یو صاحب جهات شود بعض گذارندب

از  یبه اسفل و بعض یاز اعل یاز مغرب رو به مشرق و بعض یو بعض رودیم

او  تیبر حسب استعداد و قابل یو هر چرخ کنندیحرکت م یاسفل به اعل

در  تیپس حرارت و حرکت مش کندیاز حرکت را اقتضاء م ینحو کی

 عیحرکت بر قطب را و جم کندیبروز م ستیکه اعراض ن هیبیعوالم غ

 کندیکه بروز مو در عالم اعراض  کندیآن عالم بر قطب حرکت م یاجزا

و در  کندیحرکت بر محور اقتضاء م کندیعالم که بروز م نیا یدر اعال

و همان  شودیمرکز م یحرکت از مرکز و به سو کندیعناصر که بروز م

 یو حرکت عرض یحرکت اراد کندیکه بروز م واناتیحرکت که در ح

 و حرکت ادهیحرکت نما و ز کندیو آن حرکت در نباتات که بروز م شودیم
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 کندیبروز م یزیاست در هر چ تیو هکذا همان حرکت مش شودیم یعیطب

ت در اما حرک کندیم یحرکت یاقتضا ریآن غ تیو به طور و استعداد و قابل

 کلمه نیو اصل ا کندیکه حرکت بر قطب است و احداث کره م بیعالم غ

و هو باب  دشویچند از علم از او گشوده م یاست که  ابواب یداخل اصول

چه بر و آن کندیمنه الف باب آنچه بر قطب حرکت کند اقتضاء کره م فتحی

 یاست که برا یسخن اصل نیا کندیم ریدوا یاقتضا کندیمحور حرکت م

و حرکت بر قطب بر  شودیو آخرت مترتب م ایدن وراز ام رهیفروع کث نیا

و آن نقطه که از عرض کره و در  ندیگویدفعه قطب م کیدو قسم است 

نقطه  نیاجزاء به ا عیکره است که نسبت جم یوسط کره است و از اجزا

است و آن قطب  یکره نسبتش به آن مساو نیاست و دور تا دور ا یمساو

 ندیوگیدفعه قطب م کیمجوف باشد و  ای دکره خواه مسمط باش گریاست د

کره مقصود است خواه  نیا یلکن اعدل اجزا ستین یمرکز نیو مراد چن

کره  نیمسکن او در وسط باشد و خواه در وسط نباشد اگرچه بر سطح ا

که اعدل اجزاء کره است آن  نیکره که باشد هم نیاز ا ییباشد و هر جا

و  جیکره است به تدر نیکه در ا ییااجز ریمبدء است و آن غوث است و سا

به  باشند نظر دیل اجزاء باواقع شده همه تابع آن اعد ییدر جا کیهر یترتب

آن اعدل است هرجا  تنبهیاول من  رسدیم یآنکه آن چه از جانب عال

که آن نبهتیدرجه کمتر و ثالث من  کیکه  یآن تنبهیمن  یباشد و ثان خواهدیم
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 ندشویکه بعد از همه اجزاء متنبه م ییدرجه کمتر از آن تا آنکه آن اجزا کی

مقارن با قطب  یآنها ابعد االجزاء عن القطبند اگرچه به حسب مکان عرض

باشند بلکه هرجا که ابعد اجزاء است اسمش محدبست اگرچه به وسط رفته 

کره رفته باشد و آن  نیقطعه از ابعد اجزاء به وسط ا کیباشد و بسا آنکه 

ب است ذلک آن اعدل اجزاء قطرفته باشد به محدب کره و مع ءاعدل اجزا

مکان که در وسط  نیقطب پس ا نیو مرکز و آن قطعه ابعد اجزاست از ا

 یظاهرش است بلکه اول به معن یمعن نیباشد نه به ا دیکره است قطب با

 نهیآنکه اگر شما دست خود را مثال از س نیا یانتباه از مبدء است و مثل برا

 که ین آن مدداصابع ظاهرا اقرب است به دل لک نیدل حاال ا یرو دیربگذا

نجا به عضد و از آ اناتیبه شر دیایب دیبه اصابع برسد از آن قلب با دیاز قلب با

 دیایبه کف و از کف ب دیایو از آنجا به زند و از آن برسد به رسغ و از آنجا ب

و  دیآیم دیکه دارد با یبیبه انامل به همان ترت دیایبه اصابع و از اصابع ب

 یقرب و بعد ظاهر نیا کنیاگرچه ظاهرا انامل اقرب اجزاء باشد به دل ول

عالم است و بسا  یاعدل اجزا یاست که نب نیا ستین یمناط استمداد باطن

نشسته باشد و سلمان رفته باشد در بعد ابعد  یهودی ای یآنکه کنار او مجوس

اهرا عالم باشد ظ یباشد و به ابعد اجزا هبه مشرق به جنگ رفت ریو حضرت ام

ود خ بیبه همان ترت رسدیم یهودیکه به  یندارد بلکه باز مدد یدخل نیا

اقرب خلق  یهودیبعد برسد و آن  یاالقرب فاالقرب تا به منتها دیآیم
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که در محدب است مقام او در بعد  یهودیپس آن  9به رسول اهلل شودینم

 ریباشد و حضرت ام وسط آمده باشد و نشسته هابعد از مرکز است و اگرچ

و  ندیکه اقرب اجزاست به مرکز اگرچه برود در ابعد و در محدب کره بنش

 قطب است. یمعن کیهم  نیا

ه ک ندیو اشرف را بگو یاست که قطب الطف و احک نیا گرید یاما معن و

کره باشد انبساطا و انتشارا و احاطه  نیا یخودش اشد اجزا عتیبه حسب طب

احاطه  یاست از برا یمالحظه که احک نیو اعظم آنها باشد کبرا پس به ا

و ا بهو حدود و صور  ودیق عیو تجرد او از جم یعال تیو قدس و اطلس یعال

 رونیعالم است اگرچه ب نیعرش قطب و قلب ا نیپس بنابرا ندیگویقطب م

کرات و مع ذلک قطب و  ریسا یاست به رواز همه اجزاست و مثل جلد 

و اشرف و الطف و اوسع  عیاست از جم یقلب است به جهت آنکه او احک

و اول اجزاست و عقل است و عقل اول ماخلق اهلل است و عرش اول خلق 

لمن کان له  یذلک لذکر یعالم است ان ف نیعالم است پس او قلب ا نیا

عالم به حرکت درآمده اواست  نیا که از یعقل و او است اول جزئ یقلب ا

 عالم است نیاز خلقت پس او قطب و مرکز ا شیالماء پ یکه کان عرشه عل

 شوندیبدن بروج اثناعشر م نیا سهیرئ یکه قطب و قلب شد اعضا یبعد از آن

د هستن هیعال یکه در حول او است و بعد از آن افالک سبعه به منزله اعضا
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و جذب و دفع و امساک و هضم  قیو تفر بیکه آالت و ادوات قلبند که تجل

به منزله پوست  نیبدن او است و ا ریبه منزله سا نیاو هستند و زم یو قوا

 االح ندیگویرا هم قطب م یزیعالم است و او قلب است پس همچو چ

 ینبر عرش چه مع یعنیوحرکت بر قطب   دیفهم دیحرکت بر قطب را با

دارد و  یکه قطب و غوث عالم است چه معن 9دارد و حرکت بر رسول خدا

 دارد و باز از یبر آن نقطه که قطب کره است چه معن نیحرکت بر مرکز زم

 است ییاجزا شودیعالم بر آن قطب گفته م نیقطب که در ا یجمله معان

 است که قبل از اختالط به یمرکب اجزائ نیکه اصول است که در ا یاتذ

 نیو آن جوهر از ا یاویاست هورقل یاعراض گرفته شده است و آن جوهر

قبل از  نکهیعالم است به جهت ا نیذلک قلب و قطب او مع ستیعالم ن

آنها است  عیاعراض و محرک جم عیجم هیالیاعراض است و منته نیا عیجم

نشده و حل آن نشده است و آنچه گفته  دهیگفته شده و فهم مطلب نیو ا

 و اال ردیگیقرار نم نیزم واسطهیو ب شودیاز حجت نم یخال نیشده که زم

 شودیاست و طفره هم که در وجود نم زیچه چ شیلساخت االرض باهلها معن

 نیسابق بر بعثت رسول مثل زمان نوح و آدم ا یمسلم است و زمانها نیو ا

به  ای دیرسیاز خدا بدون واسطه م دیرسیم انشیکه به ا یو اعجاز علم

 ناتیاول و اشرف کا اءیچرا که انب شودیواسطه اما بدون واسطه که نم

م هم عال نیاجماعا و در ا ستندیاز خدا بدون واسطه ن نیو اول مستمد ستندین
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 کردیم تیااز عرض آنها باشد و اگر کف دیکه واسطه نبود چرا که واسطه با

 و کردیم تینباشد خود خدا کفا ضیدر افاضه واسطه که از عرض مستف

 اءیو انب طیاحتجاج که مردم محتاج به وسا نینبود و ا طیبه وسا اجیاحت

 تیکفا یو واسطه و حجت ینب بیباشد و اگر در غ دیو نبا شدیهستند باطل م

 ائبحجت غ همانبه بعث رسل بود و همه خلق از  اجیچه احت گرید کردیم

است  معلوم هیظاهر نبودند و عالن اءیمحتاج به انب چیو ه جستندیاستمداد م

 نیواسطه در عرض باشد و اگر در عرض نباشد ا دیپس با شودینم نیکه ا

نها از آدم واسطه آ شیاز نوح و پ شیاست پس پ نیو اگر چن دیآیالزم م بهایع

الت استدال دیبگو یمشکل شده پس اگر کس نیکه بود و حجت که بود و ا

بودن و در  نهایبه ا صالیا ای خواهدیقطب م خواهدیشما که عالم حجت م

طل حرف شما با نیباشد که دسترس باشد ا یحجت دیبایبودن م نهایعرض ا

 یشما که بود آن کس غمبریاز پ شیسابق پ یبه جهت آنکه در زمانها شودیم

 ستیو خدا ک یسیع نیت ماباس یسیع رساندیرا م ضهایکه از خدا به خلق ف

و محمد که بود که از خدا و محمد  یسیع نیماب نیاو اول صادر نبود و همچن

 دشینم واسطهیبودند ب عتیکه صاحب شر ییآنها رساندیو م گرفتیم

 دهینرس عتیو به آن صاحبان شر رسدیبه آنها م ضیکه ناقصند چگونه ف یآنان

حرف شما عامه  نیاگر ا دیرسیم ضیف وراز حضرت آدم چط شیباشد و پ

 دییباشد و اگر نباشد اذا لساخت االرض باهلها پس بگو دیاست امام زمان با
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 ستین مهیشبهه عظ نیاز حضرت آدم حجت که بود و راه جواب ا شیکه پ

عالم در  نیکه عرض کردم که قطب و مرکز و قلب ا یباب نیمگر از هم

 عالم است نیاز ا رونیکه ب دیکن الینه خ را اءیاست و هورقل اءیمقام هورقل

عالم است و عناصرش  نیعالم است و افالکش در افالک ا نیبلکه در هم

بعد االختالط  نیو هم نجایاز ا ستین دیبع چیعالم و ه نیدر عناصر ا

است و در  اءیاست و قبل االختالط تراب هورقل ایدن نیباالعراض تراب ا

 اءیو عناصر خالصه عناصر هورقل هست ختلطم ریتراب تراب خالص غ نیهم

 اءیاست پس هورقل اءیاست و افالک خالصه بدون خلط اعراض افالک هورقل

ثامن گفتند که  میجهت او را اقل نیعالم است و از ا نیو در هم ستیجسمان

 عتیکه اطبا طباست چنان یسار میهفت اقل نیاست که در ا یمیکأنه اقل

ا گفتند آنه دیایتا همه جا درست ب میداد رییتغ راخامسه گفتند که ما لفظش 

است و از چهار  یکه در چهار جار عتیاز چهارتا که مرکب شد آن طب

خامسه است و ما به جهت آنکه بسا مرکب از دو جزء  عتیحاصل است طب

آن  خارجه که عتیطب میهفت هشت جزء مرکب شود پس گفت ایسه جزء  ای

ل مث اءیمقام هورقل نیاست حاال همچن جزاءا نیاست که حاصل از ا یعتیطب

و  یاجزاء ولکن خارج از اجزاء مثل مائ نیخارجه است حاصل از ا عتیطب

ده خامسه حاصل ش عتیشده باشد و طب ختهیکه بهم آم یو هوائ یو نار یتراب

که  یقطب اءیحال در عالم هورقل یا یاست و عل نهایباشد ولکن خارج از ا
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 نیوجود ا یهست وجودش باعث بقا ایدن نیقلب اا و یدن نیباشد نافع به ا

 تیعالم است نها نیعالم است و از ا نیاست به جهت آنکه آن از اصول ا ایدن

 یوایاجسام آن جسم هورقل نیحفظ ا یبرا تیو کفا ستیاو ن یاعراض برا

است و عرض و مرض ندارد  حیکه بدنش صح یکه امام دینیبینم ایآ کندیم

و گوش  دهدیو چشم دارد و کوران را مدد م رساندیمدد م را یو ابدان مرض

و  دهدیرا مدد م فهایاست و کث فیلط دهدیرا مدد م ایدارد و اگر آن دن

 یباشد و خال یاویکه قطب صاحب آن جسم هورقل شودیهکذا پس چه م

 چیصاحبان اعراض را حفظ کند و مدد بدهد و ه عیاز اعراض باشد و جم

 تیاست نها ایدن نیاز هم یاویه جهت آنکه جسم هورقلندارد ب یمنافات

 اقتیواقعا حق ستیاست که جسم ن نیاز اعراض است نه ا یخالص و صاف

خالص از  نکهیصاحب جسم است و صاحب طول و عرض و عمق اال ا

از اعراض فراهم آمده و مثل  دیکه شما دار یعناصر نیاعراض است و ا

است و عناصر مثل چهار عنصر آدم  اعراض نیعناصر مثل ا نیو ا اءیهورقل

دم است و ماءش بلغم است و ترابش سوداء است  شینارش صفرا است و هوا

 یو جار یسار ایدن نیبدنها و اما چهار عنصر ا نیاست چهار عنصر ا نیو ا

 است یخامسه در کل آنها سار عتیاست و مثل طب یدر آن چهار عنصر خلط

در حفظ آن چهار  ندیعناصر کاف نیگردد و ایکه در اعداد م تیو مثل احد

 ایدن نیدر عناصر ا ندیو جار یسار اءیعناصر هورقل نیو همچن یعنصر خلط
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طور به همان گرددیعالم در صفرا م نینار ا نکهیدر حفظ آنها مثل ا ندیو کاف

ظ در حف یاویبدن هورقل نیپس ا گرددیعناصر م نیدر ا یاویعناصر هورقل

از حضرت آدم  شیازمنه عالم چه پ عیاست و حجت در جم یعالم کاف هیبن

 نیبوده و هست و او است حافظ کل ا اءیو چه بعد از حضرت آدم در هورقل

خداوند بر فرعون اتمام حجت کرد حجت را سوار کرد بر  یوقت تینها ایدن

را سوار کرد و ظاهر کرد و  ریو با براق طال ظاهر شد و حضرت ام یاسب

به او اشاره کردند که  زهیو حضرت حمله بر او کردند با ن نمود به فرعون

و  ریتخت افتاد به ز یو از باال دیشکمت و فرعون ترس یبزنم تو یخواهیم

 ریاست که حضرت ام نیخودش را خراب کرد و غش کرد و افتاد غرض ا

کلها  ااتنیآ ناهیو لقد ار دیفرمایظاهر شد بر فرعون و خدا م هیصلوات اهلل عل

که به او نمود و اال فلق بحر کل  یخداوند اتیآ عیحضرت بود جم آنو 

و کل  هیمرئ اتیبلکه آ ستین اتیکل آ لیو جراد و خون شدن ن ستین اتیآ

و آن  یاست که به او نمودند فکذب و اب ریوجود مبارک حضرت ام اتیآ

 و ظاهر ردیبه خود بگ ایدن نیبود که از اعراض ا دهیوقت مصلحت چنان د

حضرت لوط و حضرت  یمالئکه ظاهر شدند برا نکهیبر فرعون مثل ا شود

 گرفتند به منزله ایدن نیاز اعراض ا یو در مقام خود بودند و صورت میابراه

و خودشان در مقامشان  ایدن نیشدند در ا دایو در او جلوه کردند و پ نهییآ

به  دشیم زلکه نا لیثابت بودند و مقام خود را رها نکرده بودند و مثل جبرئ
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ر د ریو حضرت ام ثیبه حضرت آدم و ش شدیو نازل م یکلب هیصورت دح

زمان دلش خواست که  نیدشت ارژن ظاهر شد به جهت سلمان و بعد در ا

به  ضربت نکهیصفت ظاهر شد و بعد از ا نیو به ا طورنیظاهر شود پس به ا

و باز  ندزنیم گرشیو باز به قرن د گردندیفرق مبارکش زدند باز برم

هذه االمه و له الکره بعد الکره و الرجعه بعد  نیو هو ذوالقرن گردندیبرم

ه کند استغاث یهرجا کس ابانهایب نیائمه : در ا ریالرجعه و باز آن حضرت و سا

اند ودهنم یارشاد ضال اریکه بخواهند و بس یبه هر لباس رسندیم ادشیبه فر

چگونه  شانیاالن از قبور مطهره ا یال زاز آن رو طورنیاند و همو نجات داده

تا باز ظهور کنند معلوم است که  شودیآثار و معجزات ظاهر شده و م

است و در آنجا ساکنند و قطب عالمند و قوام عالم  اءیمقامشان مقام هورقل

 یعالم جلوه نکرده باشند و در هر صورت نیاست اگرچه به اعراض ا شانیبه ا

 نندکیو م کنندیاز اطوار که خواسته باشند جلوه م یاز صورتها و به هر طور

 .نیمحمد عن وصف الواصفآنچه بخواهند جل مقام آل

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و
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 «*درس چهل و چهارم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

ادن من صاد  9انه خوطب یالمعراج: و اما ما رو یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یفاغسل مساجدک ال

است حراره پس اشد  اءیاشد اش تیدر صعود بود و عرض کردم که مش سخن

افتاد آن ظل در هر  هیاست جذبا و ظل جذب او که در قوابل امکان اءیاش

از عوالم به طور آن عالم برحسب آن عالم جلوه کرد و ظل آن حرکت  یعالم

 یاست ظل آن حرکت در هر عالم هیجادیحرکت ا تیو چون مش تیمش

به طور حرکت بر مرکز و قطب بروز  بیکرد پس در عالم غ وزبر یطور

و  اتیکرد و در عالم شهاده به طور حرکت بر محور بروز کرد و در سفل

مرکز بروز کرد و در نباتات  یاز مرکز و به سو عناصر به طور حرکت
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ه ب واناتیو نقصان و در ح ادهیو نما و ز هیعیبه حرکات طب تیحرکت مش

و آن حرکت در  هیو حرکات اراد یبه مکان یاز مکان لطور عرض و انتقا

از رتبه  و تنزالت هیبه رتبه عال هیاز رتبه دان اتیانسان بروز کرد به طور ترق

به  یاز معقول یاعل ای یادن یبه علم یو تنقالت از علم هیبه رتبه دان هیعال

 کندیم بروز طورهانیو در انسان آن حرکت به ا یبه معرفت یو معرفت یمعقول

 یقطب چند معن یو سخن در حرکت بر محور و حرکت بر قطب بود و برا

 آنکه تا شودیاست و معلوم نم نیعرض کردم و مراد ما از حرکت بر قطب ا

 یاند بعضحرکت اختالف کرده یو حکما در معن میحرکت را بفهم یمعن

 نیبعد از مکان اول و ا یاست در مکان ثان ءیاند که حرکت کون شگفته

 فیتعر نیاند که اشده نیاند و غافل از اچشم برداشته یرا از رو فیتعر

اند و آنجا برداشته نجایکه واضح است از اسکون است پس از سکون چنان

متحرک است و اال در مکان اول و دوم در هر دو ساکن  انیاند و در مگذاشته

است  ءیش ولگفته و بهتر گفته است که حرکت کمال ا نایس یاست و بوعل

 نکهیا یبرا کندیحرکت م نجایکه شخص از ا یمعن نیبه ا ینحو کمال ثان

اصل ح یواسطه او استکمال نفس او به یکند که از برا لیتحص یزیچ کی

و آن  شودیاست که حاصل م یبه طلب علم و علم کمال رودیشود مثال م

 هیالینتهآن م نیذات است و ماب نیحرکت است پس حرکت ماب هیالیمنته

اند کمال اول به اسم او را کمال ذات گفته یحرکت و آن حرکت نار ظهور
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 نیپس ا یرسیم یکمال ثانو تو به واسطه کمال اول به  یکمال ثان یسو

آن است که  مربوط فیو تعر فیکنند افضل تعار فیاند تعرنتوانسته فیتعر

 دیخواهیممعرف و شما  فیمأخوذ نباشد خود معرف و رد فیدر آن تعر

ل حرکت مث یبه لفظ هم معنا ایبه خود حرکت  دیحرکت را بکن فیتعر

 یمکان به یکه حرکت نقل با انتقال از مکان یینقل و انتقال مثل آنکه بگو

و  تسیدرست ن یفیتعر نیاست و حرف در خود نقل و انتقال است پس چن

 دخواهنیباشد از آنچه م یکلمه مصدر ای یکه در او کلمه فعل یفیهر تعر

 یوعلجهت ب نیاز ا ستیدرست ن فیو آن تعر ستین زیاو را کنند جا فیتعر

 یکرده که حرکت کمال اول است به سو اریترا اخ نیحرکت ا فیدر تعر

 یکمال یفایاست یبرا کندیکه م یحاال انسان هر حرکت میدو یکمال ثان

استعالء و  لیمال هم برود مقصودش تحص یاست اگر پ یااست و ملکه

و ا یکمال بقا لیمقصودش تحص کندیفرار م یزیاست و اگر از چ یکمال

 لیکه حرکت طلب الکمال باز طلب مصدر است و م میاست حاال اگر بگو

اگر  و فیتعار یپس کمال بهتر است از باق ستیخوب ن ءیالش یال ءیالش

 یزیچ نیلکن مستمع از ا کندیم تیحرکت کمال اول است کفا ییبگو

چرا که حد تام آن است که بشناساند ماده معرف و صورت او را  فهمدینم

ر جنس که ماده معرف از او است و مشتمل باشد اند مشتمل باشد بکه گفته

حال حرکت از دو قسم  یا یبر فصل که صورت معرف از او است و عل
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ل مث یدان یبه سو یاست مثل حرکت عال یحرکت امداد ای ستین رونیب

حرکت  ایو هکذا و  فیضع یبه سو یو قو ریفق یوبه س یحرکت غن

 یوبه س ریمثل حرکت فق یعال یبه سو یاست مثل حرکت دان یاستمداد

اما  یقو یبه سو فیو ضع زیعز یبه سو لیعالم و ذل یو جاهل به سو یغن

الجهات  عیاست و من جم یبه دان طیمح یچون عال یبه دان یحرکت عال

ب حرکت بر قط ازیامت شودیمعلوم م نجایحاال ا یدان یبه سو کندیحرکت م

 از حرکت بر محور.

 سانکی یجهات دان عیو نسبت او به جم یاست بر دان طیمح یچون عال یبار

 نیو محتاج به ا یبر دان کندیحرکت م یالجهات عال عیاست پس من جم

ه در انتقالش محتاج ب طیرمحیکند و غ یبه مکان یکه انتقال از مکان ستین

 دراست  نجایکه ا یآن نیکه هم یانتقال از مکان به مکان است و اما کس

ت حاجت به انتقال ندارد و چون حاجت به انتقال ندارد پس آن آنجا اس نیهم

از جهات  یفاقد جهت یو چون دان کندیم یالجهات حرکت بر دان عیمن جم

در هر  کندیم یاستمداد از عال یاو هم به حرکت خاص استمداد ستین

از  ادتمدرا بدون نقل و انتقال و استفاضه و اس یعال ابدییکه هست م ییجا

و  ییبه جا ییانتقال کند از جا دیکه نشسته و نبا ییدر همان جا کندیاو م

 نیچن یو اما عال رودیو به خانه مثل خود م رودیخود م قیخانه رف قیرف
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است به خود آن موجود از آن  یهست و اول هیامکنه وجود عیو در جم ستین

که او اقرب به  راچ ستیمحتاج به حرکت ن چیموجود پس در امداد خود ه

است به او از او و اوجد است از او در مکان  یاو است از خود او به او و اول

او در استمداد تو از  یبه سو یاز مکان خود حرکت کن دیوجود او و تو نبا

وان استمداد از اخ یبرا یحرکت کند بل یدان دینبا یاو پس در استمداد از عال

ز مکان ا دینبا اءیانب آنها رفت پس اشبه ج دیو رفقا حرکت ضرور است و با

 گریخداوند عالم در استمداد آنها چه رسد که د یخود حرکت کنند به سو

بر  یلکه عا یحرکت ای کندیبر قطب م یکه دان یبه خدا برسند پس حرکت

 هریکه احداث دا رایز کندیحرکت بر قطب احداث کره م نیا کندیقطب م

خود حرکت بکند و بکند تا برگردد به  یجانقطه از  کیکه  کندیم یوقت

 گرید یخود به جا یحرکت کند از جا دینبا ءیآن مکان اول ولکن اگر ش

را  یجهات عال عیاز جم یاست بر او و دان طیمح یجهات عال عیو از جم

 یچرا که نقل و انتقال رهیحرکت نه دا نیاز ا شودیپس کره احداث م ابدیب

بناشد که صفت احاطه در  یبدون زحمت وقت بداییرا م یعال یو دان ستین

که حرکت بر قطب  یزیجهت هر چ نیپس از ا شودیم یجسم بروز کند کر

جهات رو به مرکز حرکت  عیکه از جم رایز کندیاحداث کره م کندیم

و  شودیاش هم المحاله مسمط مو کره شودیپس کره احداث م کندیم

مطلوب در  یکه عال رایز شودیم هاتج یاجزاء به سو نیا عیاستمداد جم
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پس حق و صدق شد  شودیاحداث کره م نیچن یجهات هست وقت عیجم

که کرات  یپس در افق کندیحرف که حرکت بر قطب احداث کره م نیا

ا و آنج شودینم افتیروز و شب در آنجا  کنندیآن قطب حرکت بر قطب م

 دانمیسرطان است و نم ایکه طالع دن یدر آن افق نیدائما روز است و همچن

مأمون بود  ریفضل وز دندیفهمیچه م دندیشنیرا از امام م نهایکه آن مردم ا

 ایاو فرمود طالع دن یامام برا یبود وقت یکه منجم بود و مرد یو با وجود

 ایطالع دن دیفرمایکجا است که م ایکه دن دیو نپرس دیسرطان است نفهم

همه  ایهمه آنها طالع است و دن رجهو شصت د صدیس عیسرطان است جم

 یهرچه محاذ یاطراف همه کواکب طالعند برا عیاست و از جم نیزم شیجا

و شصت درجه است و همه  صدیس نیزم @دور ظ@آنها است و در دو

است و روز دارد و شب دارد حاال  نیهمه جاش زم ایآنها طالع است و دن

است کجا است و امام  نهیمکه است مد ایدن یسرطان است کجا ایطالع دن

 دهینفهم طورنیچه و هم یعنیحرف  نیکه ا دیفرمودند تعقل نکرد و نپرس

است که کراتش بر  یدر آن وقت نیسرطان است ا ایقبول کرد حاال طالع دن

اش همه کندیکه کرات بر محور حرکت م یو اال وقت کندیمرکز حرکت م

است طالع او و مطلع  که حرکت کرات بر قطب یطالع است پس در عالم

در آنجا سرطان  ایاو و اول ظهور او و اول دور او سرطان است و طالع دن

بوده و کواکب در اشراف بودند و در آنجا شمس بر قمه رأس بود و طالع 
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است و اول ماخلق اهلل الماء است  یسرطان برج مائ نکهیسرطان بود به جهت ا

 نیموجودات ماء است و از ا عیاست و مبدء جم یح ءیو من الماء کل ش

عالم  نیاست و نمونه ا ریعالم است و عالم صغ نیا تیجهت انسان را که آ

اند خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا و است مبدء او را از ماء قرار داده

 ایاست پس طالع دن یاند و آن ماء برج مائعالم را هم ماء قرار داده نیاول ا

 یکه سه برج است که مائ یو مثلثه مائ یمائ یبرجها انیسرطان شد و در م

چهار مقام پس  یکیهر  یدوازده برج سه طبع دارد و برا نیاست که تمام ا

ت اس هیفیاست که سه دوره دارد و هر دوره هم مربع الک انیبروج مثلث الک

ملک است و  تیدوره آن آ کیبروج پس  یحاال چون سه دوره است برا

 که ملک ایجبروت و طالع دن تیدوره آ کیاست و  وتملک تیدوره آ یکی

 تهسیشا گرید یاول باشد و آن برج سرطان است و آن برجها یستیاست با

 .ستیکار ن نیا

حرارت داشته باشد و  دیالمبدء با یاست ال اءیشد آنجا که اقرب اش عرض

 است؟ یبرج مائ دییفرمایم

 یورط یو از هر جهت کندیاست و تفاوت م اریبس میجهات نظر حک فرمودند

را که در نظر است  یمعن نیکه ا یپس وقت آوردیم یریو تعب دیگویم

گفته  یکه برج مائ یوانگه میگذاریاسمش ماء م میافاده کن میخواهیم
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فشان و اگر است آتش یلکن مائ میگذاریم یو اسمش را برج مائ شودیم

ض مح یبه جهت آنکه آن هست بخشاتیاست ح ینار مییهم بگو ینار رجب

 هایم عیبه آن هست شود و جم دیعالم با رانین عیاست که جم یزیاست چ

لب مط نیا خواهمیحاال اگر من م ستین یهست شود و منافات دیعالم به آن با

است و طور  نیاسمش ا میگویم طورنیاست ا اتیکنم که اصل ح انیرا ب

ت هم از باب یگریبه لحاظ د یرگیوقت د شودیاست چه م طورنیهم انشیب

حرکات عالم حب  عیکه منشأ جم میمحبت آن بخواهم نظر کنم و بگو

به جهت آنکه هرچه اقرب به مبدء  ابسیحار است و  میگویاست آن وقت م

است حبا پس حار است و  اءیفواد اشد اش میگویاست اشد حراره است م

و حرارت محبت او است  شودیاست در آتش محبت چه م ترقو مح ابسی

 دینظر را با ثیلکن ح شودیچه م مییبگو طورنیا سوزاندیرا م ایکل دن

حت منسبک به آن باشد فصا دیالفاظش با عیملتفت شد به هرجا که هست جم

اکب و شرف کو ندیگویم ندیبنا شد که به اوضاع طالع بگو یاست وقت نیا

 یجا بود و شمس کجا بود و وقتو اال آنجا بروج ک نهایا امثالو  یبرج مائ

کرات  نیو از ا میاوریعالم ب نیآن مطلب را و به ا میتنزل بده میخواهیم

که مطابق واقع باشد و با آنجا هم  میوادار یطور کیرا  نهایا دیبا میذکر کن

 وبخ ایمیمطلب در علم س نیو ا شودیآن وقت خوب معلوم م دیایدرست ب

و به آن عمل  کندیمالحظات م پارهکی ایمیصاحب علم س شودیمعلوم م
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سخر را م خیمر خواهدیم یمثال وقت کندیبه آن بروز م مهیکه آثار عظ کندیم

را در  هدیکش ریشمش ندینشیبه طور تشخص م کندیکند لباسش را قرمز م

 ءالیطور است هب خواندیکه م ییو دعا ردیگیابروش را خم م گذاردیدامن م

 زشیباشد و همه چ دیحاره با اءیاش کندیکه م ییبخور و دواها خواندیم

مثل علماء و سجاده پهن کند و لباس  ندیمناسب باشد حاال هرگاه بنش دیبا

 اءیو اش دندازیالحنک را ببر سر بگذارد و تحت یبپوشد و عمامه بزرگ دیسف

 ریتسخ یبرا نهایبخواند ا متیمال تیبارده را بخور کند و دعاها را به نها

 است معلوم تیچه حکا دیآینم خیمر ریخوب است و به کار تسخ یمشتر

را و آن حالت جذب  یصفات مشتر کندیحالت جذب م نیکه ا شودیم

 کندیکه تنزل م یخیکه حالت مر شودیرا پس معلوم م خیصفات مر کندیم

عالم را درست که کردم به  خیمر نجایمن ا شودیشکل م نیعالم به ا نیبه ا

 کنم خیمر ریکه تسخ توانمیآسمان شد آن وقت م خیکه مناسب مر یطور

در عالم  دیگویاست آنچه م ایمیمثل علم س میحک اناتیب نیحاال همچن

 نیدر ا خواهدیم یحاال آن حالت را وقت دیگویاجسام و از الفاظ اجسام م

 دیااست ب یقوالب آن معان الفاظ نیو ا دیگویالفاظ م نیبه ا دیعالم بگو

ادر که واقع است به طور تب یباشد لکن به طور یمناسب با آن معان نیالفاظ ا

دارد به خاطرتان نرسد مثل  هاوهیجنت م یگفت درختها یاذهان حاال وقت

بود  طورنیکه سرما آنها را ببرد اگر ا بهایترک نیبه ا دینیبیشما که م یهلوها
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معلوم  ندشوینم دهیبشود و حال آنکه د دهیحاال د ستیبا ودکثافت ب نیو به ا

 یالفاظ رندآویاز آن م ریعالم تعب نیبه الفاظ ا یوقت یاست برا یحالت شودینم

اف و صاد و ق نیقصر ا ندیبگو دیکه قوالب آن بتواند باشد با اورندیب دیبایم

ه ک یوقت تکه هس یندارد آن حالت گرید یاست لفظ یراء آمد قالب آن معن

و قصر  شودیقاف و صاد و راء م نیو منجمد بشود هم دیایعالم ب نیبه ا

 یاو حالت یاست واهلل ولکن نه مثل قصر شمس العماره شاه باشد بلکه برا

از  ریه غعالم ب نیبه ا ییایب یوقت یاوریب یاز آن بخواه ریاست که اگر تعب

 یمطلب میکه حک یگریوقت د کی شودیالفاظ و م نیقصر لفظ ندارد هم

 نیبشود از ا یگریو به الفاظ د یگریطور د رشیتعب دیبگو خواهدیکه م

 میپس اگر حک شودیاندازه علم علماء معلوم م قیمطابقه ظواهر با حقا

شسته چهارزانو ن نیا ندیبکند بب خواهدیم خیمر ریکه تسخ یبگذرد بر کس

کند  خیمر ریخواهد تسخیم یبرد چرا که کس تواندینم شیکار از پ نیکه ا

 نیبر عبارات متکلم نیهمچن ستیوضع آن وضع ن نیو ا ندینشینم طورنیا

لفظ لفظ آن مطلب  نیا شودیمعلوم م نیو الفاظشان در مطالبشان به هم

ائمه:استادند در علم خودشان آنچه  نیکه خطا کرده همچن فهمدیو م ستین

 عینفهمد جم یاگر کس تاس نیهم انشیلفظش و ب قتیدر حق ندیفرمایم

 نیراه رود و به ا مایاست که اگر شخص به آن س دیتوح یمایس عتیشر نیا

 شخص مایس نیرا و ا دیتوح کندیجذب م مایخود را آراسته کند آن س مایس
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قول  عتیشر نیا عیاست جم دیحرکات ممر توح نیهمه ا کندیرا موحد م

کم شده پس  دیقدر از توح ناش کم بشود هماخورده کیالاله اال اهلل است 

 ندیبب یراه رود پس اگر استاد بگذرد بر کس عتیاست که به شر یموحد کس

موحد به طور کمال  نیکه ا فهمدیکرده م داینقصان پ نشیگوشه د کی

پس نقص در  عتیو اگر موحد بود به طور کمال کامل بود در شر ستین

 است. دینقص در توح عتیشر

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس چهل و پنجم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم
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و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

الخلق بجسمه  عیموثر جم 9المعراج: فاعلم انه یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

فمادونها و قد مأل عرصه االکوان  اءیاالنب قیشعاعه حقا و خلق من فیالشر

ظهر ان الاله  یبهم مالت سماءک و ارضک حت یکمارو فیبجسمه الشر

 یلله فاذا صعد صعد من المرکز ا یالذات یاالانت و ذلک هو جسمه االصل

 آخر. یمن کل جانب ال طیالمح

حرکت بر  انیعرض کردم ناتمام ماند و آن فرق م یهفته گذشته سخن در

قطب و حرکت بر محور بود و تمام نشد و عرض کردم که حرکت بر قطب 

 کندیکه حرکت بر قطب و مرکز خود م یزیباشد چ دیجهات با عیاز جم

 ریجهت باشد دوا کیکه اگر از  رایجهات حرکت کند ز عیاز جم یستیبا

نه کره و بر محور حرکت خواهد کرد نه بر قطب و چون بر  شودیاحداث م

مثل هندوانه  یزیچ دیفرض کن کندیم ریاحداث دوا کندیمحور حرکت م

کره هست  نیکه در وسط ا مهیعظ رهیسمت حاال آن دا کیحرکت کند از 

 قسمت کنند کارد یرا از وسط به راست نیهرگاه ا گذردیکره م نیبر مرکز ا

 نیا گرید یاز جا رهیدا نیا ریهندوانه ولکن اگر غ نیا زکبه مر رسدیم

لکه ب دیآیبر مرکز وارد نم ماتیتقس نیاز ا کی چیکنند ه مین میهندوانه ن
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ببرند به نقطه خواهد گذشت در کنار  مهیعظ رهیاگر از دست راست آن دا

 رهیترش را ببرند داخورده آن طرف کیو اگر  دیآن نقطه مرکز خواهد رس

در کنار آن نقطه که در کنار مرکز  رسدیبه نقطه که م رهیاز آن دا ترریصغ

 نیوسط به دست چپ بنا کنند ا نیو هرگاه از ا رهیصغ رهیاست و هکذا دا

که از  درسیم رهیتا برسند به نقطه وسط تا به دا برندیمرا  نیا یه دنیرا بر

و متصل کن  وسط را جمع کن یهانقطه نیهمه دوائر کوچکتر است حاال ا

 طرف نیهندوانه قرار بده از ا نیا انیدر م یلیفرضا م شوندیم یخط عایجم

احداث  ریحرکت کند دوا لیرا حرکت بده که دور م نیبه آن طرف و ا

از  کیپس هر شودیاحداث م ریحرکت بر محور است و دوا نیو ا شودیم

 او است بدءبر مرکز خود که خاص به او است و م کنندیحرکت م ریدوا نیا

مبدء و  رهیپس هر دا ستیارهیهر دا یکه آن نقطه از محور باشد که محاذ

 کیو هر کندیدارد و هرگز از مبدء و مرکز خود تجاوز نم یخاص یمرکز

برسد  دیبا رهیاز مبدء مخصوص آن دا رهیاز مبدء خود مستمدند و مدد هر دا

 یو منتها مبدءمرکز و  کیو هر شودی[( کثرات احداث م26)]نجایپس ا

 یاطنق نیا عیبخواهند جم رهیدا نیا عیاگر جم نکهیجداگانه دارند به خالف ا

جهات بگردند بر گرد همان  عیاز جم عایکره هستند جم نیکه بر پشت ا

 @فع رهیدا نکهیبه جهت ا شودینم رهیوقت احداث دا نینقطه وسط در ا

 نیخودش برسد و ا یبه جا دیایجهت بگردد تا ب کیاست که از  نیتصور ا
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حرکت کند پس  دیخود نبا یپس نقطه از نقاط از جا ستین یزیهمچو چ

نظر شرط  نینحو حرکت و در ا نیانتقال از مکان به مکان در نقاط در ا

 @بگردد تا به شک دیوجه من الوجوه در طلب آن مرکز نبا چیبه ه ستین

ز از آن مرک ینونیکه هست به توجه ک ییبلکه همان جا شودیم رهیاحداث دا

آن مرکز مثل حرکت انوار بر گرد  یبه سو کندیحرکت م ینونیو استمداد ک

شود فرسخ ب کیو طول انوار  یشعله است اگرچه بزرگ ئتیسراج و انوار بر ه

او  فرسخ عرض کیمثال ارتفاع باشد و  میفرسخ و ن کیقدر از فضا که آن

د باش یچراغ کر رگاهاست ه یشعله مخروط ئتیمسافت بر ه نیباشد و ا

 انوارش آورندیاست م یکرد یشده که اللها دایکه تازه پ ییمثل آن چراغها

است که استمداد  نینه ا یکره نوران نیهم به شکل کره خواهد شد حاال ا

مرکز  نیمرکز و همه رو به ا نیکره نور از هم نیذرات ا عیجم کندیم

 کندیچراغ حرکت م و کل یو استمداد یبه حرکت کون کنندیحرکت م

به حرکت  کندیانوار حرکت م نیچراغ رو به کل ا نیو ا یبه حرکت امداد

پس چون حرکت بر مرکز کرد احداث کره  شودیپس احداث کره م یامداد

کرده نه احداث دوائر و اما حرکات که بر محور کرده احداث اعراض شد 

آن  یهوا ریغ رهیدا نیا یاست هوا گرید رهیدا ریغ رهیبه جهت آنکه هر دا

 هریدا نیحدود ا عیاست جم رهیطبع آن دا ریغ رهیدا نیاست و طبع ا رهیدا

است  رهیبه آن دا بیمجاور آن است قر نیاست و چون ا رهیحدود آن دا ریغ
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 دارد احداث طبع گریدارد آن طبع د گرید یطبع نیاست ا رهیاز آن دا دیبع

 شودیکثرات و اعراض م شودیم نیاحداث طبع آن در ا شودیدر آن م نیا

 مثال شودیاحداث م گرید یو خواص یقرب و بعد آثار نیقرانات و ا نیاز ا

در مشرق است و  یکیبعد را دارد  تینها گریکدیاز  یزحل و مشتر یوقت

اختالط و  گریکدیهست با  یدر مغرب است و انوارشان چندان قو یکی

اج قران کردند اختالط و امتز گریکدیکه با  یبعد از آن کنندینم دایامتزاج پ

که اختالط و امتزاج حاصل شد  یبعد از آن شودیحاصل م انهیانوار در آن م

و  کندیم دایانقالب به نور آن پ نینور ا کندیم دایپ نینور آن انقالب به نور ا

به  افتدینور ممزوجا مختلطا م نیو ا شودیم دایپ انهیم نیدر ا یطبع ثالث کی

 یکن کیکه اگر تفک شودیحاصل م نیدر زم یاثر خاص نیا یبرا و نیزم

 ایتنها آن اثر را در دن یو نور مشتر کندینم اینور زحل تنها آن اثر را در دن

را به  نهایاست که هرگاه ا هیو فلسف هیطب نیمواز تیمثل حکا نهیبع کندینم

رج و آن ب نیا نهایکه در م میبرسان ثیرا به حد تثل نهایا میحد اقتران برسان

 اختالط یاست کم یاو نور یچهار برج حاصله باشد و برا انهیبرج که در م

دارد مخصوص که تنها نداشت و  یاز نور اثر قدرنیدارد ا یگریبه وزن د ای

 شتریبه انوار آن اختالطشان ب نیبرسانم انوار ا عیرا به حد ترب نهایهرگاه ا

در  میاریب سیرا به حد تسد نهایا اهو هرگ شودیم دایپ گرید یاثر شودیم

 شتریاثر ب کندیم شتریدو برج حاصله باشد انوارشان اختالط ب نهایا نیماب
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ز اقتران پس ا شودیحاصل م نیو سکنجب شودیم دایپ یثالث زیچ کی کندیم

 رهیدا پس دو شودیامزجه مختلفه حاصل م اءیو تباعد اش اءیو تقارب اش اءیاش

 آن طرف رهیو دا کندیبالمقارنه اثر م نیدر آن و آن در ا نیاکه اتصال دارند 

تر به ن طرفو آ کندیاثر م عیتر بالتربو آن طرف کندیاثر م سیبالتسد زیهم ن

 انهیدر م یثمزاج ثال کیو  تابدیم گریکدیپس اشعه آنها به  کندیاثر م ثیتثل

است که  یحالت حالت عرض نیمزاج اول است و ا ریکه غ شودیحاصل م

 دایپ ریواد نیا انهیکه در م یبه واسطه تعاکس نهایپس ا شودیم دایپ نهایا یبرا

آن را در  لیتمث نکهیو به جز ا شودیچند در آنها احداث م یاعراض شودیم

داوند خ نکهیبعد از ا ستیباشد چاره ن عیذکر کنم که اقرب به طبا عیطبا

نار نار بود  هیجوهر عیطبا آنعالم چهار عنصر را به صرافتشان خلق کرد 

پس عکس نار  ریو آب آب و خاک خاک بود الغ ریو هوا هوا بود الغ ریالغ

در آن سه تا افتاده عکس هوا در آن سه تا و عکس آب در آن سه تا و عکس 

 نیعناصر افتاد و همچن ریعکوس سا یخاک در آن سه تا پس در هر عنصر

 ممتزج عکس به نیپس از ا افتاد یگریدر د یعکس کیاز هر کهنیپس از ا

 یبیل تقرباز مث طورنیشد به ا دایپ اءیاش انیآن ثالثه افتاد و هکذا تعاکس در م

ف آن طر نهیو آ دیطرف نگاه دار نیا نهیو آ دیوسط بگذار نیا یچراغ گرید

و عکس چراغ و عکس  افتدیم نهیآ نیا یپس عکس چراغ تو دینگاه دار

و آنچه در  نهیآن آ نیو همچن افتدیم ینه محاذیو عکس عکس در آن آ نهیآ
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 عکوس یکنیکه نگاه م نهیآ نیو هکذا پس در ا افتدیطرف م نیاو است ا

مقابل هم برابر هم مثل  نهیآن آ نیماشاء اهلل در او افتاده و همچن یال دهیعد

ذارد کارش تعاکس گ یبنا زیدوچ یکه وقت دینیپس بب انددهیسرباز صف کش

همه کثرات به محض اقتران  نیانجامد عکس به عکس و هکذا و ایبه کجا م

 گریدکیبنا شد که چهار عنصر تعاکس در  یشد کک وقت دایاول پ نهیبه آ

 شودیم دایدر نار پ یبیترک شودیچند حاصل م یعکوس انهیم نیبکنند در ا

 و یو رابع یثالث بیترک نیبه آن روز اولش ندارد و همچن یدخل چیکه ه

 چیه که شودیم دایهوا پ یبرا یخاص بیماشاء اهلل و کذلک ترک یال یخامس

 نیکه ا ینیبیروز اول آن ندارد و هکذا ماء و تراب م بیبه آن ترک یدخل

ه مختلف عیو طبا رهیکث عیکه هست مرکب و ممتزج از طبا یچهار عنصر

عض اقرب است به ب اءیکرد بعض اش دایپ ریعالم چون تکث نیا یاست وانگه

آتش در  ریمثال تأث کندیتفاوت م راتیقرب و بعد تأث نیبعض و به واسطه ا زا

 یراتیآتش است در آب و آب در آتش پس تأث ریاز تأث شیهوا و هوا در آتش ب

 است یچه آثار داندیکه خدا م شودیدر قرب و بعد حاصل م اءیاش نیکه از ا

 و دیریرا بگ رفآن آثار کند شما چهار ح یتا احصا ستیدر قوه مخلوق ن

ثل ا آن حروف م ریو تأخ میآن به تقد ریآن را از تکس بیتراک دیمالحظه کن

 رونیکلمه ب امتیتا روز ق نیا انیپس از م دیکن ریو تکس ریب ج د و تکر

به طبع آن  یدخل چیدارد که ه یطبع کیو  یمزاج کیو هر کلمه  دیآیم
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ط اختال نیبه واسطه ا صرچهار عن نیکه از ا یدیندارد و کذلک موال یگرید

خالق آنها و اگر  ریغ یکند احد تواندیآنها را نم یاحصا شودیم دایپ

 بیچهار حرف ابجد بخواهند تراک نیالدهر بمانند و از ا یمخلوقات مد

که لو  دیمعلوم شد تعجب نکن کهنیآورند که تمام کنند پس بعد از ا رونیب

عجب  چیه یتنفد کلمات ربقبل ان لنفد البحر یکان البحر مدادا لکلمات رب

 و شوندیحساب نم ایدن نیاز ا زیچ چیو دال که ه میاز الف و باء و ج ستین

را  نیامکانات ا عیاهلل بخواهند جم یماسو عیجم ستندین یزیداخل چ

ه ک دیآیم رونیب نیاحصاء کنند و تا ملک خدا هست کلمه از ا توانندینم

ه خزانه ک دینیدارد پس بب یگریطبع د یرگیمزاج د یگرید زیچ کیهرکدام 

برداشت خداوند عالم از روز اول که نه انتهاء  ییخداوند عالم نفاد ندارد پستا

خلق اگر بخواهند احصاء کنند امکانات آن  عیو جم رسدیم ییدارد نه به جا

ه ک یاختراع کرده بعد از آن یزیهمچو چ نیبه ا طیمح یو خدا توانندیرا نم

 ریطبعش غ ریاز دوا کیاست و هر طورنیهم ریدوا تیدر حکا دیفتایمثل را 

پس  مهیعظ رهیکب رهیآن دا یآن ال یو پهلو رهیاست از صغ یگریآن طبع د

 و گردندیبر گرد مرکز خود م کیمختلف شد هر عشانیطبا نهایا یوقت

 گریکدیو تباعد از  گریکدیو از تقارب به  یگریاز اقتران به د کیذلک هرمع

دارد ن شانیبه اثر ذات یدخل چیکه آن اثر ه کنندیم یگریدر د یاثر کیهر

 کندیاثر به اسمان نم نیزم رسدیم التانیشما خ کنندیاثر م یگریپس در د
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 ددهیم رییو تغ کندیو در آن اثر م ماندیم یانوار عرش بر کرس نیو همچن

رش را چطور انوار ع نیزم دهدیم رییتغ تابدیم نیرا آفتاب به زم یمزاج کرس

 رییبر زحل و هر دو تغ تابدیم یرا و انوار کرس یمزاج کرس دهدینم رییتغ

و هکذا هر  دهندیم رییرا تغ یمزاج زحل را و هر سه مزاج مشتر دهندیم

به باال و  نییاز پا نییاز باال به پا کنندیانوار تعاکس م نیو ا یبه فلک یفلک

اء السم ینطو ومیخودشان  یاصل یطبع ریغ کنندیاحداث م یطبع کیهر

 ارض و نیاالرض و السموات ا ریتبدل االرض غ ومیالسجل للکتب  یکط

بشود نه سماء  لیزا دیبا نیاند و اعراض حاصل شده اسماء تعاکس که کرده

سمان آ نیبشوند و ا لیزا دیبا هیعناصر عرض نیو همچن یو نه ارض ذات یذات

 عایکه هست جم یاوضاع نیحاصل شده ا نشایارض که اعراض بر ا نیو ا

ش عرش گریبشود و آنجا د دیبا اءیشوند و سماوات سماوات هورقل لیزا دیبا

و هرکس خودش خودش است  ستیبا او ن گرید زیعرش خالص است و چ

متأثر شود و حافظ نفس خودش است و قائم به موثر خودش  دینبا یگریاز د

 و کندیکره بر محور حرکت م آنجامتأثر شود و  دینبا یگریاست و از د

شد آن  لیهم که زا هیو اعراض برزخ گردندیبر گرد مرکز خود م یکیهر

 دایمزاج پ کی عشانیپس جم کنندیبرگرد قطب حرکت م عایوقت جم

 یعمل دارند وقت کیمطلب دارند و  کیمقصد دارند و  کی عایو جم کنندیم

و کره مسمط خواهد بود  از حرکت بر مرکز شودیشد اگر حاصل م نیچن
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 کندیکره حرکت م نیکره ا نیبر ا کندیکه مرکز باشد حرکت م یعال

کره که خلق ساکن  تیحکا نیاز ا شودیباشد حادث م یمرکز که عال

ت اس اءیو اسرع اش ستیانتقال توش ن گریبالسکون است که د درکیال

ه انوار ک یکتبه کره انوار و حر کندیکه چراغ م یحرکت دینیحرکه شما بب

 است نیاست حرکه  وامدادا و استمدادا مثلش ا اءیاسرع اش کندیبه چراغ م

از کوه که  کندیحمل در فلک هشتم طلوع م ایستاره عقرب  دیفرض کن

شما و هفت هزار سال راه را  شیپ دیآیالفور نورش م یسرزد تا طلوع کرد ف

بر  است ریحرکت آن من و دیآینور م نیا نیاسرع من طرفه ع یف کندیم یط

 نیبا ا کندیم ینیدر هر طرفه ع رشانیانوار از من نیاستمداد ا نینور و همچن

 ندکیکه چشم وام یبه محض نکهیا تشیاست آ طورنیسرعت و کدام کره ا

 نیبه ا کنندیکه م یو حرکت استمداد ندیبیعقرب را در فلک هشتم م

اسرع حرکه از  گرددیم سرعت است کدام کره که در ملک که بر محور

شبانه  کیو حال آنکه در  کندیحرکت نم یتند نیعرش به ا شودیم نیا

ر نور ب ریدارد من یعیشما چه حرکت سر دینیبب کندیم یدوره را ط کیروز 

 یقتو کندیم یپانصد راه را ط یعرش که به قدر زمان گفتن کلمه مت نیکه ا

اسرع است و هفتاد هزار  نیاز ا رتبهسرعت باشد او هفتاد هزار م نیعرش به ا

انوار از آسمان پانصد  نیاست که ا نیاز مزخرفاتشان ا هایچه و فرنگ یعنی

حرف مزخرف  نیو ا دهیاند و حاال به ما رسراه افتاده نیاز ا شیهزار مدت پ
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 دیآیم اسرع وقت یاست بلکه آفتاب که طلوع کرد به محض طلوع ف یبیغر

 .نیبه زم

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس چهل و ششم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

الخلق بجسمه  عیموثر جم 9المعراج: فاعلم انه یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یال فیالشر
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 الزم است که تا آن حل گرید یکه در دست بود مطلب یمطلب یجهت تمام به

است که به ضرورت مذهب اسالم که  نیو آن ا شودینشود عبارت حل نم

ات موجود عیرا قبل از جم غمبریاتفاق دارند خداوند حضرت پ یو سن عهیش

أله مس نیاز او خلق نشده و ا شیپ زیچ چیو او است اول ماخلق اهلل و ه دیآفر

که عوام و خواص آن بزرگوار را به  یمذهب اسالم شده به طور یهیبد

 ناتیمثل بهتر کا ندیگویهم م گریبه الفاظ د گریو د کنندیمدح م طورنیهم

پس او است اول ماخلق  نهایو اشرف موجودات و خالصه موجودات و امثال ا

 مذهب اتیضرور زدارند که آن هم ا نجایدر ا یمذهب عهیاهلل و اشرف ولکن ش

 نیاست که ائمه طاهر نیآن را اعتقاد ندارند و آن ا یاست اگرچه سن عهیش

 غمبریپ نتیاز ط نتشانیاست ط غمبریروحشان از روح پ همیهم صلوات اهلل عل

 نتندیط کیروحند و  کینورند و  کیاست و  غمبریاست جسمشان از جسم پ

کند پس اول ماخلق اهلل نور یشر غمبریبا پ یپس آنها هم در اول ماخلق الله

من نور واحد و در  یاند انا و علبزرگواران بود و در آنجا متحد بوده نیا

واحده پس  نتکمیاشهد ان ارواحکم و نورکم و ط دیخوانیجامعه م ارتیز

جامعه است  تاریباز در ز نتندیط کیروحند و  کینورند و  کیهمه  نهایا

است و  اریفائق و هکذا از اخبار بس فوقهیسابق و ال سبقهیالحق و ال لحقهیال

اند که خدا ما را خلقت کرده است که فرموده اریبس یدر کتب مرحوم مجلس

و الشمس و القمر و اللوح و القلم و  هیو الارض مدح هیالسماء مبن ثیح
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 شیخدا ما را پ دیفرمایاند مداده لیمسأله را تفص نیو هم یالعرش و الکرس

از خلق صد هزار دهر و همه  شیپ دیهزار دهر ما را آفر هب ناتیکا عیاز جم

گذشت  مدت نیا نکهیبعد از ا دیفرمایداده م لیاست باز تفص نیهم لیتفص

ر را و از نو یکرس ریو از نور حضرت ام دیعرش را آفر غمبریخداوند از نور پ

 زمانو از نور امام  دیقمر را آفر نیو از نور امام حس دیرامام حسن شمس را آف

 است که نیا یو اصل معن شودیداده م لیحاال تفاص گرید دیرا آفر خیمر

ور از ن ناتیکا عیجم نکهیو ا ستین یاند و در آن حرفاول ماخلق اهلل شانیا

 چیه است و یهیکه متتبع در اخبار باشد بد یکس یاند براخلق شده شانیا

خصوص  نیدر ا اریبس ثیاحاد یو مرحوم مجلس ستیشک و شبهه در آن ن

 اءیانب دیآفر شانیکه خدا از نور ا یاند و موافق اخبار اول خلقکرده تیروا

و چهار هزار  ستیبزرگواران صد و ب نیهستند و در اخبار است که از نور ا

 را خلق غمبرانیاز پ یغمبریو از هر قطره پ ختیقطره عرق از آن حضرت ر

و  دیفررا آ نیمومن اءیانب عاعو ش نتیخلق و بعد از نور و ط ریاز سا شیکرد پ

عد از و ب دیآفر نیاز شعاع مومن دیجن را آفر شانیکه بعد از ا میاثابت کرده

 بیه ترتب دیآفر واناتیو بعد نباتات را از شعاع ح دیرا آفر واناتیشعاع جن ح

 دیخلق مراتب بهم رسان نکهیرا در مقام خود خلق فرمود پس بعد از ا کیهر

را از  اءیبود و انب دهیآفر ناتیکا عیاز جم شیرا پ غمبریخداوند حضرت پ

ند و فرمود دیکه شعاع آفتاب را از آفتاب آفرچنان دیشعاع آن حضرت آفر
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شعاع  بتنس شانیبه ا اءیمنا کشعاع الشمس من الشمس پس نسبت انب عتنایش

 ریکه از مقام خود تجاور کنند و به مقام من توانندینم اءیاست پس انب ریبه من

 ندیایو به مقام شعاع ب کنندینم یهم مقام خود را خال شانیخود برسند و ا

ملند و کا باشندیمراتب انوار م نیدر مقام خود هستند و صاحب ا شانیبلکه ا

مراتب خود هستند از فواد تا جسم خود و چون  عیدر مقام و صاحب جم

 دیرآف شانیا نوررا خدا از  اءیشدند و انب ریکامل شدند صاحب نور شدند و من

و  ماندیو در مقام خود ناقص نبودند و چگونه خلق ناقص هزار هزار دهر م

ندارد  یعنم نیخدا بکنند و ناقص باشند ا لیو تهل حیعبادت خدا بکند و تسب

بودند و عبادت خدا  یبودند که هزار هزار دهر باق یتام مستقلپس خلق 

ند مضغه خلق خود بود ای بودندعلقه  اینصف خلق بودند  نکهینه ا کردندیم

مد مح یمعلوم شد که ذات انیب نیبلکه در مقام خود تام و کامل بودند و از ا

همه  و غمبرانیقبل از همه پ یاست که در مأل اعل یو آل محمد همان مقام

 یراکه ب یله مطابقو موضوع یمطابق یآن معنا یعنیدر آن مقام بودند  اءیاش

 یائمه است همان وجود ریو سا نیو فاطمه و حسن و حس یاسم محمد و عل

 یروز کیکه بودند چنان ناتیکا ریاز سا شیاست که هزار هزار دهر پ

 ییرا و تضمن را حاال آن معنا یمطابقه لفظ با معن یمفصل عرض کردم معن

 دیگویمحمد است آن است و او م یله براکه کلمه محمد است و موضوع

خود همان وجود  تیانت و تام است در ذات اوبه  میگویانا محمد و من م
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شده و از فواد خود تا جسم  دهیآفر ناتیکا عیاست که قبل از جم یفیشر

جسم است و فواد دارد و عقل دارد  او آن یخود همه را دارا است و جسم ذات

خدا آن بزرگوار را امر  دیرا آفر اءیکه خداوند انب یجان دارد پس بعد از آن

انا  دیبگو انشیو به ا اءیبه لباس انب دیایو ب اءیبه رتبه انب ندکرد که نزول ک

 شانیا یذکرا رسوال برا کمیو بخواند انزلنا ال اءیدر مقام انب دیایبشر مثلکم ب

ا به آن لباس ت دیپوشان یرا فرو فرستاد و به او لباس بشر غمبریخداوند پپس 

که  و سخنان او را بشنوند نندیاو را بب غمبرانیراه رود تا پ غمبرانیپ انیدر م

وجه من  چیو به ه دندیدیابدا نم تیاو را به آن ذات غمبرانیبود پ نیاگر نه چن

که فواد  رایز کردندیاز او نم یزیو درک چ دندیشنیاز او نم یزیالوجوه چ

 اءیدر رتبه انب یجهت لباس نیاست پس از ا شانیاز شعاع جسم ا اءیانب

اگرچه  یاست نه ذات یعرض شانیلباس نبوت بر قامت مبارک ا نیو ا دندیپوش

بت به مقام و نس شانیا تیباشد لکن نسبت به ذات یلباس در رتبه خود ذات نیا

خواسته باشند رجوع به رب خود  نامایاست که اگر ح یعرض شانیخود ا

و مقام خاص خود که آنجا خدا را عبادت  یکنند و برگردند در مقام بندگ

را خلع کنند اگر بخواهند بروند در مقام قرب خود به آن  سآن لبا دیکنند با

تا به طور خود عبادت  تیآن اسرار را مگر آن ذات ستیکه متحمل ن یاسرار

ت کنند تنطق کنند و عباد دیبا اءیبا لباس انب اءینند و اال در رتبه انبخدا را ک

 اهندولباس طاقت داشته باشد و اگر بخ نیبکنند که ا دیبا ییپس عبادتها



  562|  صفحه

 

ثال لباس طاقت ندارد م نیبکنند ا کنندیخود م تیکه در مقام ذات ییعبادتها

حمل بدن مت نیر ااگر بنده خواسته باشد که عبادت کند خدا را به دخول تنو

کار را بکند و روح طاقت  نیخود ا تیاگرچه با روحان شودیعبادت نم نیا

 نیبر ا منیعرض کنم روح را خداوند عالم مه نیا یبرا یبیدارد مثل تقر

دارد و چون روح  الءیملک قرار داده و از عالم ملکوت است و بر ملک است

 تواندیجسام باشد بردارد و ما نیهرچه از ا تواندیدر عالم ملکوت است او م

ا به او ر یو دست و پا داردیرا برم لیتن ف لیکه روح فرا بردارد چنان لیف

که  ییاعضا نیبدن که آمد و ا نیولکن آن روح در ا آوردیحرکت درم

طنابها و  نیبدن دارد و ا نیکه ا یو عروق یبدن و آن عظام نیدر ا دهیکش

 ایدارد بر تواندیرا نم یمن یکه خداوند بهم بافته است سنگ س ییسمانهایر

 و اال ستین نیعروق و اعصاب متحمل ا نیرا چرا که ا یصد من ای یچهل من

و اعصاب متحمل بودند روح هزار من را  عروق نیروح متحمل است اگر ا

 الءیبه جهت آنکه روح از عالم ملکوت است و بر ملک است داردیهم برم

است و پاره  فیو ضع کیطنابها بار نیعروق و ا نیبدن و ا نیولکن ادارد 

د جل نیپس ا قیالدق یو عظم قیالرق یدر دعا است اللهم ارحم جلد شوندیم

 است اللهم ان یسیعبارت حضرت ع ستیمتحمل ن قیعظم دق نیو ا قیرق

 نیو ا تیربش نیپوست و ا نیو ا عتیطب نیاالقدار ا تحملیال هیالبشر عیطبا

پس طاقت ندارد پس  شوندیپاره م شوندیمن نم یتار و پود متحمل سنگ س
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که هستند به جهت خشونت جلدشان و صالبت  یو پهلوانان ییایآن اقو

 دشونینم گرانیو د شوندیرا متحمل م ینیسنگ یعظمشان است که بارها

پوست و  یاست که از قوه روحشان است بلکه به جهت کلفت نیو نه ا

 بدنشان محکم و کلفت است. یاعصابشان است که طنابها

بدن متحمل  نیبدن عبادت کنند خدا را ا نیدر ا دیحاال پس چون با خالصه

تا  که سرشب آوردیکند و طاقت نم هیو گر ستدیروز با ستیکه ب ستین

وز ر کی شودیناخوش م افتدیسرپا و عبادت کند خدا را م ستدیصبح با

 غمبریتب کرده بود عمر آمده بود آنجا و سوال کرده بود پس پ 9برغمیپ یصبح

 بزرگ قرآن یهاسوره از سوره نیفرمود چرا تب نکنم و در شب گذشته چند

رپا ب غمبریو در اخبار هست که پ ستیام معلوم است بدن متحمل نرا خوانده

حم رخدا بر او  نکهیمبارکش ورم کرد تا ا یو عبادت کرد که قدمها ستادیا

ت بعض اخبار هس در ایو گو یالقرآن لتشق کیکرد و نازل کرد طه ماانزلنا عل

س همچو ک چیکه ه دیکش اضتیر قدرنیو ا ستادیایم پاکی غمبریپ یکه مدت

خشن  نشایو لباسها شدینم ریبکشد سه روز شکمشان س تواندینم یاضتیر

طور عبادت که طور خوراک آنطور لباس آنآن دیپوشیکس نم چیبود و ه

 تعارف آورد ظرفش غمبریپ یصاع خرما برا کی یمرد یبکند روز تواندیم

صاع خرما تعارف  کیبودند  یبیرا خواست حضرت برخواستند مردمان غر
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ا ظرفت ر ایب نیخوب برو پس خواستندیو ظرفش را همان وقت م آوردندیم

ا جاروب کردند فرمودند بگذار آنجا پس پس حضرت گوشه اطاق ر ریبگ

 یپوست کی تندنداش یفرش و ظرف یگذاشت بار نیزم یخرماها را آنجا رو

ند عبادات کرد گونهنیو ا دندیکش اضاتیر گونهنینشسته بودند ا شیرو

بدن  یکردند ولکن وقت توانستندیکه بدنشان متحمل بود و م یغرض به قدر

ت آمدند و خدا را عباد اءیپس در رتبه انب شدینم گریتحمل و طاقت نداشت د

ن بد نیخواستند در ایمتحمل بود و اگر م یکه بدن نبو یکردند به قدر

عبادت کنند محال و ممتنع بود  یکه در مقام ذات یعبادت کنند به آن طور

ا از خدا برندارد و ابد دیرا با نیخود بسا بود که صدهزار دهر ع یدر رتبه ذات

آن  فیتکل کند و یعبادت نیچن تواندیرتبه نم نیفت نشوند و در املت ییبه جا

 یخود برندارند و ماسو یاست که صد هزار دهر نظر از خدا نیا شانیرتبه ذات

نه  و ندیاز خلق نگذرد خودش را نب یو به خاطر مبارکش احد نندیرا ابدا نب

 اءیرا بدن انب فیتکل نیاست و ا نیاو در آن مقام ا فیرا و تکل گرید یاحد

 اءیانب که یعبادت کردند خدا را به عبادت اءیپس در مقام انب شودیمتحمل نم

ه انسان است ن یمقام عرض نیبدن در ا نیبشود لکن ا توانستیآن م لمتحم

که  یباشد بعد از آن یرتبه ذات نیرتبه و در ا نیا یانسان اگرچه برا یذات

آمدند  جانیرا از رتبه خود فرو فرستاد ا ءایانب دیرا آفر یخداوند جل شأنه اناس

راه  یو مثل اناس دندیپوش یاز جنس اناس یو لباس یاناس انیاز مقام خود در م
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 یباس انسانو ل یاناس انیما هم آمد در م غمبریرفتند و انا بشر مثلکم گفتند و پ

 لیتحص نجایدر ا یدو لباس عرض غمبریدر بر کرد و گفت انا بشر مثلکم پس پ

باس که همان ل یلباس عرض کی غمبرانیو پ یو لباس اناس اءید لباس انبکر

 ریل ساو شدند بشر و مث یاناس انیآمدند در م غمبرانیو پ غمبریباشد و پ یاناس

 یبشر و چون در لباس انسان آمدند جلوه کردند به طور توالد و تناسل لباسها

و شربوا ما  أکلونیو اکلوا ما  ظهرونیانسان ظاهر شدند پس ظهروا کما 

 یف یمشیالطعام و  أکلیو قالوا ما لهذا الرسول  یمثل همان اناس شربونی

 یمما تشربون بعد از آن از رتبه اناس شربیمنه و  أکلونیمما  أکلیاالسواق 

و در  یو آمدند به رتبه جماد یو آمدند به رتبه نبات یوانیکه آمدند به رتبه ح

ن است انسا یخود گرفتند و آن بدن عرض یبرااز  یمراتب بدن نیهر رتبه از ا

 یاست برا یعرض نکهیاست اال ا یآن رتبه ذات یولکن در آن رتبه از برا

بود  دهیپوش یهفت لباس عرض 9غمبریعالم آمد پ نیبه ا یخودشان پس وقت

در  کهنیو هکذا تا ا ییو عبا یدستو لباده و آب ییو قبا یو ارخالق یراهنیپ

جمادات راه  انیو در م غمبریعالم ظاهر شده پ نیدر ا یبه لباس جماد نجایا

و  شدیعالم نم نیاز جمادات ا منبود متصاد یلباس جماد نیو اگر ا رودیم

ه و حال آنک کردیو قطع نم دیبریاو را نم ریو شمش شکستیسنگ او را نم

و خنجر و سنگ بر بدن  ریو قطع کرد پس صدمه شمش دیشکست و بر

بدن را  نیبدن ا نیو روح که مفارقت کرد از ا آمدیوارد م شانیا یمادج
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سنگ خورده و ذبح شده و بدن  وشده  دیشه ستیبدن جماد نیو ا اندازدیم

واد ف دیبریرا نم نیشمر عقل امام حس ریشمش شودیم طورنیا شانیا یجماد

 دیربیبلکه جسم او را م دیبریرا نم نیجان امام حس دیبریرا نم نیامام حس

ه به ن شانینه به عقل ا شانینه به فواد ا کندیاثر م شانیو اسلحه به اجسام ا

گذشته آن  نیاست و از ا نیائمه طاهر یحظ بدنها دتپس شها شانیجان ا

رات آثار در موث ریدارند و تأث نیمقام موثر را نسبت به ا شانیا یاعال یمقامها

 نندکیو قطع م شکنندیو م برندیباشند چگونه آثار م ستیخود معقول ن

 و نجایا روندیم فهمندینم شنوندیحرفها را م نیجهال ا پارهکیموثر را و 

ه نشد و اعتقاد ب دیشه نیگفته امام حس یفالن ندیگویم نندینشیآنجا م

ده روز  یسال نیا کنندیفکر نم ایآ طورنیندارد هم دالشهداءیشهادت س

 زیچه چ یبرا یخوانروز روضه کیاست هفته  زیچه چ یبرا یخوانهروض

 نهایا ستیروضه چ یکتابها نیکدام است ا سازدیکه م ییهاهیمرث نیاست ا

 میگویم ندیگویو م ندیگشایرا م عیزبان تشن ندیگویم کنندیرا فکر نم

نشد  دیشه دالشهداءیس دیکافر و نجس است هرکس که بگو میگویم هیعالن

 نیو امام حسن و امام حس نیرالمومنیخدا و رسول و ام بیتکذ یکس نیچن

 شده است افرالبته ک دیتا امام زمان کرده هرکس همچو بگو نیو ائمه طاهر

ولکن الناس  میگویم طورنیالبته نجس شده البته مکذب همه است من ا

است که همه اطفال اگر  یزیچ میگویآنچه من م شعرونیو ال علمونیال
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 شودیم دهیپوست بر دیچاقو اگر به بدن رس میگویم فهمندیمتوجه شوند م

 نیشده اگر چن دهیشده و جان بر دهیفواد بر نکهیشده نه ا دهیو گوشت بر

ه پامال ک دالشهداءیتکه تکه شده باشد چرا که س دالشهداءیجان س دیباشد با

تکه تکه شده باشد حاال آنکه در عالم  دیدر عالم برزخ است با نکهیشد پس ا

زنده و موت عارض  ایمتفرق است مرده است  ایاست  حیبرزخ است صح

زنده است  دالشهداءیپس روح س ردیمیموت نم نیو روح به ا شودیبدن م

به زوار خود و به  کندیدر عرش خدا است نظر م دیفرمایاست که م نیا

 موضع قبر خود.

 است شانیکه جسم کل جسم ا شودیگفته م شانیا یبرا یشد گاه عرض

 انشیکه ا شودیگفته م یاست تا آخر مراتب و گاه شانیو عقل کل عقل ا

 در مقام عقل کلند؟

 تیجدا هستند و در مقام جزئ تیدو مقام دارند در مقام کل شانیا فرمودند

 جدا هستند.

 هستند؟ شانیدر مقام عقل در مقام جزئ شانیشد ا عرض

 عالم، تمام شد. عیاست نسبت به جم یمقام عقل جزئ فرمودند
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 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس چهل و هفتم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

الخلق بجسمه  عیموثر جم 9المعراج: فاعلم انه یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یال اءیاالنب قیو خلق من شعاعه حقا فیالشر

است  یمقام نیو ائمه طاهر غمبریحضرت پ یعرض کردم که از برا روزید

 تسین شانیو با ا کندینم شانیکس از مخلوقات مزاحم ا چیکه در آن مقام ه

از آن مقام  ریتعب 9غمبریاست که در شب معراج حضرت پ یو آن مقام مقام
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ه دم کیرس ییرفتم در شب معراج تا به جا دیفرمایآورده که م طورنیبه ا

و  مافتیکس را ن چیو ه زیچ چیاز خود ه ریو غ افتمی تیرا م یماسو عیجم

مراتب او از فواد او تا جسم او  عیکه جم ستیاهیآن بزرگوار مقام ذات یاز برا

است  یو مراتب یاست عرض یمقام شانیا یاز آن مقام است و بعد از برا

 یفواد دارد صاحب غمبرانیکه در رتبه پ یو آن بدن غمبرانیدر رتبه پ یعرض

 انجیکه در ا یفواد نیتا جسم همه را دارد و ا یو نفس یو روح یاست و عقل

 دکننیفواد حرکت م نیعالم با ا نیولکن در ا شانیا یدارد عرض است برا

 یآمدند بدن یکه در عالم اناسبعد از آن کنندیمراتب حرکت م نیو هکذا با ا

از هم ب یبدن عرض نیا یو برا گرفتندخود  یاز برا یدر عالم اناس یعرض

 هیمراتب ثمان نیاست و همه ا یتا جسم یو نفس یو روح یاست و عقل یفواد

 یاز برا ایدن نیمرتبه به مرتبه تا به ا دیآیتا م نیاست همچن یعرض شانیا یبرا

است و  یو جسم یو نفس یو عقل یاست و روح یهم فواد اشانیدن نیا

 یاست ولکن از برا ین مراتب در رتبه خود ذاتیاز ا کیعرض کردم که هر

 رتبه باالتر از رتبه چیو نه در آخرت اهل ه ایدن نیعرض است نه در ا یآن عال

 اوزتجیال ءیکل ش»مرحوم فرمودند  خیاست که ش نیا کندیخود را درک نم

و نه در آخرت ابدا از مبدء خود که فواد  اینه در دن اءیپس انب« ماوراء مبدئه

شان را ممکن غمبریپ هیبکنند و درک ذات توانندیاست تجاوز نم شانیخود ا

از  یو چه در آخرت به بدن ایچه در دن شانیا یبرا غمبریبکنند پس پ ستین
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 دارد و تیو آن بدن در آن رتبه ذات شودیآنها ظاهر م یآنها برا یجنس بدنها

 نیتکرار ا نیدارد و مقصودم از ا تیخالد است اگرچه نسبت به باال عرض

بردند صاحب شصت  فیبه معراج تشر 9غمبریحضرت پ نکهیاست که بعد از ا

احب شصت و ص رودیراه م نجایکه در ا یبدن نیو چهار مرتبه بود و هم

ت اس یاست و هشت مرتبه آن نبات یچهار مرتبه است هشت مرتبه آن جماد

 همرتباست و هشت  یاست و هشت مرتبه آن ملک یوانیو هشت مرتبه آن ح

است و هشت مرتبه آن  یان از سنخ مراتب جن است و هشت مرتبه آن انسان

 و یممرتبه خات نیاست و ا یو خاتم یاست و هشت مرتبه آن جامع ینبو

است حاال که خواست  یعرض گرید یاو است و آن باق یاو مرتبه ذات یجامع

خود  یاتذ رتبهبرود به آن م دیاو با یهشت مرتبه جماد نکهیبرود به معراج نه ا

ز او ا یکرد بلکه هشت مرتبه جماد توانیمحال است تعقل نم یزیهمچو چ

ه مرتب یو اگر آن اعل رودیمراتب جمادات م یاست به اعل یمرتبه جماد یادن

هشت  نیابدا و همچن دیجمادات اگر بخواهد به نباتات برسد نخواهد رس

ه رتبه مرتبه نباتات و ب یاعلبه  رودیمرتبه نباتات م یاو از ادن یمرتبه نبات

مرتبه  یاو از ادن یوانیهشت مرتبه ح نیابدا و همچن دینخواهد رس وانیح

ت او و نبو تیانسان نیو همچن تیوانیحدرجات  یتا اعل رودیاو م تیوانیح

 یتا اعل رودیم یدرجه خاتم یاو از ادن یاو کذلک و هشت مرتبه خاتم

خود تجاوز کند و اثر برود موثر شود  داز ح یو اال رتبه دان یدرجات خاتم
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 غمبریو هرگز جسم پ یمعنینامربوط است و ب نیاثبات معراج شود ا دیکه با

وح او عقل و ر شودینم غمبریهرگز روح پ غمبریو مثال پ شودینم غمبریمثال پ

از مقام خود و به مقام فواد  کندیو عقل او هرگز تجاوز نم شودیاو نم

در مقام خود ثابتند پس عروج جمادات در رتبه  کیبلکه هر رسدینم

 یاقو هکذا ب ریو عروج نباتات در رتبه نباتات است الغ ریجمادات است الغ

آن رتبه صعود کرد و عروج  یکه عرض کردم که هر رتبه از ادنامراتب چنان

 جسم رفت به مقام عقل و فواد. نکهیآن رتبه نه ا ینمود به اعال

 یاست که آن بدن نیعرض شود که الزم است و آن ا دیبا گریباز مقدمه د و

گرفته شد در هر مرتبه اگرچه از سنخ آن عالم گرفته شد و  ینب یکه از برا

 یکانا بشر مثلکم لکن ش دیبگو نکهیابدان اهل آن عالم گرفته شد تا ا از مثل

ور که شع یانمماثلت در نوع است نه مماثلت در شخص و کس نیکه ا ستین

 یو مماثلت شخص کنندیم هیآ نیندارند و خبر از حکمت ندارند استدالل به ا

 گفته انا بشر مثلکم پس مثل ما است و غمبریکه پ ندیگویم کنندیم الیخ

خطاب به عامه ناس  نیغافلند که ا نیولکن از ا فهمندیم یمماثلت شخص

 است اهیس یکی شودیچطور م شودیبا عامه ناس نم یاست و مماثله شخص

من هم کوتاهم و هم بلندم و  دیهم سف اهمیمن هم س یعنیپس  دیسف یکی

پس  دیآیدرست نم نیا هیو هم سف ممیمن هم عالمم و هم جاهل و هم حک
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ن هم پس م دیآیچرا که تضاد الزم م شودیو تعقل نم ستین یمماثلت شخص

هم فاسق و هم  وعبدم و هم حر و هم بدگلم و هم خوشگل و هم عادلم 

 یو مماثلت مماثلت نوع ستین هیآ یمعن نیمومنم و هم کافر نعوذباهلل پس ا

 دیگویبه عالم بشر که آمده م غمبریمراد است پس پ تیاست و در نوع بشر

 که جور شما هستم حاال تیو نوع بشر تیدر لباس بشر یعنیانا بشر مثلکم 

 تافیگر اکمل و اعدل از او یدرجات بشر باشد که د یاز اعل دیشد با نیچن

عدل و از ا یندارد از بشر است ولکن از اصف تیبا بشر یمنافات نینشود و ا

من  اهیس یسنگها نیبه ا دیمثال اگر الماس بگو هیعالم البشر یف مکنیما

 پس اسم کمیدر صدق اسم الحجر با شما شر یعنیهستم مثل شما  یسنگ

درجات الحجر است و حجر  یلالحجر بر او راست است لکن الماس از اع

 یلکن در اعل شودیم دایپ یاناس انیدر م نیدرجات و مثل هم یغاسق از ادن

 یجنگل یبا آن شخص فاسق فاجر کوه میحک نیا ایدرجات حکمت است آ

مثل همند حاشا و کال نه در احوال و نه در اقوال و نه در افعال و اعمال پس 

درجات  یآمد ظاهر شد و در اعل بشردر رتبه بشر که آمد در نوع  غمبریپ

مد عالم آ غمبریکه پ یمسأله معلوم شد پس بعد از آن نیاست پس چون ا یاناس

و گفت انا بشر  ستادیاجسام ا انیبه عالم تا آمد به عالم جسم آن وقت در م

 نیا احجار و نیمثل کوه ماهان باشد مثل ا دیمثلکم حاال که گفت انا بشر با

اشرف اجسام باشد و الطف و اعدل اجسام باشد و  دیبااجسام باشد بلکه 
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باشد و  دیا عرش باب یاجسام باشد پس جسم مقدس او مساو عیجم یاقوا

که شد پس مبدء  عیاز جم یدر عالم اجسام که اشرف و اعدل و الطف و اقو

به  زیچ چیو ه یحرکات عالم است و او است مبدء و او است منته عیجم

جهت گفتم  نیعالم اجسام است از ا نیقلب ا رشو ع رسدیاو نم یصفا

و قلب المومن  انددهیاز عرش آفر یااست و قلب مومن را از حصه یصنوبر

 غمبریعالم است حاال پ نیهم عرش قلب ا یعالم کل نیعرش الرحمن در ا

 دیجسمش اشرف اجسام باشد و با دیبا دیایعالم جسم ب نیبنا شد به ا یوقت

 یباشد پس او احک ییالطف و اشرف و اعدل از او گرعرش باشد و ا یمساو

د توسط کند و واسطه باش نکهیاست به مبدء و به ا قیمبدء و او ال یاست برا

دل با عرش باشد و اع یمساو دیالبته با غمبریمبدء و مادون پس جسم پ انیم

 یمسأله اجماع نیو ا ستیکه ننباشد چنان یینباشد و اشرف از او ییاز او

 شده و یمرئ غمبریاست که چطور شده پ نیتعجب ا یگر حاال جایاست د

 مینیبیم یو طبعه عرش است وانگه یلو خل غمبریجسم پ زیآمده و اال ح نییپا

 هداءدالشیاز س شانیمطلب سوال کردند از ا نیبه ا کندیکه اخبار مساعدت م

در عرش است و بدن او به عرش  دالشهداءیکه در قبرش هست فرمودند س

مام جسد ا شتریاز عرش است و تا سه روز ب نکهیمگر ا ستین نهایو ا رودیم

 یوقت تیاو در عرش است نها زیبه عرش و ح رودیه مبلک ماندیدر قبر نم

 یمخل ستیمأمور ن یوقت اندیبود که خود را بنما نیبود مأمور به ا ایدن نیدر ا
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 ترشی: سه روز ب یدجهت ائمه ه نیبه عرش و از ا رودیبه طبع خود که شد م

 یبعد از آن 9غمبریپ نیبه عرش همچن شوندیو ملحق م مانندیدر قبر خود نم

د انا که بو نجایرفت تا به عرش در ا افتیخود  زیکه رخصت انصراف به ح

 زیذکرا رسوال بود که فرود آمده بود و نزول فرموده بود از ح کمیانزلنا ال

 دهیبه او پوشان یبود و لباس عنصر ردهخود که عرش باشد و خدا او را نازل ک

 یجسم ظاهر شود و اال دهید دیچند بود که با یبود و به جهت مصالح

عالم اجسام است و  یباشد و عرش نب دیاز سنخ عرش با 9غمبریپ یظاهر

ز ا یو مخبر در هر بدن ینب نیعرش است و همچن بیمخبر اجسام از عالم غ

و از قلب  بیبه اعضاء از عالم غ دهدیقلب او است که خبر م بیعالم غ

ر اعضاء اگ عیو جم رسدیبه اعضاء و جوارح م هیبیغ وضاتیامداد و ف عیجم

 عیمآورند ج رونیندارند و اگر قلب را از جوف ب بیاز غ زیچ چیقلب نباشد ه

و  یبیو از روح غ بیاز عالم غ شوندیم خبریو ب شوندیم تیاعضاء م

 هیبیاز ارواح غ زیچ چیعالم ه نیا گریعرش را اگر از عالم بردارند د نیهمچن

از  یعالم خبر نیرا اگر از عالم بردارند به ا ینب نیو همچن رسدیبه آنها نم

است که حضرت  نیپس آنچه محل تعجب و اشکال است ا رسدینم بیغ

 هیظاهر شده و تشب ایدن نیچطور مجسم شده و به چه صورت در ا 9غمبریپ

 هیو اصحابش به صورت دح غمبریپ یاست برا لیبرئاو مثل ظاهر شدن ج

 اتیعنصر نیکه به آن لطافت است که از همه ا یبا وجود لیجبرئ یکلب
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 تیب یاست و مساو فتریو شر ترفیلط اتیاست و از همه فلک ترفیلط

 غمبریپ شیو پ یکلب هیبه صورت دح شدیظاهر م ایدن نیالمعمور است در ا

لوط مجسم  شیو رسل رب که آمدند پ دندیدیو اصحاب او را م نشستیم

د چطور ش کیال صلوایتند انا رسل ربک لنلوط آمدند و گف شیشدند و پ

از  نیچطور ظاهر شد و همچن یدر مسجد به صورت اعراب لیآمدند و جبرئ

ه ما ل علمونی مانیسل یاز برا نیاطیتجسم ش تیباب است به طور ضد نیا

 نیاطیش نیا اتیکالجواب و قدور راس فانو ج لیو تماث بیمن محار شاءی

 یو از عالم مثالند و هم جن ستندیعالم ن نیچطور ظاهر شدند و حال آنکه از ا

 بودند و اهیو س دندیدیو اصحاب آنها را م غمبریپ یبرا شودیکه مجسم م

دارد و اجمال و  یلیتفص نیا انیجن بودند و حال آنکه از عالم مثالند و ب

خود از لطائف  یاز برا ردیگیو م دیآیم لیکه جبرئ ستا نیاختصارش ا

أمور که م یبه صورت کندیچند را و آن حصص را ملتئم م یحصص اتیعنصر

و  هیبه صورت دح یو گاه ضیاب ریبه صورت طا یو گاه دیاست که درآ

که مأمور است مصور شود از  یو هکذا به آن صورت یبه صورت اعراب یگاه

به آن صورت و آن صورت مثل  کندیو مصور م ردیگیعناصر م نیلطائف ا

ر آن د افتدیم لیپس عکس جبرئ لیمواجه و مناسب با جبرئ شودیم یمرآت

 دیگویمرآت مثل آنکه روح برود در قالب آن عکس و از زبان او سخن م

 یالم حقخود که ک انیعیش یکه ائمه به بعضچنان دیگویم یلیجبرئ یسخنها
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س فرمودند که روح القد شانیا بتیمص ای شانیدر مدح ا یشعر ایگفته بود 

و و بر زبان ا دیآیدرم یاز زبان او تکلم کرده پس روح القدس در بدن بعض

 دییبه تأ دیبگو یصدق ای یحق ایبکند  یریو هرکس هر خ دیگویسخن م

مگر آنکه از روح القدس  زندیسرنم یریکس خ چیروح القدس است و از ه

لکن در عبا و من عبا را  دیروین لباس مثل آنکه شما راه میاست لکن در ا

س و روح القد نیمومن یاست بدنها نیهمچن نمیبیو شما را فرضا نم نمیبیم

بدن  نیلکن در ا آوردیو صالحات را بجا م زندیدر آن بدنها حرف م

 یلیبرئج یبه سخنها کندیکه درآمد تنطق م هیبه صورت دح لیجبرئ نیهمچن

عده در  نیا شوندیکه مجسم م ینیاطیو ش یبه صورت اعراب کو کذل

شعور از آنها اخذ  ریهم من غ نیو متأخر یزیچ کیاند خود گفته یکتابها

 یتح شودیاند جن متشکل به اشکال مختلفه مگفته ندیگویاند و مکرده

 یمیزده و دو یحرف کی یاول یمیاست که آن قد نیهمه از ا ریالکلب و الخنز

و  ندیگویتا امروز همه م یچهارم ادیداده و آن  یمیس ادیگرفته  ادیهم 

 توانندیخالق ابدان نم نیاطیندارند و ش تیخالق نیاطیش نیا کهنیغافلند از ا

 خلق کنند و بدن مثل یکه بدن نندیاعجز و اذل و احقر از ا نیاطیبشوند و ش

خالقند  نیاطیقرار ش نیا ظاهر شوند پس از ندیایبسازند و در آن بدن ب دیبدن ز

ست ا دوزنهیمثل بدن عمرو بسازند و بسا آنکه آن جن پ یبدن ایحاشا و کال 

بشود که صاحب عروق و  یخالق بدن تواندیو فاسق و فاجر از کجا م
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هرگز  سهیو صاحب اعضاء رئ بیترت نیاعصاب و اوتار با نظم حکمت و به ا

ه بدن ک نمیبیمن م شودیکه نم ستین چیهست ه یبدن نکهیحاال ا تواندینم

در عهد  کندیو کارها م کندیم یعملگ زندیم لیب نمیبیم کندیکار م

و جفان کالجواب و قدور  لیو تماث بیمن محار شاءیله ما  عملونی مانیسل

 شودیکه نم ستین چیه نیحاال ا داردیرا برم یهزار من یسنگها اتیراس

که  رطونیبه ا یخلق بکند بدن تواندیم خود یجن فاسق فاجر برا نیحاال ا

و  شودیو نم تواندیاست هرگز نم نیقوت و قدرت باشد اذل از ا تیدر نها

من هنوز  ندیگویکه م یینهایتا حاال و ا یزینشده همچو چ میگویمن م

ه اعجاز ب مانیو سل ییول ای یمگر به اعجاز نب شودینم نیام انکرده قیتصد

 دشدنیو ظاهر م ساختیم شانیبرا یو بدن کردیم مجسمو اجنه را  نیاطیش

 دیاز اهل خانه حضرت د یکه شخصچنان دادندیآنها را نشان م یو به کس

فرمودند  ستیعرض کرد ک زندیحرف م یکس کیدر داالن که حضرت با 

بشنوم  خواهمیعرض کرد من م میگویجوابش را م کندیاست سوال م یجن

عرض کرد بکنم  یکنیتب م کسالی یبشنو اگراو را فرمودند  یصدا

 یهم رفت و تب کرد پس امام وقت کسالیو  دیفرمودند بشنو صدا کرد شن

ام ام ای یممکن است و به اعجاز نب ریبه غ اندیرا بنما یخواسته باشد جن

 ازدسیم یآنها بدن یبرا اتیکه از عنصر یمعن نیمجسم بشود به ا شودیم

ا به آنها ر نمیبیم دیگویکه م یو مجنون یند و اما جنیکه همه کس آنها را بب
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آنکه  به جهت ینیبیو تو نم یدیدیو اال تو هم م ندیبیکه م ستیچشم ن نیا

و  میدیدیو من و تو م افتادیاگر از عناصر بود شبحش در چشم من هم م

س پ افتدیپس چطور در چشم افتاده و در چشم ما نم مینیبیحال آنکه نم

و  ندیبیآنها را م یکه مصروع و جن ستیچشم ن نیاست که به ا ممعلو

 مینیبیسرخ است اگر هم رنگها است پس چرا ما نم نمیبیقباش را م دیگویم

و اگر عکس او بود در  اندازدیکه در چشم او عکس نم کنمیبلکه عرض م

 نیپس به ا نمیبیچشمش نگاه کنم عکس را م یمن هرگاه تو یچشم جن

شم که با چ پنداردیو چنان م ندیبیبلکه با حس مشترک م ندیبیمچشم ن

 ندیبیکه با چشم م پنداردیجواله که نقطه است و چنان م رهیمثل دا ندیبیم

 و رودیشخص به عالم آنها م نیپس ا ندیبیو حال آنکه با حس مشترک م

اشد ب حیصحکه  یتیو هنوز روا ندیبیبا چشم آن عالم و آنها را م کندینظر م

 ایدن نیباشد و جن به ا یامام ای یکه جن مجسم شده باشد و بدون اعجاز نب

و اذن  یبه امر نب شوندیمالئکه که مجسم م نیو همچن امدهیآمده باشد ند

 از خدا ریغ یاست که کس نینه ا شوندیبه امر اهلل مجسم م شوندیم ینب

 یبرا 9غمبریل است که پیقب نیو از هم یخود بدن یخلق کند برا تواندیم

مردم عالم ظاهر شد و حال آنکه اصل جسمشان به لطافت عرش  یچشمها

 است نه آنکه به آن غلظت باشد. والسالم
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 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس چهل و هشتم*» 

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

الخلق بجسمه  عیموثر جم 9المعراج: فاعلم انه یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یال اءیاالنب قیو خلق من شعاعه حقا فیالشر

به  یهر کس نکهیماند و عمدا نگرفتم تا ا یباق جهیمقدمات ذکر شد و نت همه

 نیکه در آن بود ا یبفهمد و از جمله مسائل فهمدیم یزیذکاوت خود هر چ

 یایاز در ردیدر شب معراج مأمور شد که وضو بگ 9غمبریبود که حضرت پ
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و  دهدعرش خدا و عرش را قبله خود قرار  یرو شیصاد و نماز بکند در پ

 حیعرش را قبله خود قرار دهد و هردو صح نکهیا ایقدام عرش نماز کند 

 یکرد در شب معراج اول نماز غمبریکه پ یو آن نماز است و قرائت قرآن کند

از آن چند سال مبعوث بود و  شیبود که آن حضرت کرده بود و حال آنکه پ

ظهر بود و اول  مشکل و آن نماز هم نماز اریاست بس یو مسائل کردینماز م

نماز هم بود و مأمور بود به جهر در قرائت و نماز ظهر بود و روز جمعه هم 

 جهت جهر در روز جمعه مستحب است. نیبود و مأمور به جهر شد و از ا

که نبود در  یچهار رکعت؟ فرمودند سفر ایشد که دو رکعت بود  عرض

 وطن خودش بود پس نماز را تمام کرد و نماز ظهر بود.

از آن بابت دو رکعت  یشد نماز جمعه که دو رکعت است؟ فرمودند بل رضع

 فهمش مشکل است. اریبس نهایبود و دو رکعتش را خطبه قرار داده بود و ا

ر است که تنفج ینیع دیفرمایکه امام ممراد از بحر صاد چنان میگویم پس

رکنش بحر صاد منفجر  کیمن رکن من ارکان العرش و از ارکان عرش 

ماخلق  عیجم شودیگفته م نجایو مراد از عرش که ا شودیو جدا م شودیم

 نماخلق اهلل چهار رکن دارد رکن خلق و رکن رزق و رک عیاهلل است و جم

 و رکن موت. اتیح
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و  شودیمنفجر م اتیالح نیرکن ع نیبحر صاد است و از ا اتیرکن ح و

 ردیوضو بگ اتیلحا نیدر شب معراج مأمور شد که از آن ع غمبریحضرت پ

که سبب موت اعضاء و بدن و حدث اصغر و حدث اکبر را  یلیبه آن تفص

و قرب و ان  اتیبه مقام ح رفتیقبل عرض کردم چون از مقام بعد م یچند

و  اتیچشمه ح نیجهت مأمور شد که از ا نیاز ا وانیالح یالدار االخره له

ر بنا شد که د یوقت یبیو عرض کردم که مطالب غ ردیبحر صاد وضو بگ

و  اورندیب ریتعب دیبه الفاظ عالم شهاده با اورندیب ریعالم شهاده از آن تعب

به  ریعبپس چون ت دانندیرا اهل شهاده نم بیو لغت غ ستین نیاز ا یاچاره

 رندیگیمتبادره به اذهان خود را م یهایاهل شهاده معن یآوریالفاظ شهاده م

 :نکهیپس به قاعده ا

 به وفق منزل افتادچون  سخنها

 مشکل افتاد قیدر افهام خال 
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 ناتایو آن ب دیآینکاتش درست نم پارهکیو  فهمندیکج و واج م نهایا پس

 را از لفظ هیبیولکن هرکه آن مطالب غ کنندیم یقشر یرا حمل بر حرفها

 رسدیبه مطلب م ردیبدون لفظ بفهمد و الفاظ را ترک کند و آن حاصل را بگ

 مطالب همدر ف یاست کل یاو طور حاصل گرفتن را عرض کنم که آن قاعده

ت است که آلت وزن اس یزیچ زانیشما م دیاگر بشنو زانیمثال لفظ م هیبیغ

در وزن که کدام  یزیبه چ یزینسبت چ نیوزن است و همچن دنیآلت سنج

 ااست حاال شم زانیآن م شودیم دهیسنج نیاخف است و کدام اثقل با ا کی

را  نیشود و همیم نیذوکفت نیمتبادر به اذهان شما هم دییگویکه م زانیم

ها آن صاحب کفه دینیعالم بب نیولکن در هم زانیم یاز معن دیکنیم الیخ

باشد از  شهیاز علف باشد از ر شودیم زانستیهم چند قسم است و همه م

 شودیم یآهن شودیم یبرنج کنندیکه دبه درست م نهایکهنه درست کنند از ا

آلت وزن است قپان و  بازکه  مینیبیم یگذریکه م نیذوکفت نیلکن از ا

 ارندگذیکفه، سنگ را م یسر او را به جا کیاست  یذلک کفه ندارد چوبمع

د اندرست کرده یزیچ نیو کفه هم ندارد و همچن گذارندیسر بار را م کیو 

مثل ساعت فنر دارد و خار و عقرب دارد و حلقه دارد بار را به آن  یزیچ

 شیکه برا یبه آن عالمات گرددیمو آن خار و عقرب  اندازندیحلقه م

 و هکذا دارد و یمن ستیب ینشانه ده من ستدیبا ییکجایاند تا به گذارده

ارف متع نیوزن کرد و ا توانیم نیاست و با ا زانیهم م نیهم ندارد و ا نیکفت
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 پس اگر بسازند میرویم رونینبوده و حاال متعارف شده حاال از عالم کمها ب

اطاق از  نیبه آن معلوم و موزون شوند مثل آنکه حرارت ا فهایکه ک یزیچ

 و آن و نیکمتر و برودت ا ایاست  شتریشود که کدام ب دهیآن اطاق سنج

دو کفه است نه است و نه صاحب  زانیشهر و آن شهر اسمش م نیحرارت ا

 زانیاند به جهت مکه ساختهاست چنان زانیذلک ممثل قپان است و مع

 جانیضوء که ا دنیسنج یاند از براساخته زانیم نیمچنحرارت و برودت و ه

تر که کجا روشن فهمندیاند که مساخته یآلت نیا یآنجا برا ایاضوء است 

 ییروشنا زانیاست و م زانیهم م نیآن کمتر است پس ا یاست و کجا روشن

و اسبابش هم آسان است  ستیاست و دو کفه هم ندارد قپان هم ن یکیو تار

 کی نهیآ یدارد و جا نهیدارد آ هیپا کنندیدرست م یزیدرست کنند چ

ورده خ کیتا آنکه پشتش را  کنندیو آن کاغذ را چرب م چسبانندیم یکاغذ

و آن چوب درجات دارد و بر آن  کنندینصب م نیزم یرو یو چوب اندیبنما

 نیا یو رو گذارندیشکاف چوب م یرا تو نهیآ یچوب شکاف دارد پا

 برندیم شیو پ نهیپشت آن آ برندیرا م یچراغ کیچوب هم درجات دارد و 

و  نندیبینم ابدیخورده پستر ب کیتا آنکه اگر  نندیکه چراغ را بب ییتا به جا

 کنندیآن دو مقام را مالحظه م نیو ماب یتهتا آن من گذارندیم یگریچراغ د

و آنجا  نجایضوء ا شودیم دهیو سنج شودیکه چند درجه است پس معلوم م

 نیکه کدام زم نهایزم دنیساخته به جهت سنج زانیکه کدام اضوء است و م
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بلند است و چقدر بلند است و کدام پست است و چقدر پست است و 

 کیهر یو برا اتیفیالوان و اشکال و ک یااند از برترازو ساخته نیهمچن

 ستیهم ن یابدا مجاز چیو ه قتایاست حق زانیم نایقیاند و همه ساخته یزانیم

خرما و  دنیو همت او مقصور است در همان کش یو اما شخص بازار

 ریرا در همان دو کفه و به غ زانیم یمعن کنندیگندم است و حصر م دنیکش

 نددایم میعل میو شخص حک فهمندینم یگرید زانیو م یگرید یاز آن معن

 قتایدن است حقیهمه آلت سنج نهایو ا زانندیم قتایحق نهایکه همه ا فهمدیو م

 یانو در مع روندیباالتر م نیو از ا کنندیم یترق گرید یباز بعض گریو د

مربوط حرف  یسخن که ک یاند براقرار داده زانیاند مثال مقرار داده زانیم

از آن است مثال  ترحیکالم فص نیحرف و ا نینامربوط و چقدر ا یزده و ک

 است زانیاند و نحو مقرار داده راعلم نحو  زانیم یو نامربوط یمربوط یبرا

قواعد  به دیاعبارت شما گفته کیام و عبارت من گفته کیلسان حاال  یبرا

بوط است و کدام نامربوط که کدام مر شودیمعلوم م میکنیعرضه م ینحو

اند قرار داده زانیمنطق را م نیو همچن نیاست از مواز زانیم کیپس نحو هم 

ناقص  یدرست است استدالل او و ک یکه ک نیهو برا یمعان دنیدر سنج

 زانیرا م یقاریموس نیو همچن نیاست از مواز یزانیاست پس منطق هم م

اشعار مثل فعول فعول فعول فعول و  یمصرعها دنیسنج یاند براقرار داده

هم  اشعار و دنیسنج یاست برا زانیاند که مکه قرار داده هیعروض عاتیتقط
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 انیب یفصاحت و بالغت که علم معان دنیبه جهت فهم دانقرار داده یزانیم

قرار داده است به  زانیمقدسه را خداوند عالم م عتیشر نیباشد و همچن

 یعادل است و ک یکافر و ک یمن است و کمو یمردم که ک دنیجهت سنج

است  یقیحق زانیم زانیم نیو درکات آنها و ا نهایدرجات ا زانیفاسق و م

ست و ا یواقع زانیم قتیکه حق زانیو التخسروا الم لقسطالوزن با موایکه اق

 هیو معارف ربان دیاند به جهت صحت عقاقرار داده زانیقاعده م نیبه هم

 قیحقا معرفت یو برا نیاجمع همیو ائمه صلوات اهلل عل غمبریمعرفت پ یبرا

 یخود جار اءیاست که خدا آن را بر لسان انب یعلم حکمت زانیو آن م اءیاش

 شانیا دیکه با عقا دهیو بر خلق خود واضح کرده است پس هر عق هکرد

است و هرچه مخالف آمد نامربوط است و باطل است  حیدرست آمد آن صح

به جهت آنکه وجود مبارک  شوندیم زانیه اشخاص هم مقاعد نیپس به ا

 دهیسنج زانیم نیبه ا دیامت با عیاست و جم زانیم هیحجت صلوات اهلل عل

شوند  هدیسنج زانیداشته باشند که به آن م یزانیم دیبا یهر عصر هلشوند و ا

و گفتارشان و کردارشان پس هرچه  دشانیعلومشان و اعمالشان و عقا عیجم

 یاست و قبول و هرچه مخالف مردود است و باطل و عل حیمطابق است صح

 همیائمه عل یعنیالقسط  نیو نضع المواز دیفرمایهذه فقس ماسواها و خدا م

 هدیسنج شانیو به ا شوندینصب م امتیقسط که روز ق نیاند موازالسالم

که  نهایاست و ا اریبس نیاست و مواز انزیخلق و قرآن هم م عیجم شودیم
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 اریبس انزیبود که شما ذهنتان موسع شود تا بتواند م لیتمث یعرض کردم برا

 یزانیکه گفت من م یاز شخص نحو دیدیشما شن یاستنباط کند حاال وقت

حرف را حمل کرد  نیا دیحاال نبا سنجمیام که کلمات مردم را مقرار داده

 نیدر اذهان ما هم زانیکه بله متبادر از م نیآلت ذات کفت نیکرد به ا یو معن

قسط که خداوند فرموده و نضع  نیمواز مییاست حاال هرگاه ائمه فرمودند ما

 یرا بر معن نیحمل کرد ا دیاالقسط که مجاز فرموده باشند و نب نیالمواز

است که  نیندارد ا یاست دخل نیکه متبادر به اذهان ما هم نیذات کفت

حرف  یاند در هر علمدر چه علم حرف زده دینیائمه را بب کنمیم عرض

 ایدر طب  نکهیکلمات آن را حمل بر اصطالح آن علم کرد نه ا دیاند بازده

د مثال دخل ندار میظاهر فهم عوام کن برحمل  مییایاند حاال بزده یفلسفه حرف

خذ الفرار و الطلقا پس به لغت اهل آن علم حرف زده  دیدلش خواست بفرما

 است اجعلوا بعضه یاست و اصطالحات یبه فهم ظاهر عوام ندارد علم یو دخل

به لغت حکماء است نه به لغت  نیماء و بعضه ارضا و افلحوا االرض بالماء ا

 به دیاند بافرموده هیشد و آنچه در معارف ربان نیامر چن یظاهر عوام پس وقت

 ستین لیتأو ستیگفتند مجاز ن زانیباشد پس آنها اگر م یربان یلغت حکما

که در آن علم تکلم  یاست در آن علم یقیحق یاست و معن قتیبلکه حق

بود  یلیتمث نهایو ا قتیقسطند به طور حق نیمواز اءیاند پس ائمه و انبکرده

 یمعن درخت چه نیا دیشنویدرخت و شما م ندیکردم حاال بفرما عرضکه 
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 کرد بر دیحمل با دیشنویکه شما م یشجر نیا ایاست آ تیدارد و چه حکا

 مینیو بب یدر هر عالم میو برو میبده میتعم نکهیا ایلنگر و ماهون  یدرختها

کرد  یمعن دیکه شجر آنجا چطور است و به قاعده آنجا و در همان عالم با

 یشجرها نیحمل بر ا میکه شجر بشنو یاگر بنا شد که در هر علم

از آن جمله در بدن شماها  شودیعلوم فاسد م عیجم میماهان بکن یباغستانها

اغصان  عیو جم دهییرو یشجر یاند و در هر ارضسه ارض قرار داده آدمیو بن

 از آن وارض ارض کبد است  کیبدن  نیشده در ا گریکدیملتف به  نهایا

 یکیاو منتشر شده و  یهابدن شاخه عیو در جم دهییضوارب رو ریعروق غ

بدن  عیو در جم دهییقلب او است و عروق ضاربه از آنجا رو نیزم گرید

و  دهییارض دماغ او است و از آنجا اعصاب او رو گرید یکیمنتشر شده و 

و  هدییوبدن ر نیسه شجره است که در ا نیبدن منتشر شده پس ا عیدر جم

ه به شد دهیچیلتف و پم گریکدیبدن منتشر شده و به  عیاغصان او در جم

 دینیبیکه در لنگر م ییحمل کرد بر درخت هلو دیبایرا نم نیحاال ا گریکدی

م شجر لکن در عل شودیاست حاال به آنها گفته م نیشجر ا یمعن دییو بگو

 دیهمف دیحاال با زدیخیماز شجر البحر بر ندیفرمایطب است و ائمه: ابر را م

 دیکن الیاست شجر است لکن شجر البحر نه خ زیکه شجر البحر چه چ

 یاشجار ندارد بلکه از رو نیبه ا یبحر سبز شده است دخل یرو یدرخت

االش آن ب احیو به واسطه ضرب ر شودیمتصاعد م یظیبخار غل @ایدر نیزم
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و در هوا منتشر  کندیم دایها و اغصان و افنان پو شعبه کندیرا متشعب م

آن بخار  شودیمتصاعد م ایکه از در یآن بخار و شودیم یشجر شودیم

شجر البحر  شودیپس م کندیدرخت است و هوا او را شاخ شاخ م نهیبع

در  است و ریپاش در خانه حضرت ام یشجره طوب ندیفرمایواقعا و م قتایحق

که  دیدانیو شما م هست یشاخه از آن درخت طوب کی نیمومن عیخانه جم

 یدر جنات عدن است و مرتفع است و باالتر است از باق ریخانه حضرت ام

 کیاز آن  یاز آنجا است و در خانه هر مومن یدرخت طوب شهیجنات و ر

است  نیرالمومنیهمه در تحت خانه ام نیمومن یهاخانه عیشاخه است و جم

 نییو پا ریسراز شیهاهدرخت معلوم است که باال است و شاخ نیا یپس پا

اشجار  نیبه ا یدخل یست پس معلوم است که همچو درختا زانیاست و آو

و از او هلو  زدیو از او اسب بر زدیکه از او جامه دوخته بر یندارد درخت ایدن

که آدم را از آن  یو مثل آنکه درخت زدیو از او علم بر زدیبر هاوهیم عیو جم

 یتیکه شجره علم آل محمد بود و در روا ریتفس کیکردند فرمودند در  ینه

چه پس  یعنیباشد  اشوهیکه از شجره حسد خورد و آن شجره که حسد م

لنگر باشد و همه  یالزم نکرده است که اشجار آنجا مثل درخت هلو

به طور آن عالم است پس اشجار جنت  یاشجارند و لکن شجر در هر عالم

ولکن  شجر است قتایو حق دیکن ایدن ینه فرضش را مثل درختها دیشنویکه م

او  وهیاست که م یاست و شجر ختهیاست که پستانها از او آو یشجر
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بز س نیبهشت حورالع یچه دم نهرها یعنیاست و سبز شده باشد  نیحورالع

 کندیو بغلش م ندیچیم خواهدیهر کدام را دلش م رسدیشده و مومن که م

که لب جوبها  ندیحسان آنها راتیحسان و خ راتیخ هنیمنزل ف بردشیو م

 اوضاع نیبه ا یحرفها دخل نیچه پس معلوم است که ا یعنیاند سبز شده

و  دهدیرا م ایدن یهاوهیم عیاو طعم جم وهیم کیندارد و شجره جنت 

که بخواهد  یبه هررنگ و شکل شیکیو هر دهدیرا م هاوهیم عیجم تیخاص

 عشیجم وانیالح یله ان الدار االخره و لیبا آدم به دل زندیو حرف م شودیم

اش زنده همه اشوهیو اشجارش و م وارشیدارد و در و د اتیزنده است و ح

آدم و هکذا و  یبرا کندیو مطالب و معارف م یمعان قیاست و برگش تحق

است و نهرش مثل  گرید یمعلوم است که آنجا اوضاع زندیقصرش حرف م

 یش جارعر ریاست از ز ینهر میتسن زدیرین مییاز باال به پا یلوله بلور کی

 و مطالب کنندیم االتیمردم خ نیاست ا یاوضاع گریو د زدیریو م شودیم

ر آن و ب کنندیخود م االتیبر خ عاتیو تفر کنندیخود م االتیرا حمل بر خ

تند گف نیخالف اجماعاتشان شد خالف اجماع مسلم نندیبیم کنندیبحث م

 االتیاجماع بر خ کنندیکه مردم م یاالتیاست خ نیسلمم یاجماع زیچه چ

به  االتیو خ دیفهم دیرا با ثیحد یاست معن تیاجماع بر لفظ روا ستین

که صاحبش چه منظورش بوده لفظش حق است  دید دیبلکه با دیآیکار نم

 الزم نکرده گریهست حاال د یاعتقاد کرد درخت طوب دیو درست است و با
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 یامت کیبرگ او  کیباشد  طورنیا ستیم نالز ریخ باشد یمثل درخت ناروئ

 انیدر م ندیفرمایاست و م گرید یپس آن عالم پستا اندازدیم هیاز امم را سا

است  ییایاست حاال چطور در هایماه ایاست و در آن در ییایآسمان در

 یایکه در دیگویمازندران است آن وقت م یایکه مثل در کنندیحمل م

 .ستدیایهوا م انیچطور م نیاست ا نیسنگ قدرنیامازندران 

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس چهل و نهم*» 

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل
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الخلق بجسمه  عیموثر جم 9فاعلم انهالمعراج:  یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یال  اءیاالنب قیو خلق من شعاعه حقا فیالشر

 ریتعب ستیاهل شهاده ممکن ن یبرا هیبیعرض کردم که از مطالب غ روزید

ا ر هیشهاد یمگر معان فهمندیپس اهل شهاده نم یآوردن مگر به الفاظ شهاد

حمل  پس ستندین بیآن الفاظ در عالم غ یو مردم مطلع بر آن موضوع له اصل

ه است ب تبطمسأله چون مر نیخودشان و ا هیشهاد قیآنها را بر حقا کنندیم

 انداست که اختالف کرده نیالجمله ا یمسأله ف نیو شرح ا یمسأله اصول

 ایمجازند  هیبیغ یظاهره و در معان یمعان یالفاظ موضوعند از برا ایکه آ

آنکه در هر دو به  ایمجازند و  هیو در ظاهر هیبیغ ینمعا یموضوعند از برا

 هیشهاد یمعان یبرا داست که الفاظ موضوعن نیاست مشهور ا قتیطور حق

است و متبادر است و  هیدر شهاد قتیمجازند و عالئم حق هیبیغ یو در معان

 دانندیپس به طور مجاز است واضع را هم که خدا نم ستین هیبیعالئم غ

 هیشهاد یالفاظ متبادر اذهان ما معان نیاند و از اخلق هم که از اهل شهاده

س پ اندنهیمحتاج به قر هیبیدر غ و شودیهم نم نهایاست و صحت سلب از ا

در آنها مجازند و خصوصا که واضع هم که از اهل عالم شهاده بوده است 

 هیبیغ یمعان یبراعالم شهاده نه از  یمعان یپس البدا وضع کرده است از برا

الفاظ  نکهیقائلند به ا ندیگویم «هیبهشم»که آنها را  نییاز اصول گرید فهیو طا
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ه مجاز است به جهت آنک هیظاهر یو در معان هیباطن هیبیغ یندر معا قتندیحق

آنها وضع شود و واضع  یالفاظ برا نیکه ا ندیآنها اقربند به مبدء و اوال

 یبه خدا اقرب است پس الفاظ در معان هیباطن یخداوند عالم است و معان

رت به جهت کث یقوم یبرا تیمجازند نها هیظاهر هیو در شهاد قتیحق هیبیغ

ه اند بمهجور شده هیباطن یشده و آن معان قتیحق هیشهاد یدر معان تعمالاس

هم از باب غلبه  نهایپس در ا بیاستعمال و به عدم توجه مردم به غ یکم

 است. قتیحق

خود  یرا در جا یزیکه صاحب نظر جامعند و هر چ گرید یاما قوم و

اند و هر دو هر دو راست گفته ندیگویم میو حک رندیو بص گذارندیم

 که واضع ستیخلق شک ن ایاند اما واضع خدا است کرده ریمقصرند تقص

و علم آدم االسماء کلها پس  دیآیکه از کتاب و سنت برمخدا است  چنان

 آدم کرد پس میشوند خدا آنها را تعل دایدر عالم پ نیکه واضع یآناز  شیپ

داشت و خداوند وضع کرده آن اسماء و  یبوده و معان یمعلوم شد که اسمائ

نجعل له لم دیفرمایپس واضع خدا است و باز م یآن معان یالفاظ را از برا

 ایتند هس ءیشالفاظ  نیا ایآ ءیقل اهلل خالق کل ش دیفرمایو م ایمن قبل سم

نوشته ن ایرا  کونیخداوند عالم در لوح محفوظ نوشته ماکان و ما ایو آ ستندین

خودش عالم بوده و خودش خلق  ایگرفته  میاگر نوشته از بندگان خود تعل
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 اجیداده و وضع کرده آنها را اگر عالم بوده و احت صیکرده و خودش تخص

که  یواضع است بعد از آن ودشبه تعلم از بندگان خود نداشته پس خداوند خ

ه ک نندیواضع نیو ا ستیاز شهاده ن بیخدا واضع شد پس خدا اقرب به غ

 به کل بیاست و خدا قر میدارند و خدا واسع است و خدا عل یو بعد یقرب

 است پس کسانیپس نسبت کل به خدا  یالعرش استو یاست الرحمن عل

 هیشهاد و به طور هیبیغ یمعان یبرا هیبیخداوند وضع کرده الفاظ را به طور غ

 تیولبه جهت اول هیبیغ یمعان یاست برا قتیبه طور حق هیشهاد یمعان یبرا

است که  نیو ما را اعتقاد ا هیشهاد یاسماء از معان نیبه ا ندیآنها و آنها اوال

 یتواضع لکن به مناسبت ذا صیبه تخص هیشهاد یمعان یالفاظ موضوعند برا

ه وضع و است ب یباشد و آن اول شتریب اتیبیدر غ مناسبت نیکه ا یپس وقت

آنها به  یشد پس الفاظ موضوعند برا نیچن یپس وقت کندینم یخدا ترک اول

 قتیبه طور حق هیشهاد یمعان یعنی نهایا یو موضوعند برا هیاول قتیطور حق

 نیبه ا یمسم نهایاست بلکه ا قتیدر هر دو حق قهیبعد الحق قهیو حق هیثانو

امثال آنها بودند و مثال آنها بودند و اال اصل  نهایبه جهت آنکه ا انددهاسماء ش

به طور  هیشهاد یو برا هیاول قتیبه طور حق هیبیغ یمعان یلفظ موضوع برا

شارع  که یشد آن الفاظ نیکه امر چن یاست بعد از آن قتیپس از حق قتیحق

 هیبیغ یآنچه از معان وباشد  قتیآنچه متبادر به اذهان ما باشد حق دیفرموده نبا

 یمعان یباشد و مجاز باشد بلکه الفاظ اوال برا التیآنها تأو یگفته شود برا
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 یعانم یو بعد از آن برا شودیو گفته م شودیوضع شده و استعمال م هیبیغ

 9پس سماء در وجود پاک محمد شودیو استعمال م شودیاستدالل م هیشهاد

سماء  نیآسمان سماء شده و به ا نیآن ا زاست و بعد ا قتیاول و به طور حق

که است چنان هیشهاد وضیمبدء ف یسماء شهاد نیاند به جهت آنکه اگفته

مبدء حرکات  یسماء شهاد نیاست و ا وضیف عیمبدء جم یبیآن سماء غ

مبدء امداد مادون است  نیحرکات است و ا عیکه آن مبدء جماست چنان

 طیکه آن محاست چنان طیسماء مح نیا وامداد است  عیکه آن مبدء جمچنان

که او است چنان عیسماء اشرف و الطف و خارج از طبا نیبه کل است و ا

هذه فقس ماسواها  یملک است و عل عیجم عیالطف و اشرف و خارج از طبا

که به آن  یاسم شده به جهت مشاکلت نیبه ا یمسم یسماء شهاد نیپس ا

 نهایاال امم امثالکم ا هیبجناح ریطی طائراالرض و ال یدارد و ما من دابه ف

 قرار پس آنچه ائمه : نیو از ا یمعان نیبنابرا ندیآنها یآنها و صفتها یمثلها

است نه به طور  قتیمعراج همه به طور حق تیفیاند در کفرموده شیفرما

است  هیاول قتیبه طور حق یالفاظ در آن معان نیمجاز و اصل آنها است و ا

در شب معراج که  9غمبریشده پس پ قتیبعد از آن حق هیشهاد یمعان یو برا

ن از ارکان عرش که آن را رک یبه رکن دندیرس نکهیبردند رفتند تا ا فیتشر

صاد و  یایاست در نیو هم ندیگویم اتیالح نیو آن را ع ندیگویم اتیح

وضو  غمبریرا که ادن من صاد و توضأ و اقرء و صل پس پ غمبریخدا امر کرد پ
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 قتیاعمال و حق نیا تیفیاز آن بحر و قرائت کرد و نماز کردند و ک گرفت

 ردیگوضو ب دیکه وضو چه بود و سبب چه بود که با دیفهم دیاعمال را با نیا

 شیو قرائت بکند و نماز کند و قرائت اول نمازش باشد و نماز ظهر باشد و پ

است که  ییزهایچ نهایعرش نماز کند و عرش را قبله خود قرار دهد ا یرو

عرض کردم که اصل موت از انقطاع  یروز کیبه انظار ظاهره اشکال دارد 

بالذات است و هرچه  ومیق یبه جهت اتصال به ح اتیاز مبدء است و اصل ح

 تونیو انهم م تیاست و موت است انک م تیبالذات منقطع شد م اتیاز ح

پس  ودشیم یاو ح اتیمتصل به خدا شد به فضل ح یلکن هرگاه کس

است و هرچه  اتایح یمخلوق هرچه اقرب به مبدء است اشد و اقو نیبنابرا

جهت عالم شهاده  نیپس از ا شودیابعد از مبدء است اشد موتا و اکثر موتا م

نسبت به عالم شهاده عالم  بیعالم موت است و عالم غ بینسبت به عالم غ

 ایپس مقام دن وانیحال یجهت فرمود و ان الدار االخره له نیاست از ا اتیح

عالم که مقام موت است و  نیپس ا تونیو انهم م تیمقام موت است انک م

 یاز حصول موت رهیکب یو حدثها رهیصغ یحدثها نیا عیعرض کردم که جم

پس عالم شهاده و اهل  شودیدر کل بدن حاصل م ایاست که در بعض بدن 

از آنها  یو بعض راز آنها محدثند به حدث اصغ یعالم شهاده محدثند بعض

عالم شهاده عالم حدث است و عالم عروض  عیمحدثند به حدث اکبر و جم

عالم و منهمک  نیکه راکن در ا یموت است به واسطه بعد از مبدء و آن کس
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به حدث اصغر بعد از  ایبه حدث اکبر و  ایعالم است محدث است  نیدر ا

ند و داخل عرصه افالک شو رندبگذ نجایباال بروند و از ا نجایبنا شد از ا نکهیا

است که در در دروازه بهشت  اتیآنجا ماء الح دندیکه رس اتیبه رکن ح

 نیکه بر در اقرار داده است چنان یاتیالح نیچشمه ع کیرضوان خداوند 

است  نیا بیرا قرار داده و از جمله عجا اهیماء الح نیجنان سبع خداوند ا

اع چه اوض نیچه و ا یعنی دهیآفر بهشترا خداوند بر در  اتیچشمه ح نیکه ا

که چشمه آب  ستین نیدر ا یکه شک شودیعرض م یاست به خدمت سام

رفت به  کردیکه م یریدر ظلمات است و حضرت اسکندر در س اتیح

ظلمات و حضرت خضر به همراه او بود و خضر از آن آب خورد و هرکس 

 یشک نیباشد و در ا هشیهم دیتا نفخه صور و با ردیمیاز آن آب خورد نم

که  یریس نیکه ا مینیو منقول هم هست لکن حضرت اسکندر را بب ستین

 نیزم یکه در رو یکرد و رفت در ظلمات ریبه پهنا س نیزم یکرد در رو

 یاست که گود یااست که قطعه یقطب شمال ریکه ز یآن ظلمات یعنیاست 

و منطقه البروج هر  که معدل النهار شودیم یگود نیدارد که آنجا داخل زم

 و کندیو آفتاب در منطقه است به طور معدل حرکت م شوندیم یدو مخف

و نه در زمستان و نه در تابستان  شودیشد ظلمات م یکه مخف رهیهردو دا

 وانیکه ح ستیکه در آنجا است ممکن ن یو از شدت سرد ستیآنجا آفتاب ن

و  دیروینم اهیگ هاست از شدت سرما ک یتولد کند و مسکن کند و طور
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 خیو  ماندیآنجا ذائب نم وانیو خون در بدن ح شودینم یآب ذائب و جار

آنجا بماند  یزیکه حرارت غر ستیپس ممکن ن شودیو منجمد م کندیم

آنجا بتواند عبور کند و  ایکه آنجا بماند  ستیپس آدم و انسان ممکن ن

دو ساعت کمتر در  و آفتاب شودیدو ساعت کوتاه م یروز نجایزمستان ا

که در تمام عمرش آفتاب  ییدر جا شودیسرد م طورنیو ا شودیروز ظاهر م

هست که طاقت  یآنجا چه خواهد بود آنجا سرد یباشد سرد دهیند

د کند و در آنجا برود و زنده باش ریاسکندر س شدیو نم اورندیب توانستندینم

و  مردندیسرما م زا عایو مراکب او جم واناتیو خود او و قشون و ح

 که مأثور است و منقول یآن طور یابدا ابدا عبور کنند وانگه توانستندینم

ه ک یاند که وقتاند و فرمودهظلمات آن احوال را ندارد مثال نوشته نیاست و ا

وه و ک دیبود و به کوه قاف رس یرا و آن ملک یشخص دیاز ظلمات گذشت د

 یسر به آسمان از زمرد سبز و سبز بود و نیبه تخوم ارض یهاشهیقاف ر

صور به دهنش پس به  دیاو را د لیبه اسراف دیرس نکهیآسمان از او است تا ا

 ینشد ریس اینکرد و تو را بس نبود و از دن تیتو را کفا ایاسکندر گفت دن

اوضاع که  نیو ا ستیدر آن ن کنندیو هکذا آنچه نقل م یهم آمد نجایکه ا

و از  ستین نیزم یبه آن ندارد و کوه قاف رو یاست دخل نیزم نیا یرو

 هانیکه ا کنندیما از نواصب و کفار ما را قدح م یاست که اعدا نیعجائب ا

است که سر او به  یپارچه زمرد است و کوه کیاند که کوه قاف که گفته
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اند هکرد ریاند و سرفته ایاهل جغراف عیاست جم نیآسمان است و ته او به زم

را گشته و  نیکه دو دفعه سه دفعه دور کره زم هایاز فرنگ و آدم هست

 چیرا گرفته و ه ایاست که دور دن یچطور کوه نیا دهیند یهمچو کوه

ا او ر دیمردم با عیوصف جم نیبود به ا یکوه نیو اگر چن دهیکس او را ند

ت پس معلوم اس دهیکس او را ند چیبودند و ه دهید ایاقال اهل جغراف نندیبب

ه ک انددهیکه نفهم میاو جوابشان داده ستین یکوه نیاست و چن روغکه د

 طیمح میتاست و نگف ایبه دن طیکوه مح نیکه ا میبلکه ما گفت میاما چه گفته

 یو کسان دیفهمیو شما حرف ما را نم دیشویاست شما ملتفت نم نیبه زم

قاف که  که کوه انددهینفهم کنندیکه از خودمان هستند و از اهل اخذ م

م و طور چش ستین هیاست داخل اجسام عنصر ایاست و دور دن ایبه دن طیمح

و آن کوه الطف است از سموات سبع و الطف است  ندیبیآن را نم یعنصر

را شما به چشم  یاست و همچو کوه ایبه دن طیو از عرش و مح یاز کرس

 یزمردها نیاکوه از زمرد سبز هم که هست الزم نکرده از  نیو ا دینیبیم یک

زمردها ندارد  نیبه ا یبهشت است و آن زمرد دخل یباشد بلکه از زمردها ایدن

بود که اسکندر که رفت به  نینبود و مقصود ا نهایحال مقصود ا یا یو عل

 نیو در ا ستیحرفها ن نیدر ظلمات ا ندیگویکه م ییحرفها نیظلمات ا

آب آنجا بند  شوندینمو قشون از سرما آنجا بند  وانیح نیزم یظلمات رو

منجمد است  اشیدر عیکه در طرف نقطه شمال است جم یو بحر شودینم
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آن بحر منجمد است پس چشمه  عینقطه جنوب است جم ریکه ز یو بحر

بحر منجمد آفتاب دارد و منجمد است حاال چشمه  کندیآنجا چه م اتیح

 تعقل دهیاست که ابدا آفتاب ند یچگونه جار نیدر ظلمات زم اتیح

حضرت اسکندر در طول بوده و آن  ریپس مبادا که س یزیهمچو چ شودینم

ظلمات است که شما اسمش را  نیکرد ا ریکه اسکندر رفت و س یظلمات

که  یرنگ آب نیکه ا ستیاهل علم شبهه ن شیو در پ دیاآسمان گذارده

 بخاره هوا از کر نیظلمات است ا نیا دینیبیکه شما م یو سواد فلک دینیبیم

برود در آنجا همان بدن  یظلمات است و اگر کس عشیجم یکه گذشت

جاها همه ظلمات است هوا و فضا ظلمات  ریسا گریخودش روشن است و د

 اتیچشمه ح نیظلمات آن ظلمات باشد و مبادا ا نیمحض است پس مبادا ا

در مقام جوزهر فلک قمر  یعنیآسمان باشد  ریباشد که در ز یاتیچشمه ح

جوزهر  برسد از یستیکه به عالم با یاتیاست و ح وهیقمر فلک ح چوناست و 

 نیبرسد که محل تقاطع شمس و قمر است و بس و از تقاطع ا یستیقمر با

و  شودیپس رطوبت از قمر احداث م شودیدر عالم م اتیدوتا احداث ح

جهت  نیاست از ا اتیحرارت و رطوبت مزاج ح نیحرارت از شمس و ا

دربان بهشت بود از  هیجهت ح نیکل است و از ا اتیح دءجوزهر قمر مب

مر الع لیطو هیح نیاند که امشتق است و گفته اتیاز ح هیح نیاندرون و ا

شند او را بک نکهیمگر ا ردیمینم ییخودش به موت خدا هیاست و گفته که ح
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رد دا تیاتیجسمش ح نکهیا یاو است حت یاعضا عیممازج جم هیح اتیو ح

 یکنیاش که مکه دو تکه میرا تجربه کرد نیدارد و ا تیمانجس اتشیو ح

عرض  یروز کیو  رودیدارد و راه م اتیو ح کندیهرتکه از او حرکت م

 هیاست و ح اتیدربان فلک قمر است و فلک قمر فلک ح هیح نیکردم که ا

 نیخلق کرده است که ا نیرا خداوند چن نیطن نیدربان بود از اندرون و ا

 دیربایا مآنها ر دهیتاب اتیآنچه از فلک ح نکهیبه جهت ا اندنیطن ندهیابرها ربا

مان آنها به ابر بر آس ستین گرید زیاست و چ مهیعظ هیح نیو طن بردیو باال م

در  اتیاست و آن چشمه ح هیاست و ح یو فلک قمر هم ح شودیربوده م

که در  جهنمکه از طبقه اول  یدر بهشت خدا آن را خلق کرده است تا کسان

ت است و بهش نیو جهنم در زم ندیآیم رونیگذاشته شده ب هیعنصر عیطبا

 ندیآیم رونیکه از جهنم ب یکسان دیآیکه از اخبار برمدر آسمان است چنان

آنها را داخل بهشت  خواهندیو م ندیآیم رونیب عیکه از مقام طبا یو کسان

دهند به جهت رفع آن حدث یغسل م اتیآنها را و در چشمه ح برندیکنند م

و آن لوث  نیاند در زمآنها رخ داده و محدث بوده یبرا نیکه در زم یاکبر

بل شد قا لیزا شانیاز ا عیکه لوث طبا نیو هم شودیم لیزا شانیاز ا عیطبا

است که از  اتیکه داخل بهشت شوند بهشت اول بهشت ح شوندیم نیا

 ریاست که ز یاتیچشمه ح شمهپس آن چ شوندیآنجا داخل عرصه افالک م

ز ا دیچشمه شا نیکه ا کنمیبهشت و دم در بهشت است بلکه عرض م نیا
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باشد وجود او که بارد  اتیح یشده باشد اصل آن ضوء مرب دهیضوء قمر آفر

که  یسواد نیاست که ا ضیاست و خود او مب اتیح یو رطب است و مرب

و  مثل فحم نکهیجهنم تا ا ولاند در طبقه ااست که آنها سوخته اءیاش یبرا

غسل کردند ازاله آن  اتیدر آن چشمه ح نکهیاند و بعد از اشده اهیذغال س

و  شوندیو داخل بهشت م شوندیم ضیو اب شودیظل و آن سواد از آنها م

ه ک ییو اول غذا دهندیکه به انها م یزیهستند آنجا و آنجا که رفتند اول چ

 نکهیاست به جهت ا یچه لغت نیکبد حوت است ا فرمودند خورانندیبه آنها م

 را اتیاست و کبد او مبدء تولد دم است و دم مقام ح اتیحوت مشتق از ح

کبد حوت  یاست پس اول غذا اتیدارد و مقام هوا را دارد و هوا منشأ ح

خود را  اتیو در چشمه ح دندیکه کبد حوت را به او خوران نیاست هم

 وانیالح یکه ان الدار االخره له شودیم رتدار آخ قیشست و شو داد ال

 یه یاال موتتنا االول نیتیهستند أفما نحن بم یح گریو آن وقت د شوندیم

آن وقت  نیو ما نحن بمعذب خوانندیو م ندیگویرا م نیو هم کنندیذوق م

 کردن در درجات بهشت. ریو س شودیحظ م یبنا گرید

 او رفتند؟شد قشون اسکندر که بودند که با  عرض

 یبرا ینفر سرباز کی ینفر قشون داشت هر مثال کیبه قدر هر مثال  فرمودند

 .میاو است و ما هم دار
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 نخورد؟ اتیشد اسکندر چرا از آب ح عرض

و او  قدر که خوردبود و همان بشینبود و خضر نص بشیاسکندر نص فرمودند

 .نیمحمد و آله الطاهر وهیبح ناینخورد پس خضر اشرف از او بود اللهم اح

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس پنجاهم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل
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الخلق بجسمه  عیجمموثر  9المعراج: فاعلم انه یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یال اءیاالنب قیو خلق من شعاعه حقا فیالشر

عالم شهاده نسبت به عالم  عیکه جم دیرس نجایهفته گذشته سخن به ا در

نسبت به عالم شهاده مقام  بیمقام بعد از مبدء و حق است و مقام غ بیغ

و کمال و قوت و قدرت و علم و  ریو نور و خ اتیقرب به مبدء و اصل ح

و صفات  راتیخ نیخلق اقرب به مبدء باشد ا نیحکمت است پس هرچه ا

 نیخلق ابعد از مبدء باشد ا نیخواهد بود و هرچه ا یاقو شانیدر ا رهمذکو

 نیو ا اتیح نیا نیاضعف خواهد بود پس بنابرا شانیمذکوره در ا راتیخ

خواهد بود  ترفیعالم شهاده ضععلم و حکمت در  نیقدرت و ا نیقوت و ا

قبل عرض کردم که اتصال  یخواهد بود و در چند تریقو بیو در عالم غ

و  بیو طاهر است سبب ط بیکه طاهر نام او است و نام او ط یخداوند هب

و هرچه  شودیم دایپ ءیدر ش تیو طهر غلبه واحد بیطهر است و اصل ط

اه و هرگ شودیم دایو طهر نقصان پ بیشود در ط دتریاز آن مبدء بع اءیاش

بعد  تیبه غا دیآیتا م شودیم دایپ شتریو طهرش نقصان ب بیابعد شد در ط

پس چون در  رسدیو غلبه موت م اتیضعف ح تیبه غا رسدیاز مبدء م

 بیخالف آن ط نجایکمال را دارد در ا تیاست که موت نها ییبعد جا تیغا

 نیخواهد بود از ا یموت از همه جا اقو نجایو طهر است به جهت آنکه در ا
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 یسبعد از مبدء است پس آن ک تیجهت مبدء حدث اکبر خواه اصغر در غا

 تینها نکهیبعد از مبدء است از حدث اکبر است به جهت ا تیکه در نها

ه قرب ب تینها نیو طاهر است ا بیبعد از ط تینها نیبعد از مبدء را دارد ا

 تیاند در غاواقع شده اءیاش عیکه جم نجایپس ا قذارت ظاهر و باطن را دارد

ر که د دیفرض کن نیچن دیبعد از مبدء محدثند محدث اکبر و اگر بخواه

نظر  اتیو اگر در علو دیریآنها را حدث اکبر بگ دیکنیکه نظر م اتیعیطب

رصه ع نیهرکس که از ا نیپس بنابرا دیشا دیریآن را حدث اصغر بگ دیکن

داخل بهشت  خواهدیم یوقت نیکه عالم شهاده است گذشت ا ایاجسام و دن

که از عالم شهاده  یداخل بهشت شود با آن الواث و قذارت گذارندیشود نم

مگر آنکه غسل کند در آن  شودیداخل بهشت نم نهایبه خود گرفته و با ا

که در جهنم  یکسان نیکه دم در بهشت است و همچن وهیچشمه ماء الح

دراز که در  یجهنم و پس از سالها یدر طبقه اوال نیز مومنساکن هستند ا

 یبا آن سواد و قذارت و چرک شوندیاند آنها هم داخل بهشت نمجهنم مانده

 غسل وانیچشمه ح نیکه بر آنها است مگر آنکه در ا یو سوختگ یاهیو س

را در در بهشت  وانیاست که خداوند چشمه ح ثیجهت در حد نیکنند از ا

 دهندیدر آن چشمه غسل م آورندیم رونیرا که از جهنم ب هایو جهنم دهیآفر

است از آن بحر صاد  یاوهو جل یبهشت ظهور ریدر ز وانیچشمه ح نیو ا

 وانیاست لکن ماء الح وانیعرش است و آن بحر صاد هم ماء الح ریکه در ز
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جنت رضوان است و  ریجنت عرش است در ز ریاست و آن هم در ز یملکوت

که بر در جنات سبع خدا ماء چنان دهیآفر یوانیدر رضوان هم خدا ماء الح در

باز قابل دخول در  گذرندیهم م اتجن نیکه از ا یو کسان دهیآفر وانیالح

 کنند از آن ریغسل کنند و تطه اهیمگر آنکه در آن ماء الح ستندیرضوان ن

که عرض  یمطالب نیبود ا دهیکه در سماوات به آنها رس یاصغر یحدثها

 است. بیاست و الفاظش قر بیالفاظ غر نیا یمعان کنمیم

است و بهشتها در آسمان است و در  نیکه جهنم در زم دیدانیشما م یبار

است  نیبهشت است و در هفت آسمان هفت بهشت است ا کی یهر آسمان

 یالجنه حت دخلونیالتفتح لهم ابواب السماء و ال دیفرمایکه خدا در قرآن م

 نیو طبقات هفتگانه زم نیو جهنم را خدا در زم اطیسم الخ یالجمل ف لجی

 تندیاو است اهل جهنم م یکه برا یبعد تیقرار داده و اهل جهنم آن غا

 نیمومن از کافر پس ا یعنی تیمن الم یالح خرجیکافر لقوله  یعنی تیوم

برند  رونیکه ب یبه غسل دارد و بعد از آن اجیاست که احت یموت حدث اکبر

 شانیا سلهغ دهندیغسل م وانیدر در بهشت در چشمه ح نجایرا از ا نیمومن

لکن نسبت به رضوان و اهل رضوان سموات  کنندیرا و بعد داخل بهشت م

 نیحدث اصغر است پس از ا یسبع و جنات سبع هم باز مقام حدث است ول

لجنه گذشت آن وقت اذا تنعم اهل الجنه با یهفت آسمان و جنات اگر کس
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ت و اس نیماعبدتک خوفا من نارک که در زم نیتنعم اهل اهلل بلقاء اهلل همچن

است  یجنتک کمال یجنتک که در آسمان است و اگر طمعا ف یالطمعا ف

ست پس نقص ا ستیکمال باشد پس کمال ن نیفاقد ا دیبا نیرالمومنیچرا ام

 دیجهت با نیپس بعد است پس موت است پس حدث اصغر است پس از ا

سبع گذشت آنجا  یاز آن کرد پس هرکس از آسمانها ریوضو گرفت و تطه

کند و داخل رضوان شود و داخل  ریو تطه ردیاز صاد وضو بگ دیرفت با هک

و  قرائت قرآن کند دیشود و آنجا که رفت با زیاهل اهلل شود و به لقاء اهلل فا

فصل الخطاب هم  نیهم هست در هم ثیجهت در احاد نینماز کند از ا

وان بخ انقر یعنیاقرء و ارق  رسدیخطاب به مومن م امتیکه در ق میانوشته

 درجه کیو  خواندیم هیآ کیکن مومن  یرا ط یادرجه هیو به هر آ ایو باال ب

تاب ک یف میکه وضو گرفت انه لقرآن کر یو هکذا پس بعد از آن رودیباال م

 مس کتاب را دیآنجا با نین رب العالمم لیاال المطهرون تنز مسهیمکنون ال

رآن ق قیاذکار قرآن و اول حقا ءو مبد کندیبکند و قرائت قرآن را بکند و م

عرش است و باالتر از مقام عقل منزل الکتب  تشیدر مقام عقل است و آ

کتاب است و بعد لفظ کتاب است و  یاست اما عقل اول کتاب و اول معنا

کتاب در مقام عقل است و لفظ کتاب در مقام نفس است و در مقام  یمعنا

عقل المتکلم پس  لیجسم است پس آنجا اول اذکار کتاب است و الکالم دل

قرآن در مقام عقل است پس شخص در آن مقام که وضو گرفت  یمباد عیجم
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قرآن را و اقرء و ارق را  هیبه آ هیآ خواندیدر عرصه عقل و م شودیداخل م

درجه پس از درجه و بعد  رودیو باال م خواندیقرآن را م یو ه کندیمل مع

 نماز گریتمام شد مأمور شد که صل حاال د قولقرائت او در عالم ع نکهیاز ا

که در  یاز حدث اکبر و حدث اصغر و آن صلوت یکن چرا با طهارت شد

ل اصلوتش مشتق از وص ای ریآنجا است مشتق از وصل است به اشتقاق کب

باز  میریگیم یائیصلوتش را  نکهیا ایصلوتش مشتق از صله است و  ایاست 

در  نیهمچن اللحم و یصل شودیگفته م میریبگ یائی یاز صل ریبه اشتقاق کب

 نیا یعنیحم الل یو صل هیتصل یصل دیز یصل نکهیا ای میجح هیقرآن است تصل

هم  یو اصطل رودیبه آتش م یعنی صلهایو کبابش کرد و  دیرا به آتش تاب

خود را به  یعنیالنار  یصطلیکسب حرارت کردن است و گرم شدن است 

خود را داغ کرد و به آن آتش  یعنی یو صل کندیو داغ م کندیآن گرم م

که  یمعن نیگرفت به ا هیرا از تصل یمقام صل نیدر ا توانیپس م دیسوزان

ب المحبو ریفتحرق غ االفئده ینار تطلع عل 7عن العشق فقال 7سئل الصادق

 یتمسسه نار و آتش محبت که نار تطلع علپس چون خود را به آتش لو لم

 تیخود را به آن آتش داد و دخان ان یو داغ کرد پس وقت اداالفئده است د

 هیاعظم تصل نیکرد و ا یخود را به آن آتش مشتعل کرد و مکلس کرد و فان

آتش بسوزان و  نیخود را به ا یعنیاست پس صل  نیا یبود و اعظم اصطل

وضو گرفت و قرآن خواند  9غمبریکن پس پ یآتش فان نیخود را به ا یخود
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است و اگر صلوه  یاست نماز خوب قشنگ یچه نماز نیبه به ا دو نماز کر

ت اس دیکه مقام انغماس در بحر توح طورنیبه ا میرا از وصال هم اشتقاق کن

خود و قطره نفس خود  تیبگذرد از انو  دیتوح یایکه غرق بشود و در در

 نیو چون به ا تیو همان بحر احد دیتوح یایمگر همان در یزیپس نماند چ

 وصل نیاز ا گریصلوه را به جا آورد و د قتیحق دیوصال و اتصال رس ممقا

 گریباالتر د یعروج نیو الصلوه معراج المومن از ا ستیو اتصال باالتر ن

انا که من قتلته ف رایز دیشا یریو اگر صلوه را از صله هم بگ شودیمحقق نم

و خداوند ا پساو شود  هیکه خود خدا د یباالتر کس نیو کدام صله از ا تهید

لکم عند  ریبارئکم فاقتلوا انفسکم ذلک خ یکه فرمود توبوا الرا کشت چنان

ود خ بزرگوار هم نفس خود را در راه خدا کشت و نیا کمیبارئکم فتاب عل

کرد و چون فعل او فعل خدا بود پس چون خدا او را  یرا در راه خدا فان

داد پس او شد نفس  قراراو  هینفس خود را د یعنیکشت پس خداوند خود را 

کدام  گریخدا که خدا نفس خود را صله به او داد و او شد نفس اهلل پس د

پس  ودشیم ترمیز عظنما نیو باالتر و کدام نماز از ا ترمیصله عظ نیصله از ا

وضو  ایبحر صاد رفتند و از آن در کینزد 9غمبریبود که در شب معراج پ نیا

دند حاصل شده بود فرمو شانیا یکه برا یبعد ثخود از الوا ریگرفتند و تطه

خلق اعظم  یو طلب جنت برا نیالمقرب ئاتیچرا که حسنات االبرار س

 یالعاملون پس خدا به قوم عملیعبادتشان است و خدا فرمود لمثل هذا فل
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شما  نیگفت مخلصا له الد یالعاملون ولکن به قوم عملیگفت لمثل هذا فل

 لعمیپس آن بزگوار از الواث لمثل هذا فل دیباش دیمخلص در توح دیبا

دتک ماعب دیفرمایم ریکه حضرت امکرد چنان ریالعاملون وضو گرفت و تطه

ک اهال للعباده فعبدتک پس جنتک بل وجدت یخوفا من نارک و الطمعا ف

آمد  ادمیچون واجد آن مقام بود وضو گرفت و قرآن خواند و نماز کرد لکن 

گذاشتم و تمام نشد و در خصوص اسکندر بود  شیدر هفته پ یتتمه کالم

و رفت به ظلمات و در  دیعرض کردم که اسکندر که رفت به کوه قاف رس

در  یعرض ریظلمات س و عرض کردم که آن افتیرا  اتیظلمات چشمه ح

ا ر لیکه رفت و اسراف یبه جهت آنکه آن ظلمات موجود ستین نیزم یرو

هت به ج ستین نیدر زم ریس نیکه ا تمعلوم اس دیو رفت کوه قاف را د دید

ه است ک نیا دیآیبرم ثیبلکه آنچه از احاد ستین نیآنکه کوه قاف در زم

کوه به آسمان است و  نیاست و سر ا نیدر تخوم ارض اششهیکوه قاف ر

اند و دور و رفته ستین نیزم یدر رو یکوه نیو همچن ستیشک در آن ن

که دو دفعه سه دفعه  یو بسا کس انددهیند یاند و همچو کوهرا گشته ایدن

 یکرده است و به همچو کوه احتیرا گشته بحرش و برش را س ایدور دن

 نیالعم نیا دیبگو ردیتقدسش بگ یاست کس نینه ا گریحاال د انددهینرس

اند و اند و گشتهاست بلکه رفته نینه چن ریخ ندیگویو دروغ م فهمندینم

أجوج و مأجوج که مأثور در قرآن و در اخبار ی تیمثل حکا انددهیاصال ند
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خواب  دانمینم گریافتاده د نیصلحا و مقدس یدست بعض نیهست و ا

 اند که باب االبوابکرده نیاند و جاش را هم معاند رفتهفکر کرده ای انددهید

 است نیا دیآیو آنچه از اخبار برم ندیگویرا از کجا م نهایا دانمیاست و نم

کم شده باشد  ایدن یاز رو میو مأجوجند اقل أجوجی ایدن میلاق کیکه 

و  أجوجیدر اخبار ما است در خصوص عدد  یاست وانگه یبیغر تیحکا

پس  دستنیبه آن کثرت ن یخلق چیهستند که بعد از مالئکه ه یمأجوج خلق

د است و بع یاز رمال هستند که در برار ادهیاز پشه هوا هستند و ز ادهیز نهایا

م ک نیزم یمخلوق حاال از رو قدرنیو ا ستیبه آن کثرت ن یخلق ئکهاز مال

تند که هس نهایگذشته ا نیچه از ا یعنیباشد  دهیآنها را ند یشده باشد و کس

ساخته و آنها آن طرف  یو سد دهیحاال اسکندر زحمت کش نندیزم یدر رو

 نیاست ا یاست چطور کوه یکه بسته چطور سد یسد نیا ایاند آسد مانده

ت اس یچطور سد دیایطرف ب نیا تواندیرا تا آسمان باال برده که نم وارید

 سال است نیحاال چند ندیایطرف سد ب نیا یممر چیاز ه توانندیکه آنها نم

 مینیبیضعف و نقاهت م نیبه ا آدمیبن نیاست ا تیحکا یلینتوانند خ نهایا

هستند  یخلق مأجوجو  أجوجیاست که  یچه سر نیا روندیبر کوهها باال م

ذلک چطور بلند است مع یاز آنها و خلقشان به قدر نخلها یکه بعض

کنند  یچند نفرشان عملگ طورنیکه ا یکسانسد بگذرند  نیاز ا توانندینم

است درست است  یچه سر نیا شودیم زندیکوه بر نیده روز خاک پشت ا



  611|  صفحه

 

هست  وجو مأج أجوجیخصوص نازل شد که  نیدر ا هیآ دهیرس ثیاحاد

 دیکه چشم ماها با یهستند تراب یخلق نهایلکن ا ستیدر بودنشان ن یشک

 نهایا ایآ حاال مینیبیاز خلقند جن را هم ما نم گرینوع د نکهیا ای ندیرا بب نهایا

 مینیبب میتوانیاگر م مینیآنها را بب میتوانیما م نکهیا ایاز خلقند  یگرینوع د

است که در عرض هفت هزار سال از عهد اسکندر تا حال  یتیچطور حکا

 میزرنگ یلینافهمند ما که خ میگذشته بگو نیاز ا ندیایطرف ب نیاند انتوانسته

 میر برکوه باالت نیاز ا میاپشت کدام کوه هستند پس ما هم که نتوانسته نهایا

و بر و بحر عالم وجب به وجبش را فرسخ به فرسخش  مینینفر از آنها را بب کی

 ایدن یدر کجا نیپس ا انددهیاند و شکلش را کشکرده دیتحد ایرافرا اهل جغ

 ستیجسم شک ن نیبا ا یجسمان یایدن یتراب یایدن نیدر ا ستیاست پس ن

اسکندر را هم سد  ستیمأجوج هست شک ن ستیهست شک ن أجوجیکه 

وه قاف آنها را و ک نندیبیمردم نم نیلکن ا ستین نیبرابر آنها بسته شبهه در ا

آسمان از عکس کوه  یو سبز دهیزمرد است تا آسمان سر او کش پارچه کی

 نیاست و سرش تا آسمان است حاال ا نیبه تخوم ارض اششهیقاف است و ر

 ستیپس المحاله ن شودینم نیباشد ا دهیکس ند چیرا ه یبلند نیبه ا وارید

 زدارد و ا یلکن او لطافت ندیاو را بب انیکه چشم خاک یکوه قاف به طور

 نیباشد آن را همچن دهیند یثامن کس میثامن است و به جز چشم اهل اقل میاقل

 ستیظلمات ن نیبه کوه قاف آن ا دیمات و رساسکندر که رفت به ظل
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 تواندینم ستیبکند و انسان ز تواندیعبور نم وانیظلمات ح نیدر ا یوانگه

 بند جاکند و موجود شود و آب در آن ستیآنجا ز ستیممکن ن اهیبکند گ

 ستیو متشقق و آب آنجا ز شودیو خاک م کندیم خیو آب آنجا  شودینم

که هست در آنجا بحر ثلج معروف است پس همانا اسکندر  ییایدر کندینم

و در آن  دهیبه ظلمات رس ریکرده و صعود کرده و در آن س ریاز راه طول س

و از آن  استآسمان  ریکه در ز دهیرس وانیکرده تا به چشمه ح ریظلمات س

که  یجهت خضر نیاو نشد که از آن بخورد پس از ا یخضر خورد و روز

 میکه خورد از اهل اقل وانیو از آن چشمه ح کندیم ریثامن س میاالن در اقل

 و ستیاو ن یاز برا گریو فنا د ختیرا ر ایثامن باشد و اعراض و امراض دن

 صلوات شودینم صلحا یاست و ابدا در جسم او فتور یتا نفخه صور باق

 دکننیاست که نام مبارک خضر را هر وقت ذکر م ثیحد هیاهلل و سالمه عل

 اتیکه خضر از آن چشمه خورد ح یکرد پس وقت دیبر آن بزرگوار سالم با

 او نشد ولکن آن بیاو شد و اسکندر از آن آب نتوانست بخورد و نص بینص

 ایدن اتیبرزخ و ح اتیکه اعم است از ح ایمستدام دن اتیبزرگوار خود و ح

که  ییاینباشد بلکه د اتیح نیا شودینم ایدن نیمستدام ا اتیح افتیرا در

ستدام م اتیحضرت خضر به ح گفتندیبه او م ایبهشت آدم آنجا بود جنت دن

 مستدام است. یمعن نیبه ا ایدر دن
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 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 *«کمیدرس پنجاه و *»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

انه سئل  7عبداهللیعن اب یالمعراج: و اما ما رو یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یال نیفقال مرت 9کم عرج برسول اهلل

است که  نیفصل بر ا نیا یفصل بنا نیائمه: چون در ا راتیاست تعب بیعجا

 مهیعظ لیو فضا هیو مطالب عل یاشارات است به یمشکله که منطو ثیاحاد

 کهنیو اشاره به شرح آن بشود نه ا میمعراج اشاره کن تیو حکا غمبریاز پ
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 لجملها یاگرچه ف میسیبنو میارا خواسته لشیمعراج و تفاص ثیاحاد عیجم

مشتمل بر همه اخبار معراج  یهم معذور شوم و هنوز هم معذورم هنوز کتاب

که گمان داشتم در  ییام چون نداشتم همه اخبار را متفرقه هر جانکرده دایپ

و  میکرد ادی نجایرا مشکالتش را ا ثیکردم و آن احاد دایهرجا پ یریتفس

ت اس نیمشکله ا اخباراز  یکیمانده باشد اسباب نداشتم حاال  یاگر اخبار

به آن  لیکه جبرئ دندیرس یدر شب معراج رفتند به مقام غمبریکه حضرت پ

که  یادهیرس یتو به موقف نکهیمحمد به جهت ا ایبزرگوار عرض کرد قف 

 نجایا ستیبا ستادهیآنجا پا نگذاشته و نا یمرسل ینب چیو ه یملک مقرب چیه

عرض  یلصی فیک لیبه جبرئ ودندفرم غمبریپ کندیتو و رب تو نماز م یخدا

 یبغض یسبوح قدوس انا رب المالئکه و الروح سبقت رحمت دیگویکرد م

 نیسالها و به ا نیاست به ا یطوالن یلینماز هم خ نینماز خداست و ا نیا

اال ح یعنیعرض کرد اللهم عفوک عفوک  غمبریپس پ شودیدهرها تمام نم

رض هم ع غمبریپ یغضب یسبقت رحمت دیفرمایاست که م طورنیکه امر ا

 نیچه؟ ا یعنیاللهم عفوک عفوک مطالب مشکله است نماز خدا  کندیم

اوال که حضرت  میگویمطلب م نیدارد پس به جهت شرح ا ینماز چه معن

ه بود آنجا نرفت یمرسل ینب چیو ه یملک مقرب چیکه ه ییرفت به جا 9غمبریپ

ام معلوم شده که عرض کرده یگذشته در شرح فقره اول امیو از آنچه در ا

مگر آنکه نزوال از آن مقام آمده باشد و  یصعودا به مقام یزیچ ودرینم
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قهرا  قسرا و ایاو آنجا باشد طبعا  زیمگر آنکه ح طبعایبه مقام یزیچ رودینم

به مقام و  گرددیقسرا المحاله برم یبرد یرا به مقام یزیو هرگاه قهرا چ

 ثیشرح حد کالم امام است که در زیو ح ین معنیخود و اشاره به ا زیح

 تیخلق را م عیکه جم دمیرس ییفرمود که من در شب معراج به جا غمبریپ

گر فقره که ا نیامام فرمود در شرح ا دمیرا آنجا ند یو به جز خودم کس افتمی

س پ دیرسیبود که نفس و روح او مخلوق از آن مقام بود به آن مقام نم نینه ا

در  نبود و کیبا او شر یبود که کس یکه روح و نفسش در مقام تمعلوم اس

 تسین زیدر آن ح گرید یکائن چیبود که ه یزیآن مقام روح و نفسش در ح

 یخواهد بود وانگه غمبریباشد آن هم جفت پ زیدر آن ح گرید یو اگر کائن

است و سرور و اشرف  ناتیبهتر کا 9غمبریاست که پ اتیکه داخل اجماع

آن بزرگوار در  زیاصل مبدء و حاست پس  یمسلم نیموجودات است و ا

جمادات  زیدر ح زیو آن ح ستین یاز او کس ریاست که در آنجا غ ییجا

ت پس معلوم اس ستین اءیو انب یو اناس واناتینباتات و ح زیو در ح ستین

است که آنجا  یهمان مقام الهوت زیاست و آن ح شانیخاص به ا زیکه آن ح

و آن  دهییاست که در اجمه الهوت رو اقوتیاست و آن قصبه  شانیمقام ا

 کیو به جز آن  دهییاست که چهارده بند دارد و در اجمه الهوت رو یاقصبه

 الهوت. زاریاست در آن ن دهییهم نرو گریقصبه، قصبه د
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 عیکه من جم رایمجوف است ز یعنیقصبه است به جهت آنکه جوفا است  اما

ر قطب خود و خود را پنهان کرده خود را و متحرک است ب یالجهات او فان

 یخدا قرار داده نه از برا یرا برا تیصمد عیشده و جم یکرده و از خود خال

خدا نه خود پس  تیاز صمد دهدیو خبر م ستیخودش و خود او صمد ن

خود  یخدا یرا برا تیو اجوف است و صمد ستیقصبه است و مسمط ن

که شعله اگر صمد است به نار صمد  دینیبیله قرار داده نم کیوحده الشر

کرده  ستیخود را ن تیاست و اگر جوفا است به دخان جوفا است و دخان

را هست کرده به نار پس شعله صمد است  تیبه جوفا بودن خود و صمدان

 یاست بالنفس و غن ریفق 9غمبریپ نیبالنار و اجوف است بالدخان حاال همچن

من  ینفسه غن ثیمن ح 9غمبریو پ یفخر جهت فرمود الفقر نیاست باهلل از ا

که  است نیاست ا ءیمن کل ش یاغن یللغن هیاالن ثیمن ح یعنیالرب  ثیح

 ریقاما ف ستا یو غن دیالحم یاهلل واهلل هو الغن یالناس انتم الفقراء ال هایاای

لنفسه نفعا و الضرا و الموتا و  ملکیکه ال ینفسه به طور ثیاست من ح

فا درست شد که به الاله جو انیب نیبه هم دیو النشورا پس کلمه توح اتایالح

است و به اال اهلل صمد است پس خود وجود مبارک او الاله اال اهلل است 

الرقوم  یاال اهلل ف الالهحروف  یاست السالم عل هیجواد ارتیکه در زچنان

 یخود خال جوفا است و از یکنیالمسطرات و اگر به نظر الاله به او نظر م

دا خ تیصمد تیصمد است و آ یکنیشده و اگر به نظر اال اهلل به او نظر م



  617|  صفحه

 

 یکه در آنجا جز او کس دیرس ییاست پس آن بزرگوار رفت باال تا به جا

خدا ما را  ندیفرمایهست که م اخباراست که در  نیگام نزده بود ا گرید

ت اس یلفظ نیدهر و ا را به هزار هزار اءیاز آنکه خلق کند اش شیخلق کرد پ

هزار هزار  پس اورندیب ریاند تعباند از آنچه لفظ ندارد خواستهآورده ریکه تعب

درست  ندیدهر که گفته درست است و اگر صد هزار هزار هزار هم بگو

ه ک یزیدرست است به جهت آنکه چ ندیهم به مرات بگو نهایاست و فوق ا

ن م کی یکرد حاال روح ملکوت توانینم دشیالمقدار له است به مقدار تحد

هزار من است وزن  ایصد من است  ایمن است  یس ایدو من است  ایاست 

 چقدر مرا دوست ندیگویباهم م کنندیم یها بازبچه یوقت نکهیندارد مثل ا

روح از  نیهمچن ستیدو من هم از عالم وزن ن ایمن  کی دیگویم یداریم

هرچه  ستیو حاال که از عالم وزن ن رددایچند من برنم ستیعالم وزن ن

 مین ایمنش بگو  کی یخواهیاست م یاریمحض بس رات،یگفته شود از تعب

است سبق دهر  نیهزار من و اال مقدار ندارد محبت و همچن ایصد من  ایمن 

و شهور در عرصه زمان  نیسن عیکه جم رایو شهورند ز نیبر زمان دهر سن

 توانمیم دشیدارد بر زمان بالزمان من به زمان چطور تحد یاست آن سبق

از ابدان به چهار هزار سال ولکن  شیاند پارواح خلق شده شودیبکنم گفته م

است از آن  یریچهار هزار سال تعب نیمقصود محض کثرت است حاال ا

که سبقش  یزیکه در نظر است و اال چ یدل دارد از آن رتب درکه  یمطلب
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ابق و شهور س نیچطور به سبق سن یزیو شهور باشد همچو چ نیسناز  رونیب

و تدرجات  دیآیم یپس از زمان یعالم است که زمان نیمال ا نیاست کل سن

 الفبه اخت اءیاز سبقت آن بر اش همیائمه سالم اهلل عل نیدارد حاال همچن یزمان

بل فرمود مرحبا بمن خلقه اهلل ق غمبریاز دور آمد پ ریاند حضرت امآورده ریتعب

الف عام حاال نه واقعا مقصود چهل هزار سال است که عدد  نیآدم باربع هیاب

ودند فرم یآنجا برود بلکه مقصود محض تقدم رتبه است و گاه یو کم مقدار

هزار دهر و هکذا و  هزارفرمودند هزار هزار سال و  یصد هزار سال و گاه

 یهیمگر آنها دست فق میدر نظر حک ستیتالف ناخ لیوجه دل چیبه ه نهایا

اختالف بفهمد و اال محض کثرت مقصود است و در  فتدیب یمتکلم ای

صد  ایده دفعه گفتم به تو هفتاد دفعه گفتم  شودیگفته م اریمحاورات بس

ست و مقصود محض کثرت ا یهزار دفعه گفتم به تو که بکن و نکرد ایدفعه 

تالف به اخ همیگفتم پس ائمه سالم اهلل عل یلیخ یعنیخصوص عدد  نینه ا

 فهممیاند و آنچه من مفرموده یاند و عددکرده داتیتحد طورنیمراتب ا

اب ب نیاند از همکرده شیهم که ائمه فرما ییثوابها داتیاست که تحد نیا

 کیاست  یثیحد کیو  دهندیم نیاست فالن دعا را بخوان صد حورالع

 نیباب است و همچن نیاختالفات از هم نیا عیو هکذا جم دهندیم نیحورالع

 یاست که به هر گام یثیدر حد دالشهداءیس ارتیکه در ثواب ز یثیاحاد

به هر روزه حج و عمره  یثیو در حد شودیتو نوشته م یثواب حج و عمره برا
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است که  نیو همه به جهت ا دیفرماینود حج و به اختالف م یثیو در حد

 اندو خواسته دیآیعالم راست نم نیا ریو مقاد اتیآنچه در آنجاست به کم

استنباط  از آن یو عظمت یکه نفس شنونده مشتاق شود و کثرت ندیبگو یزیچ

ت اس نیندارد از ا فیتوص داردیعدد برنم ایدن نیکند و اال به عدد و شماره ا

قلب  یذن سمعت و الخطر علرأت و الا نیما الع ندیفرمایجاها م یلیکه خ

که الاقدر ان اصفه  دمیچند د یزیدر شب معراج چ دیفرمایم نیبشر و همچن

 که بعض ندیفرمایرسائل خود م پارهکیمرحوم در  خیاز ش یعبارت کیو 

أمور و م میبگو توانمیاست که م یو بعض دانمیاست که من آنها را م یمطالب

و مأمور به گفتن آن  دانمیمطالب هست که م پارهکیهستم و  شبه گفتن

ان حان وقته و الکلما ح قالیو الکلما  قالی علمیبه جهت آنکه الکلما  ستمین

آن مطالب را  انایاعط لها بمطالب هست که لم پارهکیوقته حضر اهله و 

 ندارم انیمن ب دیبگو یمصقع وقت بیرا ندارم و آن خط انشیولکن ب فهممیم

 مودندفریرا م نیا یوقت کی دمرحومیباشد س ستیبا یمیعظ مطالب یلیخ

 که به خط و مهر ردیبگ خواهدیاز مردم م یعتیب شودیظاهر م یکه امام وقت

عرض کرد  دیاز اصحاب س یکی کنندیحضرت رسول است نقباء فرار م

ست ا یچه مطالب دینیمطالب بب جورهنیپس ا قولی ءیهو و ش ءیش دنایس

قد تهدلت  ناینحن امراء الکالم و ف دیفرمایمالک سخن است و م یکس

 یلیندارم پس مطلب خ انیب دیبفرما یغصونه و تنشبت عروقه همچو کس
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اند حد ندارد اگر فرموده غمبریآنچه در مقام تقدم پ نیاست و همچن میعظ

 تصد هزار هزار دهر اس ثیحد کیهزار هزار دهر راست است و در  میبگو

 اندفرموده شیاشعار محض کثرت فرما یاست و چون حد ندارد برا و راست

اگر ده سال  یکس کیتا آن شنونده چطور بوده گاه هست به  گرید

 ده هزار سال ندیبفرما یوقت دیآینم یچندان به نظرش کثرت فرمودندیم

هست که از ده هزار سال  یو کس دیآیم یلیو به نظرش خ کندیدهشت م

 نیصد هزار سال و همه راست است و نه ا ندیگویم کندینم تهم دهش

بر آنجا واقعا  ییمحض دهشت آن باشد بلکه هرچه بگو نیاست که هم

 هزار ناتیکا عیصادق است پس وجود مبارک او تقدم دارد بر جم قتایحق

 دیادهیکه شن یالتیصد هزار سال است به آن تفص یهزار دهر واقعا و هر دهر

ارض صعود فرمود و رفت تا آن  ضین بزرگوار از حضآ عراجپس در شب م

 قیمراتب مادونش از حقا عیخود را انداخت و جم هیمراتب عرض عیمقام و جم

 یاتاو است و ذ هیمراتب مراتب عرض نیا عیجمادات جم نیگرفته تا ا اءیانب

 نیپس همه ا ستیاو ن زیکس در ح چیاست و ه زیاو همان است که در آن ح

 تیرا م یماسو عیکه جم دیرس یرا گذارد و رفت تا به مقام هیعرضمراتب 

 چیأن هش یگفت لقد وقفت موقفا ماوقفه ملک قط و النب لیو جبرئ افتی

 و گفت لو ستادیهم ا لیجهت جبرئ نینبود آنجا پا بگذارد و از هم یزیچ

 یسوزیتو نم سوزمیم میایب شتریخورده پ کیدنوت انمله الحترقت اگر من 
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به جهت آنکه اگر الف برود به عرصه مداد همچو که پا بگذارد  وزمسیمن م

و خاکسترش  سوزدیم یو به کل شودیم یو فان شودیدر عرصه مداد غرق م

تمام  یباشد و به کل یمسجور یایدر ایکه آن در یوانگه رودیبه باد م

 یانف و سوزدیم یاحد به کل یایاگر اثنان و ثلثه پا بگذارد در در شودیم

سباحت  ایولکن خود احد در آن در رودیو خاکسترش به باد فنا م شودیم

 ایدر نیا یکرانیاز ب ستیوجه غم ندارد و خائف و وجل ن چیو به ه کندیم

او است  مقام لیجبرئ یو هست نیبگذرد مبدء تع تواندینم لیجبرئ نیهمچن

اال د اگر پا باز آنجا بگذر تواندیباشد چگونه م عتیسدره مقام طب نیکه دو

از  لیبه جهت آنکه جبرئ شودیو تمام م سوزدیبگذارد به عرصه نفوس م

نفوس  رفت به عرصه هیصلوات اهلل و سالمه عل غمبریاست پس پ عیعالم طبا

گذشت و مقام نفوس مقام شجره خضراء است و مقام سدره  عیو از طبا

د جهت آنجا مان نیا هسدره است پس ب نیدر دو لیاست و مقام جبرئ یالمنته

 یاست به جهت آنکه منتها یسدره منته نیباال برد و ا فیو حضرت تشر

ا همه ت ناتیو تع اتیو اعمال و شخص هیو صفات جزئ هیذوات جزئ عیجم

 ناتیباال مقام اطالق و عدم تع گریگذشت و د نجایاز ا رودینم شتریب نجایا

 به عرصه دهر خالص درویماست  هیشهاد ناتیو تشخصات و مقام تجرد از تع

مله لو دنوت ان لیجهت جبرئ نیو از ا شودیم لیزا یبه کل هیشهاد ناتیو تع

ود که ب هیبود و اگر عرصه نفس جزئ هیالحترقت و آن عرصه عرصه نفس کل
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 را در سموات گذارد و نیمرسل اءیلکن انب ینب طأهیو حال آنکه لم یوطأه نب

آسمان  کیرا در  میآسمان ابراه کیدر  راگذاشت نوح  یرا در سمائ یهر نب

آسمان و رفت و گذشت از هفت آسمان و  کیرا در  کیهر یسیو ع یموس

توقف  لیجبرئ دیبود آنجا که رس یکه منبت سدره المنته دیرس یبه کرس

و  است یکل یپانگذارده و آنجا کرس یکرد و عرض کرد که آنجا ملک و نب

 و شئون نفس در افالک است هیجزئ سفوکه ن رایاست ز هیاله هیآن نفس کل

 یعالم است که آن منبت سدره المنته هیمقام نفس کل یولکن مقام کرس

 تیبو اهل غمبریاست و آن ارض جنت است لکن جنت عدن که مخصوص پ

ر هفت د نهایو ا روندیآنجا نم انیعیو ش اءیانب ریاست که سا یاو است آن جنت

ر برود اگ تواندینم شانیکس جز ا چیه تمو در جنت هش روندیم گریجنان د

 و شودیم شانیا یعوض راحت عذاب برا شوندیآنجا روند محترق م اءیانب

بمانند  دتواننینم شانیا ریسکنا کنند و بمانند و غ توانندیکه آنجا م شانندیا

سقف سقف بهشت  نیسقف الجنه عرش الرحمن ا ندیفرمایاست که م نیا

است که عرش رحمان سقف آن است و آن  دنهشتم است سقف جنت ع

جنت و بر آن جنان سبع و سقف کل است لکن مظل  یسقف مظل است برا

ص است مخصو یاست و جنت یبر جنان هشتم است و آنجا منبت سدره المنته

 ایعرض کرد قف  لیرفت به آنجا و جبرئ غمبریمحمد و آل محمد: پس پ

سبوح قدوس انا رب  قولیقال  یصلی فیقال ک یصلیمحمد فان ربک 
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ه سدره است ک یمراتب باال نیو ا یغضب یالمالئکه و الروح سبقت رحمت

 نجایعرض کرد که از ا لیشده است و شرح شده و جبرئ ریالفاظ تعب نیبه ا

 امدهیام آنجا لکن شنمن نرفته یرسیم گریبه چهار مقام د یکه تو تجاوز کرد

و آن  امافتهیر عرصه و مقام خود آن را من د تیو آ دهیبه من رس یو به وح

مقام  یکیچهار مقام است به طور توقف باش که در آنجا چهار مقام است 

 مقام یکیمقام انا رب المالئکه و الروح است و  یکیسبوح قدوس است و 

چهار مقام باال هست و تو  نیاست ا یمقام غضب یکیاست و  یسبقت رحمت

چهار کلمه را گفته و  نیاش خداوند امراتب به طور تأمل و توقف ب نیدر ا

است که دائم  ینماز خدا است و نماز متصل نیگفتن انقطاع ندارد و ا نیا

الم و در ع شودیپس در عالم فواد سبوح قدوسش گفته م کندینماز را م نیا

 یو در عالم ارواح سبقت رحمت شودیعقول انا رب المالئکه و الروح گفته م

و نفس  روح یو به لحاظ شودیگفته م شینفس غضب المو در ع شودیگفته م

در  یو غضب شودیبه هردو گفته م یو کل سبقت رحمت میریبگ یکیرا 

از سدره فمادون مقامات رحمت تقدم دارد بر مقامات غضب  هیمقامات دان

در  غضب دیشا میریعرصه غضب بگنفس را هم میو اگر بخواه شودیم نیا

نفس اال و لها  سیاست که فرمود ل نیهست ا مناسب آن عالم یهر عالم

 برغمیپ یولکنه اسلم اگرچه خود یقال بل طانیعرض شد أولک ش طانیش

ه باشد لکن نسبت ب یماسو عیاشرف از افئده جم هیصلوات اهلل و سالمه عل
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ن باب از آ شانیاستغفار در ا نیمقام بعد است پس شر است و ا غمبریفواد پ

عفوک  فرمود عفوک غمبریپ یغضب یسبقت رحمت وداست به مالئکه خدا فرم

 را عفو کن عفو کن مقام نفس. اریکن رسم د نینفس مرا داخل مغفور

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس پنجاه و دوم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

انه سئل  7عبداهللیعن اب یالمعراج: و اما ما رو یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یال نیفقال مرت 9کم عرج برسول اهلل
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 هیصلوات اهلل و سالمه عل غمبریکه حضرت پ یبود که بعد از آن نیدر ا سخن

ه تو ک رایمحمد ز یا ستیعرض کرد که با لیجبرئ دیرس یبه سدره المنته

مقام  نیدر ا یمرسل ینب چیو ه یملک مقرب چیکه ه یاستادهیا ییدر جا

چگونه  مودفر غمبریپ کندیکه خدا و پرورنده تو نماز م نجایا ستیبا ستادهینا

سبوح قدوس انا رب الملئکه و  دیگویعرض کرد م لیجبرئ کندینماز م

ح للهم عفوک عفوک مقصود شرفرمود ا غمبریپ یغضب یالروح سبقت رحمت

اصل صلوه در  کنمیاست پس عرض م زیمقام بود که نماز خدا چه چ نیا

و به  دهمرحمت آ یمعروف به معن ریباشد به اشتقاق صغ یکه واو یزبان عرب

 یباب است صلوت نیدعا است و از هم یاصلش به معن یعنیدعا آمده  یمعن

 تسین یدعا است و نماز ندیگویرا هم صلوتش م نیا کنندیم تیکه بر م

او را  تیاست بر م ییکه صاحب رکوع و سجود باشد بلکه چون دعا

د اح یان صلوتک سکن لهم و التصل عل همیو صل عل ندیگویصلوتش م

ا نماز معروف ما ر نیدعا و ا یعنیقبره پس صلوه  یمات ابدا و التقم عل ممنه

نماز  نیز آنجا برداشتند و به اما صلوه گفتند و کلمه صلوه را ا یبه لغت شرع

مه دارند که کل نییاست که نحو یمثل اصطالح نیمعروف صلوه گفتند و ا

ن و آ کنندیم لاستعما یمخصوص ءیش یبرا آورندیم دارندیرا از لغت برم

ع بعد مرفو یمخصوص مثل فاعل که برا ءیآن ش یبرا شودیم یقتیکلمه حق

ل منصوب بعد از فع یاست و مفعول برا قتیو حق کنندیاز فعل استعمال م
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از لغت  9غمبریصلوه را پ نیاست حاال در اصطالح شرع هم ا قتیاست و حق

 هیشرع قتیرا حق نیابرداشته و در آنچه خودش آورده استعمال فرموده و 

ائل حاال متبادر است و در او نکهیامت کردند تا ا یحال ریکه به تکر ندیگویم

 قتیالفاظ حق یبودند ولکن بعض نیو محتاج به قرا استعمال متبادر نبود

اند نه شارع مثال خودشان اصطالح کرده انیمتشرعه است که اهل شرع در م

مثل وضو قبل از طعام  شودیم لدست شستن استعما یوضو در لغت به معن

به  دست فقها افتاد و نکهیشستن دست است تا ا یو بعد از طعام که به معن

متبادر شد در عرف متشرعه و از  یمعن نیر وضو خاص اکثرت استعمال د

 ینصلوه را از مع نیا غمبریلفظ صلوه است و حضرت پ یکیجمله آن الفاظ 

 نیارکان مخصوص استعمال کرده و و در ا نیا یدعا برداشت آورد به معن

دعا  یرا صلوه گفتند و حال آنکه به معن نیکرد حاال به چه مناسبت ا قتیحق

را  یدعوت کردن و خواندن است هرکس کس یدعا به معن میگویاست م

است که  نیا ایرا اقسام دارد  یدعاه و دعوت کس ندیگویاو را م خواندیم

 است که نیا ایبه زبان  خوانندیخود م هخود و ب یو به سو کنندیدعوت م

هم  نیخود به حرکات و اعمال و افعال خود و ا یبه سو کندیدعوت م

حرکات و اعمال خود موافق شرع  عیاگر در جم هیخیال شدعوت است مث

اعمال خود مردم را به  نیراه روند به هم نیحرکت کنند به طور عدالت و تد

به جانب خود به جهت آنکه  کنندیم اغبو آنها را ر خوانندیخود م یسو
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 یاعمال آنها موافق شرع است عدالت است مردم به سو عیجم نندیبیم یوقت

 نهایو استقامت ا شودیو آمدن آنها اجابت م ندیآیو م کنندیم لیم شانیا

نده ران نهایاز ا گرید یبعض نکهیخود و بسا ا یآنها را به سو شودیدعوت م

 ندیاز دور نگاه کند آن را بب یطان بشوند که هرگاه مخالفیاز حق بشوند و ش

است مال  وفایاست شارب الخمر است فحاش است ب یلوط ندیبیم

 پس بر باطلند و نندیهمه چن نهایمعلوم است ا ندیگویخوار است پس ممردم

که  ینیاطیراننده از حق و ش شوندیم نهایپس ا گرددیجهت برم نیاز هم

کوچه و مردم را به اعمال خود و ا فعال خود و  یخانه تو رونیواقعند در ب

را تو راه  نیاند و انهخا رونیدر ب نهایو ا رانندیحرکات و سکنات خود م

الرحمه و ظاهره من قبله العذاب  هیباب است باب باطنه ف رونیاند و بنداده

ر د هرکساعمال و افعال  نیخانه با ا نیدر ا اندستادهیکوچه ا یو تو رونیب

 یاست که ما ف نیا لیدل نیا دیگویم ندیبیرا که م نیا گذردیراه م نیا

ردم است که م یطانیش نیاست عقور و ا یکلب نیاوضاع است و ا نیا تیالب

ه مبادا ک دیخواهد بود و بترس یتیچه معص دینیبب کندیرا از آل محمد دور م

 پس به اعمال دینده سترا از د یتقو وهیو ش دیو از خدا بترس دیشو نیچن

 توانیخواند و به اعمال بدتر مردم را از حق م توانیبهتر مردم را به حق م

 ریخ یاست که دعوت به سو نیکه دعوت اعم از ا دیافتیدور کرد و چون 

که  ینیدر وقت مع ستدیبا یشر باشد حاال اگر کس یدعوت به سو ایباشد 
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بپوشد  و ستدیبا یمناسب هتج یبه سو یمناسب باشد بپوشد لباس مناسب

ال بکند افع و یالفاظ مناسب دیو بگو یبه جهت مناسب ستدیو با یلباس مناسب

اقوال و اعمال توجه او را و  نیحرکات و به ا نیبه ا کندیدعوت م یمناسب

رحمت او را و مغفرت او را اتصال او را و تقرب او را همه  کندیدعوت م

 یاست اللهم ارحمن یقول اللهم اغفر ل است یهم رفته قول قربت یافعال رو

 کهنیرا دارد مثل ا نهایاست که همه ا یمطلب کی طلبدیم نیکه ا یاست آن

که  یکس طورنیعرض کردم هم هیاز الفاظ شهاد هیبیاز مطالب غ ریدر تعب

 یاز توجه او به قول اللهم اغفر ل یاوریب یریتعب یبخواه کندیرو به خدا م

است و  یاست اللهم زوجن یامور یاست اللهم اصلح ل یاست اللهم ارزقن

رجا ظاهر شد و تو متوجه آن در ه تیسر احد نیهست ا ییبگو نیهرچه به ا

 هیملک قائم است بما ف تیکه به نور احدو او در تو ظاهر شد چنان یشد

و دعا است اللهم  یارا خوانده هیکه او در تو ظاهر شد ملک بما ف یوقت

قو  ینیاللهم قر ع یاللهم اغفر ل یروحا اللهم عافن یارزقن اللهمملکا  یارزقن

احد  یدعا شده به همان توجه به خدا نیهمه ا یو قو جوارح یو سمع یبصر

 نیخدا را ا کندیو دعوت م کندیاعمال انسان دعا م نیشأنه پس به اجل

 سیما همه مغناط یام که عمل ما و قوابل ما و دعاهااست که عرض کرده

ست ا نیصعودا چن نیو ا شودیما م یمقبوالت و اجابات که برا یبرا هستند

مادام که  است که نیو آن ا دیبریم شتریمنفعت ب دیتفت شوو اگر نزوال را مل
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و محال و  کندیبه مرآت آنچه در مرآت است نظر به شما نم دیشما نظر نکن

در مرآت است  چهو آن دیممتنع است که شما نظر به آنچه در مرآت است نکن

 نهیر آد واریتو به د یعکس رو یبکن وارینظر به شما بکند اگر روت را به د

ن است لک نهیتو به آسمان در آ یعکس رو یروت را به آسمان بکن افتدیم

است آن وقت نگاه  نهیاست پس آنچه در آ نهیبه آنچه در آ یتو که نگاه کرد

ده به تا خداوند عالم نظر نکند به بن که دیدانیم دیافتیرا که  نیا کندیبه تو م

به نظر دعوت و در همه حال رحمت  کندینظر رحمت بنده به خدا نظر نم

آنچه از خدا است مقدم است بر آنچه از بنده  شهیمقدم است بر دعا و هم

مبتدءا بالنعم قبل استحقاقها پس ما من اهلل مقدم است بر ما  ای یخوانیاست م

 میرووف رح یاگرچه ظهورا موخر باشد پس خدا جودامن العبد رتبه و و

ه ب تواندیوقت م نیبه نظر رحمت بنده هم در ا هرگاه نظر کرد به بنده خود

خدا نظر کند به نظر دعوت پس هرگاه بنده دانست که نظر دعوت بنده موخر 

تر و شاگردتر بلکه خاضع شودیم منیاست از نظر رحمت خدا از عجب ا

است و از آن خدا است  رینعمت و عبادت از آن غ نیکه ا فهمدیو م شودیم

به  شودیکوچک م نیاز عجب پس ا شودیپس سالم م ستیو از خود او ن

و سبق دعوت خود را مالحظه  ندیبیجهت سبق نعمت خدا و هرگاه خود را م

 مینکیم یکه به عملمان کار میهست یما مردمان دیگویم نکهیبسا ا کندیم

در خود  یراتیو خ یو اعمال یمستجاب الدعوه و کمال میهست یو مردمان
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 یو هرکس اعمال خود را منج شودیو هالک م شودیو معجب م ندیبیم

 نیمحال ا شودینم یبداند هالک خواهد بود و اعمال خود شخص منج

خود  نیشد ا نیعمل را کردم چن نیکند که چون من ا الینخواهد شد و خ

معدن و  نیفرض کرده و خود را کننده ا یرا معدن دارا مستقل دانسته و خ

است که  نیام به جهت اکار را کرده نیخودم اام و خودم کنده دیگویم

به  انجیکه شعور ندارد و من ا یخدا آنجا نشسته بود مثل معدن کندیفرض م

ام نعوذ باهلل کار را کرده نیام اکه کرده یخودم به کثرت نماز یقوت بازو

 دیرا انسان با نیو ا دیفرمایم غمبریحضرت پ شیاست فرما یبیعج زیچ

 یقتو کردندیم عتیخدا مشا غمبریدستور العمل خود قرار دهد سعد معاذ را پ

تو  عتیمشا غمبریسعد که پ یمرده بود مادر سعد گفت خوشا به حال تو ا

 التیاهلل بر خدا حتم مکن تو خ یعل یسعد التحتمام ایحضرت فرمود  کندیم

 یاز خدا میدا دیپس شخص با امرزدین تواندینم گریکه خدا حاال د رسدیم

چه کرده و چه  نیکه خدا با ا یدانیخود مضطرب و خائف باشد تو چه م

بر خدا  ندیبیو اعمال خود را م ندیبیکه خود را م یخواهد کرد حاال کس

 نیا رخود کرده است اگ یکه به قوت بازو کندیم الیو خ کندیحتم م

ا بر خد کندیحتم نم نهایا ستین نیچن شدینمازها را نکرده بودم همچو نم

باشد که اگر او نظر رحمت به من نکرده بود  نیملتفت ا دیرا بلکه با یزیچ

 دیکرده است او را با یبه او به نظر دعوت نظر کنم اگر ذکر توانستمیمن نم
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ن نگاه م نکهیاو کردم نه ا هملتفت بشود که او نگاه به من کرد که من نگاه ب

گاه من به من نگاه کرد استغفر اهلل بلکه او نگاه به او کردم و او به مکافات ن

 ضرور دارد یگریشکر د کیهم  نیبه من کرد که من نگاه به او کردم پس ا

شکر  دینعمت کرد محتاج به من نبود و با نیاست و او ابتدا به ا یگریذکر د

 اعیجم شودیکه صادر م یاعمال نیکنم پس ا یگریکنم و ذکر د یگرید

 آن ارواح یهستند برا یابدان نهایآن اجابات و ا یبرا سندیدعاها مغناط نیا

آن ارواح  تینها دهیاز ابدان به چهار هزار سال آفر شیولکن ارواح را خدا پ

 نهایشد ا دایپ نجایمگر در ابدان مستعده ابدان مستعده که ا کنندیجلوه نم

شد خداوند آن روح  دایکه پ یآن ارواح و لسان داع یبرا شوندیم یاعلسان د

که  دیفهم دیخواه دیرا دانست نیو اگر ا دهدیخالص را در آن قالب قرار م

 کندیدارد و چرا حرامزاده شر الثلثه است پدرش توبه م ریحرامزاده چه تقص

 دیسع زادهو خود حرام ابدیینجات م کندیو مادرش توبه م ابدیینجات م

[( 27)]حیکند مثل صا ادیچه فرهر رودینم یو به بهشت اصل شودینم

 یعنیام گذارده لیاسرائیبن حیبود که من اسم او را صا یو آن کس لیاسرائیبن

داد  آن زمان به او خبر غمبریبود که پ یو آن شخص کندیم ادیفر یدلم ه یتو

را که  نیبه حسب ظاهر ا دبو یزاهد یمرد عابد نیو ا یاکه تو حرامزاده

 حهیص و ادیفر یه ابانهایو در ب کردیم احتیگذارد س ابانهایسر به ب دیشن

 نیحاال مقصود ا ستیگناه من چ ستیگناه من چ یعنی یماذنب یماذنب زدیم
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رواح ا یابدان جواذبند برا نیشد که ا دهیسر فهم نیا نکهیاست که بعد از ا

که پدر و مادر زنا کردند چون  یاز آن بعدکه  شودیمناسبه مطلب معلوم م

رحم  نیدر ا طانینطفه رجس نجس را به دعوت نفس اماره و شرک ش نیا

 یثیرحم بزرگ شد و قابل القاء روح خب نینطفه در ا نیو ا ختندیحالل ر ریغ

است نه  ثیبدن رجس و نجس و خب نیشد و طالب و جاذب او شد حاال ا

 نیبر ا یصالح بیو نه القاء روح ط کندیم یصالح بیدعوت روح ط نیا

آن روح داشته و در آنجا قبول دعوت  هیو در عالم ذر خباثت ذات شودیم

نجس مناسب او که درست  ثیبدن خب نجاینکرده و در آن عالم مانده تا ا

است و از  ثیاست که بدن نجس و خب نیبدن آمده نه ا نیشد آن روح در ا

که در عالم ذر هستند  بهیآن ارواح ط ایکرده باشد  بیخدا مسئلت روح ط

 بونیلطو ا نیبیللط باتیبگذارند بلکه الط یثیدر همچو بدن خب اورندیب

 قولونیبرون مما اولئک م ثاتیللخب ثونیو الخب نیثیللخب ثاتیو الخب باتیللط

است و  ثیاست و هم روحش خب ثیهم بدنش خب شودیپس آن حرامزاده م

 دو اگر خودش هم اگر شعور داشته باش یماذنب یماذنب کندیم ادیفر یه

 شودیخوب شود و نم خواهدیاست که دلش م نیگناه خود را و نه ا فهمدیم

است اگرچه به  اءیاست و عدو اول اءیخوب شود عدو انب خواهدیبلکه نم

است و دشمن  اءیباشد لکن دشمن انب یمرد درست یزاهد یظاهر مرد عادل



  633|  صفحه

 

 نکهیمگر ا شودینم نیرالمومنیمگر حرامزاده دشمن ام شودینم اءیو اول اءیانب

 حرامزاده باشد.

ارواح مناسب  یجواذبند برا عایجم زندیکه سر م یاعمال نیپس ا خالصه

است به جهت آنکه  ایمیمسأله مبدء و منشأ و اصل علم س نیو ا شانیخود ا

کند مثال و  لیرا تحص یخینفس مر خواهدیم یوقت ایمیصاحب علم س

ت شنبه اسکه روز سه خیروز مرجهت  نیکند پس به ا خیمر ریتسخ خواهدیم

 وشدپیکه م یاعمل را بکنم و جامه نیا دیشنبه باروز سه نیا دیگویم سپ

 ندیبنش یسلطان عسوف ئتیبه ه یشخص مستول ئتیبه ه دیسرخ باشد با دیبا

ود در دست خ ریو شمش ندیغضب و شدت بنش تیدر نها یمحارب ئتیو به ه

 ندینشب یجنگ یمحارب ئتیبه ه دیایگاه هست که زره هم بپوشد و ب ردیبگ

 هیخواندن هم ادو نیو سطوت تمام ان دعوت را بخواند و در ح ئتیو با ه

رو به مغرب باشد که  دیبا ندینشیکه هم م یحاره آنجا بخور کند و آن سمت

 بکند و لیتحص دیرا با یخیمناسبات مر عیاست و هکذا جم ابسیحار و 

ن آ طبعکه  یاشتقاق شده و اسمائ خیکه از مر یبعد دعوت کند به اسمائ

خص ش نیکرده پس حاال ا لیخود تحص یباشد برا خیاسماء مناسب طبع مر

اش را هم خانه واریاست در و د خیدرآمده است که مناسب مر یئتیبه ه

 خدا هماست که  نیقاب ا نیقرمز گسترده ا یفرشها ختهیقرمز آو یهاپرده
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ه ک شودیم یو طور شودیبدن القاء شود و م نیبه ا یخیقرار داده نفس مر

 یخیشد آن اعمال مر یخینفس او نفس مر یوقت شودیم یخینفس او نفس مر

 دایپ خیو آن ملک موکل به مر خیو ارتباط به آن روح مر شودیاز او صادر م

 خیکرد و هرکار مر دایکه ارتباط به آن روح و به آن ملک پ نیهم کندیم

هذه فقس  یو عل خیرمثل م کندیم دایپ الءیاست دیآیاز او هم م کندیم

 یایمیس ایما بهتر است  یایمیس نیآنها حاال بب یایمیاست س نیماسواها ا

نند زهره ک ریتسخ ایکنند  خیمر ریکه تسخ کنندیکارها را م نیآنها و آنها ا

است  ییایمیاست س 9محمد یایمیسما  یایمیکنند اما س یمشتر ریتسخ ای

ا خد کندیولکن انعام م شودیو خدا مسخر نم آموزدیم شانیبه ا دیکه توح

سماوات و ارض  شودیبه او القاء شد مسخر او م دیکه توح یرا و کس دیتوح

االرض و  یالسموات و ما ف یو سخر لکم ما ف دیفرمایکه خدا مچنان

 فرمودند: ریحضرت ام

 منجم اخو خبل یخوفن

 برج الحمل یف خیتراجع المر 

 

 لیالح بیعن اکاذ یدعن فقلت
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 سواء و زحل یعند یالمشتر 

 

 

و به زحل حکم  کندیم خیشد او حکم به مر دیکه صاحب توح یکس و

 یپادشاه است یبیغر یایمیس نیبکنند پس ا توانندیو مخالفتش نم کندیم

 دیآیخبر آوردند که فالن سلطان بر سر تو خروج کرده م شیبرا ایمیاز اهل س

آمد و آمد و گفتند و اعتناء نکرد تا  یاعتناء نکرد ه ردیتو را بگ تیکه وال

 نیچه کار کرده بود ا دانمینشسته بود نم نیآمد و خبر دادند ا یمنزل کیبه 

 کی کرده بود لیکه تحص یخیمتمسک شد به نفس مر دیخبر که به او رس

ل روش حاضر شد او شیآن لوح پ یسر آن پادشاه رو یلوح مثلث کیفعه بر د

ود که شده ب تفتباشد بعد مل دیلوح مثلث با یکرده بود که چرا رو رتیح

 داشته با فالن کوکب از آن بابت ثینظر تثل خیمر کردهیم ریتسخ یوقت

 [(28بوده.)]

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و
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 «*درس پنجاه و سوم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

انه سئل  7عبداهللیعن اب یالمعراج: و اما ما رو یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یال نیفقال مرت 9کم عرج برسول اهلل

و  یدعا است در زبان عرب یکردم که به حسب لغت صلوه به معن عرض

که اهل علم است و اهل علم اهل اصطالحند او را هم  9غمبریحضرت پ

د علماء نقل فرمودن یاز لغات را بعض یاست در علم خودش و بعض یاصطالح

 دیردو ت ریوضع فرمودند و به تکر هیشرع هیو به جهت معان هیلغو یاز معان

 او است نیهرچه در د یکه برا ستیآنها را به امت و الزم ن دندین فهمانیقرا
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 یاز الفاظ هست که به همان معان اریوضع کرده باشد بلکه بس یلفظ خاص

ضرور داشت وضع فرمودند و هرچه نداشت  رییاست و هرچه تغ یباق هیلغو

 ینکلم الناس عل اءینحن معاشر االنب ندیفرمایاست و م یبر همان حال باق

قدر عقولهم و ماارسلنا من رسول اال بلسان قومه و از جمله کلمات موضوعه 

دند فرمو نییلفظ صلوه است که به جهت اعمال خاصه و ارکان مخصوصه تع

و  است سیمغناط عایافعال جم عیجم یحرکات انسان عیو به جهت آنکه جم

جذب  مخداوند عال ارواح مناسبه و ارواح مخصوصه را از یجواذبند برا

جذب روح  یاست برا سیمغناط هیاعمال شرع نیا عیجم نیو همچن کندیم

اعمال و جواذب درجات دارد بعض حرکات و  نیقرب خداوند عالم و ا

و آن  شودیرا جاذب م یرا و انسان شرع هینفس قدس کندیاعمالش جذب م

اگر  و شودیو انسان م شودیم دایشخص پ نیدر ا یو انسان شرع ینفس قدس

در  هیو روح قدس شودیکارها را نکند ان هم اال کاالنعام بل هم اضل م نیا

 هیانانس هیجاذب نفس قدس هیاعمال شرع نیا یاو ظاهر نخواهد شد پس به نظر

جاذب قرب خداوند  هیحرکات و اعمال و افعال شرع نیا گریاست و به نظر د

ن ما م مودندفر غمبریت پو جاذب جنتند به جهت آنکه حضر شوندیعالم م

 ءیمن النار اال و قد امرتکم به و ما من ش بعدکمیمن الجنه و  قربکمی ءیش

 گرید یعنه و به لحاظ تکمیمن النار اال و قد نه قربکمیمن الجنه و  بعدکمی

 کیاند هرکه در جنت وعده کرده یهمان مثوبات یاعمال جواذبند برا نیهم
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اند است که او را وعده کرده یثواب موعود همان کندیهرچه را که جذب م

 و جواذبند تیروح وال یجواذبند از برا هیاعمال شرع نیا یگریو به نظر د

را شخص کرد  هیاعمال شرع نیکه هرگاه ا یمعن نیروح نبوت به ا یاز برا

در  نیا تیبه قدر قابل یکل یاز ول تیو نور وال یبا نفس ول شودیمواجه م

و در آن هنگام  کندیبروز م نیدر ا یوصمخص تیو روح وال افتدیم نیا

را که شخص کرد روح  هیاعمال شرع نیهم نکهیداخل نجباء و بسا ا شودیم

که از  یمعن نیبشود بلکه به ا یکه نب یمعن نینه به ا ردینبوت به او تعلق بگ

و  شودیبه او م 9یاشراق از روح محمد هینبو هیشدت مواجهه به نفس کل

واسطه صاحب مقام نقابت  نیپس به ا کندیدر او جلوه م 9آثار و انوار محمد

 هیاعمال شرع نیبه واسطه هم نکهیو بسا ا بینق شودیم یو شخص شودیم

 کندیم دایحقه مواجهه پ دیو عقا دهیاخالق پسند نیهم لیو به واسطه تحص

و خالص بشود  شودیخداوند عالم م یبرا نیبا خداوند عالم و داخل مخلص

از او بروز  دیرود و اسرار توح رونیاز دل او ب یو ذکر ماسو خدا دیدر توح

 یثلامرتک اجعلک م مایف یاطعن کونیکن ف ءیآدم انا رب اقول للش ابنیکند 

 ایامرتک اجعلک ح مایف یالاموت اطعن یو قال انا ح کونیکن ف ءیتقول للش

و  نددر آن جلوه ک دیالتموت و به آن مقامات و حاالت برسد و نور توح

 یبشود موحد و کامل بر حسب مقامات و انظار و بر حسب صفا یشخص

وم مقامات معل نیا شودیخدا معلوم م یو بر حسب خلوص شخص برا تیقابل
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 کندیخدا عمل م یکه برا یتا کس کندیبهشت عمل م یکه برا یاست کس

 یبرا خواندیعاشورا م ارتیو ز خواندیهر روزه دعا م یکی کندیتفاوت م

 یبه جهت برائت از اعداء اهلل و توال خواندیم یکیقرضش ادا شود و  نکهیا

خدا  یبه جهت محض رضا خواندیعاشورا م ارتیکه ز یاهلل با کس اءیاول

اند هتفاوت دارد و همه هم دعا خواند نهایقرب خدا البته درجات ا لیو تحص

ادا شده و  رضشآن ق انددهیاند و همه هم به ثواب خود رسخوانده ارتیو ز

 یچون جواذبند برا هیاعمال شرع نیحاصل شده پس ا شیقرب برا یکیآن 

ت و دعو کنندیهستند که خدا را دعوت م یلسان داع نهایپس ا هیبیارواح غ

 عیو به جم خواندیاست که به زبان خود خدا را م ییاست دعا هیصلوه اتم ادع

و شارع هم  خواندیعروق و اعصاب خود خدا را م عیخود و به جم یاعضا

 چیقرار داده و ه یاز اعضاء در نماز حد یهر عضو یبرا هیصلوات اهلل عل

 دیبا یمگر آنکه در نماز ظاهرا به طور مخصوص ستیاز اعضاء ن یعضو

 دیبا یطور مخصوص باشد و باطن باطن او دیبا یباشد و باطنا طور مخصوص

 عیداده مشتمل بر جم ارقر ینماز را خداوند عبادت کامل تام نیباشد و ا

من اقام الصلوه فقد اقام  دیفرمایم ریاست که حضرت ام نیا تیحدود وال

است  طالبیبن اب یحضرت عل تینماز حدودش حدود وال نیو هم یتیوال

 نماز قرار داده نیکه در ا یبیو آله اول از جمله عجا هیصلوات اهلل و سالمه عل

 است امیحال ق یکی هیحالت کل هاررا مشتمل کرده بر چ نیاست که ا نیا



  640|  صفحه

 

حال سجود او  یکیحال قعود او است و  یکیحال رکوع او است و  یکیو 

از آنها اشاره  کیرا خدا در نماز قرار داده و هر یچهار حالت کل نیاست ا

است و  تیومیق تیآ امیاگرچه اصل ق او امیاز مقامات است اما ق یبه مقام

 نیچن امیبر فعل است اگرچه ق یو مستول اعلف تیقائم به امور است و آ تیآ

استقالل عبد مقام  یعنیحاالت در عبد مقام نقصان است  نیاست ولکن ا

عبد  یاست و در عبد اضمحالل به از استقالل است پس برا تینقصان عبود

و خود را نگاه داشتن  ستادنیخود ا یو در پا یاستقالل و خوددار یادعا

 دیاست هنوز زنده است و جان دارد و با یباق اتشیمعلوم است که هنوز ح

 جانش در نرفته است نیکرد پس عبد تا خود داراست و برپاست ا هشیتنب

به  و یمعلوم است خود داراست پس استقالل در عبد نقص است الفقر فخر

خوانده است دانسته که در حال سجود شخص سجده را هرکس  هیافتخر آ

هلل و ا یالعبد ال کونیاست که اقرب ما ثیدو در ح کندیم دایقرب به خدا پ

 امیابعد حاالت عبد است از مبدء و چون حال ق امیهو ساجد پس در حال ق

 یراب تیاست و هنوز ان شتریدر او ب تیو هو تیابعد حاالت عبد است و ان

مقام شهاده و  امیاست و هنوز ماسک نفس خود هست پس مقام ق یاو باق

گفت به جهت  دیبا ریهنگام تکب نیپس در ا ودمقام عالم اجسام خواهد ب

 ضیربع کنندیم فیالسموات و االرض و خدا را توص یف اءیله الکبر نکهیا

است مقابل طول و عمق و خدا  هیو عرض از حدود مقامات جسمان اءیالکبر
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ردائه  یرداء اهلل فمن تکبر فقد نازع اهلل ف اءیالکبر نکهیبه ا کنندیم فیرا توص

 نسبت به رداء باطن گرید یو باق شودیم دهیاثواب پوش عیجم وقو رداء ف

است که  یحرم ایاست و رداء مشهود و ظاهر است و رداء آن چادر شب 

رب هم و در هند و بعض جاها متداول است و سابق در ع رندیگیعبا م یرو

 ثیکه در حدعبا است چنان یو کسا به معن اندازندیعبا م یبوده که رو

 اصحاب عبا. یعنیکساء  اصحاباست که 

و از عوالم  بیلباسها باطن است و غا یرداء مشهود است و ظاهر و باق یبار

 اقتیبه منزله رداء است و رداء است حق نیعالم است و ا نیمشهود ا هیبیغ

شده و ظاهر آنها است و آنها باطن  دهیکش هیبیغ یآن عالمها یواقعا که رو

 میکنیکه نگاه م تاهلل است و در لغ اءیعالم مقام کبر نیعالم است پس ا نیا

و عظمت  میو عظم و عظ شودیو اکبر بر جثه و بر جسم گفته م ریکبر و کب

 ریم کبجس یبرا ریو کب ندیگوینفس م یبرا میعظ شودیبر نفس گفته م

العلم  میظع نیو همچن ندیگویالجثه م ریو کب ندیگویالنفس نم ریالعلم و کب

 یو برا ودشیو بدن گفته م جثه یلکن کبر برا شودیالعقل گفته م میو عظ

السموات و االرض خدا گفته که  یف اءیپس له الکبر شودینفس گفته نم

 نکمیو ب ینیب دیاکبر شهاده قل اهلل شه ءیش یعالم شهاده و ظهور باشد قل ا

اند و اهلل اکبر قرار داده امیجهت در ق نیپس کبر مال عالم شهاده است از ا
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 امیگفت و اما حمد و سوره که در حال ق دیبا امیقاحرام را در حال  ریتکب

که قرائت سنت در  رایندارد ز میگویمقام که م نیبا ا یخواند منافات دیبا

کرده و اصل نماز آنها بود  ضهیفر 9است که رسول خدا یاست و سنت ضهیفر

 ادیجهت اگر کم و ز نیاست از ا ضهیقرائت سنت در فر نیکه شمردم و ا

ه عجل آوردیسهوا و فراموش بشود صدمه به نماز وارد نم ودشود ترک هم بش

اگر در حال جماعت عجله باشد حمدش  یآن را ترک کن یتوانیم یداشته باش

ست ا یاست و اما رکوع حالت امیمال حال ق ریترک کرد پس تکب توانیرا م

 اءبر استقالل خود مانده به جهت آنکه ابعد اجز نییو نصفه پا نییکه کمر به پا

ت قائم اس نشییاو است از مبدء و او هنوز متنبه و خبردار نشده و کمر به پا

و برپا است و کمر به باالش مقام قلب او و صدر او و مشاعر او است آنها به 

 جانیاند پس کمر به باال ااند و خاضع و خاشع شدهرب ملتفت شده عظمت

هنوز قائم است و  وا نییو کمر به پا شودیدر رکوع خاضع و خاشع م یعنی

 نیخدا ا یتو کمال است لکن برا شیخضوع پ نیدارد و چون ا یاستقالل

 دیبا سیتقد یصفت خضوع شد نینقص است و چون تو متصف به ا یمعن

و  میالعظ یسبحان رب ییگویکه من دارم پس م یحالت نیرا از اخدا  یبکن

 نیباشد و ا نزهمبرا و م دیخضوع من و نقصان من خدا با نیبحمده که از ا

استقالل  انیخضوع که سجود است و م انیحالت رکوع شما برزخ شده م

است و قعود شما عکس رکوع شما اتفاق افتاده پس در قعود کمر  امیکه ق
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ه بلکه نسبت به آن خضوع کمر ب یاول ستادنیاست مثل ا ستادهیبه باالتان ا

و بر  دهیچیبهم پ نییو قائم و مستقل است و کمر به پا ستادهیشما ا یباال

 نیا زدشتر زانو  یعنیهم افتاده و زانو زده است و به قول عربها برکت  یرو

او  نییاست از کمر به پا ترستادهیاو ا یهم حاال زانو زده است و کمر به باال

قرار داده پس قعود را خداوند عالم متوجه رکوع قرار  بیو خدا اوضاع غر

هست و رکوع از  نیب نیفه است و در ایداده و قعود از جانب سجود خل

ما که قعود حک نمکیهست پس عرض م نیب نیاست و در ا فهیخل امیجانب ق

از  یعنیاز جانب سجود و رکوع حکما من اهله است  یعنیمن اهلها است 

مقام قوت حرارت شما است و حالت  امیبه جهت آنکه حالت ق امیجانب ق

و  بسیبرد و  تیو نها یکسارشما است و حالت سجود حالت خا تینار

 نیمقام اضمحالل شما است و مقام قعود از جانب آن سجود حکم است در ا

دارد اسفلش که مرتبط به سجود است مثل سجود است و  تیو برزخ انهیم

ست ا یرکوع حکم نیاست و همچن امیاست مثل ق امیاعالش که مرتبط به ق

از جانب سجود آمده و  که یآمده و متوجه شده به حکم امیکه از جانب ق

ام مق انیاند مبرزخ شده انهیم نیدر ا گریکدیدو تا با  نیدارد و ا تیبرزخ

 نیآن استقالل محض و ا انیسجود شما و رابطند در م انیشما و م امیق

اضمحالل محض و چون در مقام سجود که مقام برودت است و تراب و 

رغم انف عبد شده  وشما کمال شده  یخاک و اضمحالل مقام سجود برا
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جهت رب او را دوست داشته  نیرا گرفته از ا یخاکسار تیربش و نها یبرا

 دارمیکه من چرا تو را دوست م یدانیم ایفرمود آ یو خداوند عالم به موس

خود را بر خاک  یهاگونه یکنیسجود م یاست که وقت نیبه جهت ا

مثل  کندیم لیو ذل کندیکه خود را خاکسار م نیپس عبد هم یگذاریم

انا مثل  یما انا و ما انا خطر دیفرمایو حضرت سجاد در دعا م یاذل عبد

 دایجهت پ نیکه کرد نزد خدا از ا لیالذره بل اقل و خود را خاکسار و ذل

جهت او مقام قرب به مبدء شد و  نیاز ا کندیم دایو قرب به خدا پ کندیم

 یهر مقام سجود مقامدر نظر ظا المقام بعد از مبدء شد به هر ح امیمقام ق

است که اقرب به  یبه نظر ظاهر مقام امیاست که ابعد از مبدء است و مقام ق

 و شودیو هوا مقام رکوع م شودیم امینظر نار مقام ق نیمبدء است پس به ا

و به  یولکن به نظر شرع شودیو خاک مقام سجود م شودیماء مقام قعود م

در حال سجود اقرب به مبدء  یکه نظر کن یوحانو به نظر ر تینظر عبود

پس در حال سجود مقام عقل را دارد و در حال قعود مقام روح را  شودیم

مقام جسم و شهاده  امیدارد و در حال رکوع مقام نفس را دارد و در حال ق

چهار مقام قرار داده و در حال  نیرا دارد پس خداوند عالم نماز را صاحب ا

 دیینفس است و محل عظمت است فرموده بگو مقامرکوع که صاحب 

مثل  ودشیکه عظمت بر نفس و شئون نفس اطالق م رایز میالعظ یسبحان رب

 ریجهت تکب نیپس از ا شودیبر جسم و شئون جسم اطالق م اءیکبر نکهیا
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را داده به رکوع و اما حالت سجود چون مقام عقل  میو تعظ امیرا داده به ق

بحمده  و یاالعل یسبحان رب دییداده و فرموده بگو است پس علو را به سجود

 دهیآب را د یو سجود در مقام عقل واقع شده است و اگر درخت لب جو

ست او که در آب ا هیدرخت و سا انینسبت م دیباش دهیو به فکر فهم دیباش

وضوح خواهد شد به درخت که نگاه  تیشما به نها یمراتب برا نیحالت ا

درخت  یاستعالء و گلو تیدرخت باال است در نها رلب آب س یکنیم

درجه و ساق او و اسفل او فروتر از آن و عکسش را  کیفروتر از آن است 

ض حو یباال بود و در تو رونینهر که افتاده سر درخت در ب ایحوض  نیدر ا

درخت را  یو گلو کندیآن سر درخت را م تینهر آن اسفل از همه حکا ای

 کندیم تیو ساق درخت را باالتر از آن حکا کندیم تیاباالتر از آن حک

المراتب است و آن در حوض  یاعل هیاست و اگرچه ذواال یاگرچه خدا اعل

که اسفل مراتب عبد و  کندیعبد در حال سجودش بروز م تیو نهر قابل

 ریاست از سا ترنییاخفض مراتب او و مقام تراب او است و اما آنکه آن پا

 یاعل از نجایاست ا نییاهلل در خارج پا اءیاهلل است و کبر اءیربمقامات آن ک

 نیا نیو در ماب کندیو مقام استقاللش باشد بروز م امیمراتب عبد که مقام ق

 و قعود رکوع امیق نیسجود و رکوع قعود است و برزخ ماب نیدو برزخ ماب

 .اندازدیکه عکس در آب م یبیاست به همان ترت
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حالت را در نماز قرار  نیاست که خداوند عالم ا نیجمله عجائب نماز ا از

را سه قرار داده نماز را هم خداوند سه  دیچه خداوند در عالم موالداده چنان

 تیثلثه قرار داده مقام سجود را مقام نبات و آ انیاو ک یمرتبه قرار داده و برا

است  نیزم یگذارده و رو شهیر نیاو به زم ینبات قرار داده که دست و پا

قرار داده که به  وانیح تیو آ وانیاست و رکوع را مقام ح نیو ملتصق به زم

 است و مقام نیبه زم شیپشتش به مبدء است رو رودیچهار دست و پا راه م

 یأفمن هو قائم عل دیفرمایقرار داده که قائم است که م تیرا مقام انسان امیق

ه امور ب تیو مقام قائم به امر بودن و قائم متویکل نفس بما کسبت و مقام ق

 هیفیمربع الک یقرار داده و به نظر انینماز را مثلث الک نیا یاست به نظر

را عالم ملک قرار داده حالت رکوع  امیحالت ق گرید یقرار داده و به نظر

را عالم ملکوت او قرار داده و حالت سجود را عالم جبروت او قرار داده 

 .هیاصول عوالم خلق عینماز را بر جم نیکرده ا پس مشتمل

 شود؟یشد که رداء بر کساء و عبا هم اطالق م عرض

 .شودیرداء بر عبا اطالق نم ریخ فرمودند

 است؟ زیشد رداء چه چ عرض
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کوهبنانها و در مغرب هم متعارف است  نیچادر شب مثل ا ای فهیقط فرمودند

 [(29.)]رندیگیرداء دوش م

 نیمحمد و آله الطاهر یعلاهلل  یصل و

 

 

 «*درس پنجاه و چهارم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

انه سئل  7عبداهللیعن اب یالمعراج: و اما ما رو یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یال نیفقال مرت 9کم عرج برسول اهلل
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دعا است و در  یدر صلوه بود و عرض کردم که در لغت اصلش به معن سخن

اعمال مخصوصه ذات الرکوع و السجود و باز از  نیشده در ا قتیشرع حق

هم هست که باز در شرع صلوه بر آن اطالق شده  گرید یصلوه معان نیا یبرا

صلوات  نیمومن نکهیمثل ا کنندیم یاعال یبرا یداناست که ا یصلوت

لوات اهلل و ص ندیگویو م هیصلوات اهلل و سالمه عل غمبریپ یفرستند از برایم

محمد و آل محمد حاال  یخلقه عل عیو رسله و جم ائهیصلوات ملئکته و انب

ر چه و صلوات ملئکه ب یعنی غمبریبر پ یخلق و صلوات ادان عیصلوات جم

شأنه جل دداونچه او صلوات خ یعنی غمبریچه و صلوات خدا بر پ یعنی غمبریپ

است به خود و موفق کردن  یمتصل کردن دان یبر دان یو صلوه عال یبر ادان

 رسیهمه م نهایا یاست به دان یصله عال ایوصل و اتصال  یاست برا یدان

صله  یمعنه ب میریمشتق از صله بگ میتوانیرا م یبه دان یاست پس صلوات عال

 شودیرحمت و ترحم آورده م وبه رحم  نیاز ا ریو تعب یبه دان یدادن عال

خدا  یعنی یخدا بر نب یکه رحمتها شودیم نیا شیمعن یالنب یصلوات اهلل عل

خدا بر هرکس صلوات بفرستد رحمت  نیرا و همچن یرحمت کند نب

بر او رحم کند و صله به او بدهد و انعامها به او بدهد و  دیبا یعنی فرستدیم

اگرچه  است یبر دان یصلوه عال ین معنیاو بفرستد ا یبرا ضهایرحمتها و ف

مشکل است و در همان  اریفهم آن بس خوردیهر کلمه که به گوش شما م

د باش اتیهیسخن گفت اگرچه آن کلمه از بد دیبا دیمد یکلمه مدتها کی
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ساکن  نیصلوه خدا رحمت است نفوس به هم میکه گفت نیهملکن حاال 

رحمت چگونه از خدا به  نیاست و ا زیرحمت چه چ نیا کهنیشد اما فهم ا

 دنیاست که فهم یامشکل است مسأله یلیخ رسدیو چطور م رسدیخلق م

رحمت  یاست فهم معن یاعمده اریآن از جمله مشکالت است و مسأله بس

اعظم از مسأله  یاکه در مسائل صعبه مسأله کنمیکه گمان نم یبه حد

 خیاست و ش شکلم یلیرحمت باشد آن رحمت عامه خداوند درکش خ

 یان اهلل سبحانه قبض من رطوبه الرحمه اربعه اجزاء ال دیفرمایمرحوم آنجا م

 تیاز مش شیرحمت پ نیپس فهم ا دیفرمایم تیرا در خلق مش نیآخر و ا

لوات قانعند که گفتم ص نیلکن نفوس به هم دیآن را فهم دیباشد و اول با دیبا

 وانتیم نیو همچن یمعن کیهم  نیا شانیخدا بر بندگان رحمت او است بر ا

گرچه ا کندیرا متصل به خود م یدان یعال یعنیصلوه را از وصل گرفت  نیا

 یگریاز شئون رحمت است لکن به حسب ظاهر نظر نوع د یهم باز شأن نیا

الت که ح نیا یبرا شودیرا به خود متصل کرد گفته م یدان یعال یاست وقت

چه  نیا اتصال که یکرد لکن باز فهم معن تصلاو را به خود م یعنی هیعل یصل

است که اهل وحدت وجود  یمثل اتصال شودیاتصال است و به چه متصل م

ت که اس یاتصال اتصال به تجل ایکه اتصال به ذات مقصود است  ندیگویم

تر و مشکل گرید نیاتصال به خدا ا ندیگویاست چرا م یگر اتصال به تجلا

ه ذات و اتصال ب ندیگویم هیاست و صوف یبه تجل الاتص ندیگویما م خیمشا
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 از جمله ندیگویرا اتصال به خدا م نیلکن چرا اسم ا ندیگویحق م خیمشا

 مسائل مشکله است.

 و یدان یاست برا یصلوه عال یبه عال یحال وصل کردن دان یا یعل یبار

است  یزیگرم کردن چ یبه معن هیکه تصل میریبگ هیرا از تصل یصل شودیم

ه آتش را که ب یچوب ندیگویدر عرب م دنیرا به آتش تاب یزیآتش و چ شیپ

 یصل ینکردند او را پس مع هیکه اعوجاج او را راست کنند تصل کنندیگرم م

و نار محبت و  تیرا برد تا به نزد نار مش که خداوند عالم بنده شودیم نیا

تا اندازه آتش او چقدر  گریو گرم کرد د دیبنده را برد و در آن آتش تاب نیا

اشد که از ملئکه ب یاما صلوت یاست بر دان یصلوه عال یمعن کیهم  نیباشد ا

 ملونعیبالقول و هم بامره  سبقونهیهستند که ال یابر بندگان آنها مالئکه

 هیهلل علا صلیمن لم یعل صلونیفال رندیگیمالئکه سبقت در قول بر خدا نم

 نیو ا یمعن نیپس صلوات مالئکه تابع صلوات خدا است و اگر ملتفت ا

 عیترحم کرد جم یرا که اگر خدا بر کس نیا دیفهمیم دیبشو ای دیاشاره شد

 عایجم خدا هستند در الف الف عالم ملکخلق که در  عیخلق امکان و جم

للهم ا خوانندیزبان م کیاو به  یبه لسان واحد طلب مغفرت خواهند کرد برا

لکه ب ستندین یخلق که عاص عیآنها مستجاب است جم یاغفر لفالن و دعا

ه شأناست که خداوند عالم جل یوقت نیهستند و ا کانیآنها صلحا و ن انیم
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پس  یاال لمن ارتض شفعونیال دیفرمایم ینیبیبکند نم یاظهار رضا از کس

او استغفار و طلب  یبرا ناتیکا عیاز او کرد جم یهرکس که خدا رضامند

 هیاجزاء و حروف خلق عیکه جم یپس مالئکه به لحاظ کنندیرحمت م

 یاست که خلق ابجد هوز حط نیا هیمالئکه هستند و مقصودم از حروف خلق

لمه آخر و ک یت الو دال اس میالف و باء و ج وفشکلماتند و حر یعنیهستند 

کلمه هست عروقش و اعصابش و  نیا یکه برا یانسان ابجد است و حروف

حروف  نهایو لحمش و عظمش و مخش و جلدش ا اناتشیاش و شراورده

و دال حروف کلمه ابجدند و آنچه  میالف و باء و ج نکهیکلمه انسانند مثل ا

ز قل هو اهلل احد ا هیآ نکهیانسان مثل ا هیاز آ ستا یکلمات قتیشمردم در حق

شده و انسان  هیکلمه قل و کلمه هو و کلمه اهلل و کلمه احد مرکب است و آ

لحمش حرف باشد و  نکهیاست و لحم او کلمه است نه ا یاهیآ قتیدر حق

است مرکب از چهار  یاگفتم حروف است لحم کلمه لیتمث یمن اول برا

ش دم است حرف کیحرفش سودا است  کیحرفش صفرا است  کیحرف 

است مرکبه از حروف و عظمش  یاحرفش بلغم است و جلدش کلمه کیو 

است از  یالحم کلمه نیا قتیاست مرکب از حروف پس در حق یاکلمه

ت و اس هیانسان کتاب است نه آ میگویم دیکه آمد نجایانسان بلکه تا ا هیآ

اب تاست پس انسان کتاب است و انت الک هیذهن بود گفتم آ بیتقر یبرا

ها رهاست مشتمل بر سو یالمضمر پس انسان کتاب ظهریباحرفه  یالذ نیالمب
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است و لحم او از کلمات چند  یااست و جلد او سوره یاو لحم او سوره

هستند به  یحروف کیمرکب است که آن اجزاء لحم باشد و آن اجزاء هر

 شتریطرف ب کیکه  رسدیم ییجا هتا ب شودیم دایحروف پ بیترک نیهم

 ندیگویاست که حکماء م تجزایجزء ال نیا یبیتقر لیندارد و آن طرف در تمث

روف را ح نهاینشود ا یمجز گریبکنند که د یرا اجزائ ناتیکا عیپس اگر جم

طرف هستند و  کی کیاجزاء مالئکه هستند مالئکه که هر نیو ا ندیگو

ک هست پس مل شهیکه هست هم یلتدارد به همان حا تیخاص کی کیهر

اگر راکع است ابدا راکع است و اگر ساجد است ابدا ساجد است و اگر 

لحاظ  نیاست و به ا یاست ابدا شرق یاست و اگر شرق یاست ابدا غرب یغرب

 نیدارند که اطراف وجودشان باشد پس ا یکه هستند حروف یاکوان عیجم

هستند و هرکس را که  مالئکهکه اطراف وجودات باشند آنها  هیحروف خلق

او  یمالئکه برا عیشود جم یاو رحمت کند و از او راض یخداوند عالم برا

 نینهمچ کنندیاو طلب مغفرت م یزبان برا کیو همه به  کنندیاستغفار م

ه اند آنها حرفند نسبت به کلمحروف و اطراف کلمه نیکه نسبت به ا یکلمات

 طورنیگتر از آنها حرفند و به همبزر مهبزرگتر و همان کلمات نسبت به کل

 حیاش کلمه اهلل واحد است بکلمه منه اسمه المسآنکه قرآن همه یحت رودیم

لمضمر ا ظهریباحرفه  یالذ نیو حال آنکه و انت الکتاب المب میبن مر یسیع

 نسبت به جامع یدارد و هر اجزائ تینسبت به اجزاء خود کلم یپس هر جامع
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شدند که  دایاز مالئکه پ گرید یلحاظ جمع نیبه ا ودارد  تیخود حرف

ئکه از مال شوندیم دایپ گرید یصنف کی نیصاحب دو صنعت شدند و همچن

د انکه صاحب چهار خصلت گرید یو صنف شوندیکه صاحب سه صنعت م

 لیهمه طبقه طبقه مالئکه هستند و جبرئ نهایباال و ا روندیم طورنیو به هم

اول که عرض کردم اگر  یو ملک به آن معن کندیهم م دو صعو کندینزول م

که همراه قطره باران  یابدا مثل آن ملک کردیصعود نم گرید شدینازل م

ابد االبد پس به آن لحاظ اول که به  نیاز زم کندیصعود نم گریو د دیآیم

ابدا و اگر  شودیباشند اگر ملک نازل است صاعد نم اتیاطراف و نها یمعن

در شب  رودیابدا و مهار شتر بر دوش او است و م شودیزل نمنا استصاعد 

 رودیبر دوش گرفته و م یرا ملک یکه مهار شتر دید یمعراج قطار شتر

عرض کرد  دیرویو به کجا م دییآیاز آنها که از کجا م یکیاز  دندیپرس

 امدهید یکه تا خود را در عرصه وجود و هست دانمیم قدرنیهم دانمینم

است ابدا  نیمی نیمیاز کجا به کجا مثال  دانمینم گرید رومیم طورنیهم

عقل ت ساریو  دیابدا نخواهد رس ساریبه مشام  نیمی حهیاست و را ساری ساری

 علونفیاهلل ما امرهم و  عصونیاست که ال نینکرده و معصوم است ا تینیمی

و مالئکه  نتصبونیو منهم سجود ال سجدونیپس منهم رکوع ال ومرونیما 

 کی نیصاحب آن شأن ا ستیآن ن ریصاحب شأن خود هستند که غ کیهر

مالئکه هستند که دو کار  یطبقه که گذشت نیاند لکن از اطبقه از مالئکه
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به  درسیم نکهیچهار کار تا صد هزار کار تا ا ایسه کار  ایبکنند  توانندیم

ند و هست نییروبک هکه داخل کلمات تامه هستند مالئک ییایکه انب ییجا

 هانیا دیفرمایانسان ملک است و ماجعلنا اصحاب النار اال ملئکه م نیهمچن

بهم و باذن ر هاینفر اصحاب قائمند تنزل الملئکه و الروح ف زدهیو س صدیس

 هیآ نیاز ا امدهید یریاست که در تفس نیو ظن غالبم ا دیآیهمچو نظرم م

سب علم و ک کنندیعلم م لیکه تحص اندهملئک انیعیش نیاند که اکه فرموده

به  درویم نکهیاز طبقه مالئکه انسان است تا ا یکیحال  یا یو عل کنندیم

را  همیسالم اهلل عل نیکه مثل ائمه طاهر ییبه جا رسدیکه م هیآن طبقه عال

ت ام استکبر طانیبه ش دیفرمایکه خدا م ندیو آنها ندیگویم نیمالئکه عال

که شأنشان نبود که سجده  یاز آنها بود ای یاستکبار کرد نیلکنت من العا

 .یو نکرد یبود ینیآنکه تو داخل مأمور ایکنند به حضرت آدم و 

اسئلک  یاللهم ان ندیگویم نیاست که ائمه را هم مالئکه عال نیا مقصود

که  آن کلمه تامه هستند شانیبر و الفاجر و ا جاوزهنیال یبکلمتک التامه الت

و  تیرا او به فردان یامور ملک عیاست که جم یبر و الفاجر ملک جاوزهنیال

است  یقوت هملک چقدر است چ نیقوت ا دینیبب شودیمتحمل م تشیوحدان

 کندیشهپر نگاه داشته است قنبر نقل م کیعوالم الف الف را به  عیکه جم

ست امن کجا  یکه موال دمیرفته بودم پرس ریبر در خانه حضرت ام یکه روز
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 سمقیالبروج  یتو بروج است گفت کجا گفت ف یفضه آمد گفت موال

 به او عرض داگر موال آم ییگویم نیتو چن پرسمیاالرزاق قنبر گفت من م

ضه قنبر شکوه ف رونیکه از خانه آمدند ب ریحضرت ام یاتو کافر شده کنمیم

ه به او فرمودند و ب یالتفات ریو چنان گفت پس حضرت ام نیرا کرد که چن

 دیگویبه او فرمودند قنبر م یتیو عنا دندیبه چشمش کش یحسب ظاهر دست

 کیاست که در دست  ییگو کیمثل  عایجم نیآسمان و زم نیا عیجم دمید

 و دهدیآنها را حرکت م عیو حضرت جم کندیم یباشد که با او باز یطفل

از آنها خلق کرده باشد  شیب گریکه گمان نکردم که خدا د دیقدر خلق دآن

 ثیاگرچه حد میبگو ترسمیو بنده م گفتندیو چه م کردندیچه م دمیو د

 .میکه بگو کنمیاست ولکن جرأت نم

 ییمثل گو شانیدر دست ا هایو ماف ایدن عیاست که جم نیمقصود ا یبار

 ناتیکا عیبر جم ندیمستعل نیطفل باشد و مالئکه عال کیاست که در دست 

 یملکند و به لحاظ یو آنها هم ملکند ولکن مالئکه صاحب شئونند به لحاظ

 کلمهس پ میو اگر ملکشان گرفت ستیکلمه تامه هستند که کلمه اتم از آن ن

ه که مالئک یحال صلوت یا یو عل شودیم هیمحمد قتیمالئکه حق نیتامه ا

لب مقام ط نیدر ا شودیم یاستغفار معن یبه معن نیمومن یبرا فرستندیم

العرش و من حوله  حملونی نیالذ کنندیم نیمومن یمغفرت و رحمت برا
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و  حمهر ءیامنوا ربنا وسعت کل ش نیللذ ستغفرونیبحمد ربهم و  سبحونی

که بر شخص  یمالئکه صلوات نیپس ا لکیتابوا و اتبعوا سب نیعلما فاغفر للذ

دا خ یرضا یبرامالئکه تابعند از  نیرحمت و مغفرت است و ا فرستندیم

مالئکه عرض کردم آنچه عرض  نیاست همه ا یهرکس که خدا از او راض

ود بر تانظنون دیبود شا یو اطراف حدود جسمان یجسمان یکردم چون مثلها

شما که وسعت  دیمباش نیهستند لکن غافل از ا نهایکه اصناف مالئکه هم

و آنجا هم مرتبه  نیاز وسعت عالم اجسام است به چند شیعالم ارواح ب

عالم امثله که هفتاد  عیکه در عالم اجسام است جم طورنیمالئکه دارد به هم

اجسام است و  الماز ع شیمرتبه اوسع است از عالم اجسام و کثرات چقدر ب

ال که عالم مث یپس وقت شودیتمام نم میهفتاد هزار بگو امتیاگر تا روز ق

ه به اند بالنسبکثرت باشد و آنها هم اطرافشان مالئکه هستند و کلمه نیبه ا

 نیبه هم نیطور که عرض کردم و همچنمادونشان و کلمه و کلمه به همان

که عالم مالئ دینیبب گریقسم و د نکه اوسع است از عالم مثال به هما لیتفص

ول و قمالئکه عالم ع بیترت نینفوس چقدرند و وسعت عالم نفوس و به هم

حمل  یو جمع یقوم شنوندیمردم از آنها خبر ندارند م نیعالم افئده و ا

 جماعت نیقوه جاذبه و دافعه و ماسکه و ا یعنی یاند مالئکه را بر قوکرده

و آنها  یفرموده ألکم الذکر و له االنث نهاهستند که خدا در حق آ یقوم

 هم عباد نیلملئکه الذهستند که خداوند خبر از آنها داده و جعلوا ا یجماعت
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را مالئکه گرفتند اشهدوا خلقهم  یاناثند و قو یقو عیالرحمن اناثا و جم

از  یرا مالئکه گفتند و باز قوم یقوم نیو ا سئلونیستکتب شهادتهم و 

ه ارواح گفتند ک دهیو نفهم ستیو گفتند خدا را مالئکه ن دندحکماء انفه کر

 ایکه از دن یاند اسمشان مالئکه است و ارواح بدانرفته ایکه از دن نیمومن

ارواح  یکه اعتقاد ندارند به بقا گرید یاست و قوم نیاطیاسمشان ش روندیم

به  تسیناقوال باطل است و حق  نیهستند و ا یبعد از ابدان گفتند آنها قوم

ا ر نشدند و انکار مالئکه کردند و مالئکه اءیو اول اءیجهت آنکه تابع انب

صنف از آنها هستند که ارواح خاصه  کی ارندینشناختند و اصناف مالئکه بس

است  یکه جن خلق طورنیهم یاست روحان یملک هستند خودش خلق

 مشانو اس یهستند روحان یکه خلق طورنیدارند و هم یو عالم یروحان

مرکب از عناصر است و  نیکه انسان هم دیکرد الیانسان است مگر شما خ

ه در ک یاست روحان یحاشا بلکه انسان خلق ستین یزیچ نیاز ا ریغ گرید

 هستند یبدن ظاهر نیهم اءیکه انب دیکنیم الیعالم ظاهر شده مگر خ نیا

ه ظاهر یاله هیهستند حاال ارواح کل یو ارواح یهستند روحان یبلکه خلق

به صورت  لیجبرئ نکهیمثل ا یعالم جماد نیدر ا یاند به بدن جمادشده

 یابدان جماد نیدر ا شوندیهم هستند و ظاهر م هیظاهر شد ارواح قدس هیدح

رت حض یمجسم شدند برا نیاطیش نیهمچن شدیظاهر م لیجبرئ نکهیمثل ا

ا له م عملونیو بودند که  مانیفرمودند غلظوا لسل @ظمانیسل @سلمان
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ده هزار من  آوردندیو جفان کالجواب سنگها م لیو تماث بیمن محار شاءی

و خدا خواسته بود و کرده بود آورده بود  کردندیکارها م داشتندیآنها را وام

هستند که اگر خدا خواسته باشد مجسم  یطور ارواحمالئکه هم همان نیا

کنند مالئکه هم یمجسم م خواهندیم یکه جن را گاهچنان شوندیم

 .طورنیهم

 کردمینماز م 7نیر قبر حساز صبح در کربال س شیعرض کرد من پ یشخص

. دمیرا ند یکه آنجا بودند و فجر که طالع شد کس افتمیرا  یریخلق کث

ه ب یمالئکه هستند که مالزم قبر حضرت هستند و شخص نهایفرمودند ا

فرمود  یشویبه عراق و کشته م یرویم ترسمیحضرت عرض کرد که م

 یبرا تیکه نها دید یو آسمان چون نگاه کرد قشون نیزم انینگاه کن در م

است که  یو مرو یقوم مخصوص کیآنها نبود مشاهده کرد پس هستند 

خواست جالل خود را اظهار کند به حضرت امام حسن  یمتوکل ملعون وقت

بعد از آن که حضرت  یقشون خود را در احسن صورت دیو سون د 7یعسکر

قشون ما را  یخواهیقشون او را فرمودند به متوکل که م دندیگذشتند و د

پر  نیآسمان و زم نیکه ماب دیحضرت اشاره فرمودند پس متوکل د ینیهم بب

را به شما  ایو فرمودند ما دن یآراستگ تیاز مالئکه مسلح و مکمل در نها

چه الزم  دکننینم گریکدیهستند که مصادمه با  یپس مالئکه قوم میواگذاشت
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 کی اگر نیروح مومن نیح مومنبه رو ایو  یآنها را به قو میکن لیأوبود که ت

باشد پس مالئکه  یروح کیموجود باشد و خودش  شودیاست که م یزیچ

هستند مدبرات و مقدرات و آن مالئکه که اول عرض کردم آنها اطراف 

و  کندیو صعود م کندینزول م لیکلمه هستند مثال جبرئ نهایوجودند و ا

لوط را  یو شهرها شودیاسب او است که سوار او م زومیشود و حیسوار م

که  یاست و به هر صورت ضیاب ریاست و طا حهیسرنگون کرد و صاحب ص

پس  دیآیاز او م اریبس یو کارها دیآیو مأمور است درم خواهدیدلش م

ارد د یتیهست و روحان شیهمه شئون از برا نیمعلوم شد که کلمه است که ا

 است. دهیاحب کماالت عداست و ص شئونو صاحب 

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس پنجاه و پنجم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم
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و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

انه سئل  7عبداهللیعن اب یالمعراج: و اما ما رو یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یال نیفقال مرت 9کم عرج برسول اهلل

 تیفیسبب و ک کردمیبود و عرض م فیشر ثیحد نیسخن در رموز ا و

گفتم که از ملئکه استرحام و استغفار  نکهیصلوه را و اقسام صلوات را تا ا

الئکه بر او صلوات م عیاست و هرکس را خدا بر او صلوات فرستاد جم

 یبه جهت آنکه مالئکه شئون حروف خلق هستند و تابعند برا فرستندیم

تعلق گرفت  یخدا به رحمت کس تیعالم پس هرگاه مش خداوند تیمش

خدا را به استغفار و استرحام و صلوه از  تیمش کنندیخلق متابعت م عیجم

کلمات مطالب  نیاسترحام و استغفار است و در ا نیهم بر مومن نیمومن

 دیکه اثر او است چرا با یاست که عمل هر کس نیاز آنها ا یکیمشکله بود 

 اشکال که نماز نیا شودیمسأله حل م نیبدهد و از حل ا گرید یکسنفع به 

 یتیم ای ییح یصدقه برا نیچه ثمر دارد به آن کس و همچن یکس یقضا برا

ه او ب دهیچه فا ییدعا ای یارتیو ز یعبادت ای یحج ایاو  یچه ثمر دارد برا
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 لمو تک یو حال آنکه اعمال هرکس آثار خود او است و سبب ترق بخشدیم

 ءیکلمه باز هم مشکل بود که گفتم آثار ش نیاگرچه ا شودیخود موثر م

 شاء اهلل آن هم حلان دیشا کنمیعرض م گریحاال د شودیموثر م یسبب ترق

ر آن کس است و آثار آن کس مصلح آثا یحال اعمال هر کس یا یبشود و عل

 شودیآن کس سبب اصالح مقبول او م تیآن کس است و اصالح قابل تیقابل

 کندیچه ثمر م ریبه غ گرید شودیخود او م یبر حسب افاضه و سبب ترق

و  شودیخود من م ینماز سبب ترق نیا کنمیپدرم م یمثال من حاال نماز برا

وصفهم و ماتجزون اال ما  همیجزیس دیفرمایبه پدرم ندارد و خدا م یدخل

 یو هر عامل شودیبه وصف خود جزا داده م یکنتم تعملون پس هر موصوف

که اعمال  رایبس مشکل است ز نیو ا یگریبه عمل د یگریبه عمل نه د

الزم  یکه چراغعامل مثل چراغ و انوار چراغ و چنان یآثارند و انوارند برا

ندارد و هرگاه صد چراغ  یگریبه چراغ د یلدخ چیچراغ خود او است و ه

و نور هر  رودیم بانوار خود او از عق یکه ببر کیانوارند و هر کیو هر

 رینو تابع م کندیخود تجاوز نم ریخود است و از من ریتابع من یصاحب نور

 اند پس چگونهخود را گرفته ریدور تا دور من رهیو مثل دا شودینم یگرید

که آن شخص عامل  کنمیبلکه عرض م شودیمنتفع م ریاز عمل غ ریغ

به عمل خود و حال آنکه عمل او اثر او است و وجود  کندیم یچگونه ترق

وثر به نور خود و م کندیم یترق ریاثر تابع وجود خود او است پس چگونه من
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به اثر خود و ذات به صفت خود و متبوع به تابع خود و آقا به نوکر خود و 

 خود چراغ کندیم ینور و چگونه ترق یادتیبه ز شودیغ کامل مچگونه چرا

و لمعان و وسعت و انبساط نور او و حال آنکه کل وجود نور  قیبر یادتیبه ز

نور و ضعف و شدت نور به دست  یو بقاء نور و دوام نور و کمال نور و ترق

ز ت اصاحب نور است اقرب اس ینور به ترق یترق نکهیاست پس گفتن ا ریمن

او  نور و عمل یادتیصاحب نور و صاحب عمل به ز یکه ترق مییبگو نکهیا

که موثر  کنمیرا عرض م نیاست و اول ا یکلهم مسأله مش نیاست پس ا

 یکه هرگاه از ذات مییگویپس م کندیم یبه سبب اعمال و آثار چگونه ترق

اعمال بفهم که  نیبه ا کندیم یاعمال حسنه سر زد و من گفتم موثر ترق

سر زدن و اثر  یسر زد از برا یپس چون که اثر از ذات کندیم یچطور ترق

و  تا صفت ریذات و من شیاز پ یقوس نزول کی شودیم دایکردن دو قوس پ

 شینور و عمل و اثر تا پ شیقوس صعود که از پ کیاثر و نور آمدن است و 

 لهیشته باشد از روغن و فتدا ینیآن ذات رفتن است پس هرگاه چراغ اندازه مع

 ستیباشد ممکن ن ینیو لطافت آن دهن و دخان و شعله او محدود به حد مع

ه کمتر بشود بلکه ب ای ادهیز کندیکه نور او از آن اندازه که شعله اقتضاء م

مقدار  نیا رودیاو اقتضاء کرده به همان اندازه نور آن م ریهمان اندازه که من

 نیا یو لمعان که برا قیمقدار بر نیدهن و ا یمقدار صفا نیدخان و ا یصفا

 برود و مادام که شعله بر نیکه هزار قدم نور ا کندیم نیا یشعله است اقتضا
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ر جو کمت کیو نه  ادتریجو ز کینه  رودیم قدرنیصفت است نور او هم نیا

در  رودینور و هزار و صد قدم م نیا شودیحاال چه وقت منتشرتر م رودیم

 شتریو لمعان ب قیشود و بر ترفیشود و دخان لط ترفیکه دهن لط یآن وقت

برود از هزار قدم و هرگاه  ادهیکه آن ز کندیآن م یوقت اقتضا نیشده در ا

ش و لمعان قیشده باشد و بر دایپ یآن دهن و آن دخان کثافت و غلظت یبرا

که نورش کمتر شود پس اگر نزوال از  کندیم نیا یکمتر شده باشد اقتضا

آن  یادتیآن ذات بر ز یادتیآن اعمال مقدم است ز شیبه پ ییآیذات م شیپ

آن اعمال و مقدم است خلوص  یبر صفا اتذ یاعمال و مقدم است صفا

موخر باشد و تا او مقدم نباشد  دیاعمال و آن اعمال با نیذات بر خلوص ا

ذات  یپس چگونه اعمال سبب ترق بشود ادهیکه اعمال ز ستیممکن ن

شر و تا موثر باال نرود اثر منت ندیو تابع او ندیآثار او نهایو حال آنکه ا شودیم

 یط پس شودیم دایموثر پ یبرا تیکه موثر باال رفت احد نیو هم شودینم

در تحت خود  کندیم یمنطو شتریاعداد و اعداد را ب یبرا شودیم ادهیاو ز

صد  دیبه صد رس یکرده اما وقت یده باشد ده فرد در تحت خود منطو یوقت

ر هزا دیکرد به هزار رس یترق نکهیو از ا کندیم یفرد در تحت خود منطو

ه مبدء خود و هرچ یبه سو کندیم ریپس س کندیم یخود منطو حتفرد در ت

چه ات هرپس ذ شودیم شتریسعه او و احاطه او و انتشار کمال او ب رودیباال م

نتشر و م تریو قو شتریانوار و آثار و اعمال و صفات اکثر و ب کندیم یترق
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 نیدر ا میگویم شودیذات م یپس حاال اعمال چگونه سبب ترق شودیم

اعمال است و مقدم است بر اعمال لکن در  یادتیذات سبب ز یدوره ترق

ز ا یات وقتمقدمند بر بالفعل شدن ذات به جهت آنکه ذ نهایدوره صعود ا

که دوره و قوس صعود باشد ذات بالقوه بوده است در قوس  رودیباال م نییپا

صعود  یبنانزول و به طور ابهام و اجمال نزول کرده بود ولکن حاال که 

است بالفعل شدن کماالت ذات پس از اعمال است صعودا و ظهورا پس 

که خدا چنان شوندیذات م یاعمال صالحه در قوس صعود سبب ترق

 قیاهلل العبد بالتوف ذکریاذکرکم و حال آنکه ما لم یاذکرون دیفرمایم

اهلل  نعرض کردم سابق که ما م لیکه به تفصالعباد بالعباده چنان ذکرهیلم

رتبتا مقدم است نزوال و صعودا موخر است و عرض کردم که تا شاخص نظر 

 نظر کند به تواندیگز نمهر نهییاست صورت در آ نهیینکند به آنچه در آ

ر ذکر و به نظ تواندینکند به بنده بنده نم تیشاخص پس تا خدا اوال نظر عنا

 دیمافریم نجایکه ا یعبادت به خدا نظر کند و توجه و عبادت کند با وجود

در قوس صعود است  نیکنم و ا ادیتا بعد من شما را  دیکن ادیشما اول مرا 

 نیاعمال را و احداث نکند ا نیه صادر نکند ااعمال مادام ک نیپس موثر ا

صدور  امیکه اعمال قائمند به او ق یاعمال را اعمال بروز نخواهد کرد وقت

لکن وجودا آن ذات مقدم است بر آثار و اعمال و اما  شوندیاو نم یسبب ترق

 یظهورا پس اعمال مقدمند بر ذات و ظهور کماالت ذات و بالفعل شدن قوا
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ور اعمال و آثار است پس در ظهور و صعود اجابت مقدم ذات پس از ظه

است از جانب  یقیاست بر دعا ولکن در وجود و نزول دعا مقدم است و توف

ارواحند  قاتیشده و توف دهیخدا و ارواح چهار هزار سال قبل از ابدان آفر

الجسد پس اگرچه ارواح  یاعمال العباد کالروح ف یاعمال فان القدر ف یبرا

انسان که  ئتیبه ه نجایبر ابدان مقدمند چهار هزار سال ولکن بدن در ا

 نوایح ئتیبدن که به ه نجایو در ا افتدیتوش م یدرست شد روح انسان

 دهیکه پس از بدن آفر یوانیپس روح ح افتدیم شتو یوانیدرست شد روح ح

ته ساخ یکه بدن ید از آندر قوس صعود و ظهور اجابت است پس بع شودیم

 نیا کندیمار مثال ساخته شد دعا م ئتیبه ه یاو بود و بدن یدعا نیشد و هم

 و اگر کندیبه من انعام کن و خدا هم به او انعام م هیروح ح ایکه خدا ئتیه

به من انعام  یروح انسان ایکه خدا کندیبه صورت انسان باشد دعا م یبدن

استجب لکم  یاذکرکم و ادعون یمقامات مقامات اذکرون نیکن پس در ا

اجابت و  نیا نیبنده و بعد اجابت خدا ولکن در نزول و در تکو یاول دعا

 نیبدن به چهار هزار سال و ا نیدعا و بر ا نیشده بر ا دهیآفر شتریروح پ نیا

او آمده است پس معلوم شد که نزوال  شیاز پ نیاو و ا یبدن تنزل است برا

وات و ذ شودیم ادیذوات اعمال ز یبه ترق نکهیتا ا کنندیم یات نزوال ترقذو

اعمال پس آن ذات و آن روح و آن قدر مقدم نباشد ابدا  یاست برا یقیتوف

صعودا و ظهورا  کندر نزول ول یعنینخواهد شد که اعمال از او بروز کند 
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آن روح را به  ایکه خدا کنندیآن روح است و دعا م تیاعمال السنه قابل نیا

 نیمطلب معلوم شد و ا نیکه ا یبعد از آن کندیما عطا کن پس خدا عطا م

که آنچه تا حال عرض کردم  کنمیمشکل حل شد و القوه اال باهلل عرض م

بود ولکن حاال که به زبان وصل و به طور اصل  لیبه طور فصل و به طور تأو

م مقا نیمقام در آن مقام و آن مقام در ا نیکه ا دیشویملتفت م کنمیعرض م

ا از خد نیاست ا نیقابل آن و آن مقبول ا نیحاضر است ا یابدا در محضر عال

ابدا و هن لباس لکم و انتم  خواهدیرا م نیابدا و آن از خدا ا خواهدیآن را م

ابدا و بر حسب  دهیاعمال ذوات را آفر یبر حسب دعا وندلباس لهن و خدا

که اگر جن و  یثیدر آن حد دیفرمایات اعمال را ابراز داده ابدا مذو یاقتضا

ن که خداوند چو دیفرمایکنند م انیب توانندینم طورنیانس جمع شوند به ا

که  دیبگو ستیو ک نشیاز آفر شیاشخاص را پ دانستیخود م یدر علم ازل

 یک دانستیاست و م یشق یاست و ک دیسع یک دانستیو م دانستیمن

 دانستیکه خدا نم دیکه بگو یآن کس ستیبدکار و ک یاست و ک کوکارین

است پس چون  قیتصد قتیبه حق یو علم خداوند عالم اول دانستیپس م

کرد تا  ایاو مه یبرا جادیاست اسباب سعادت را در ا دیسع نیدانست ا

 یشده و آن را که دانست در علم ازل دهیآن آفر یآنچه برا یمتمکن بشود برا

نچه آ یکرد تا متمکن شود برا ایاو مه یاست اسباب شقاوت را برا یه شقک

 یو صدق بالحسن یو اتق یفاما من اعط دیفرمایشده و خدا م دهیاو آفر یبرا
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 یسرللع سرهیفسن یو کذب بالحسن یو اما من بخل و استغن یسریلل سرهیفسن

 و نه سعادت از کندیبروز م یخدا نباشد نه شقاوت از شق ریسیپس اگر ت

 یسری ریسیو خداوند ت یللعسر سرهیو ن یسریلل سرهیو به حکم ن دیسع

 یربه عس ریسیو ت یو صدق بالحسن یو اتق یمن اعط یمگر برا کندینم

و  یقو ات یو آن اعط یو کذب بالحسن یمن بخل و استغن یمگر برا کندینم

و کذب  ینو آن بخل و استغ دانستیم یرا به علم ازل یصدق بالحسن

ه ک یکرد تا آن بخل یبه عسر ریسیپس آن را ت دانستیرا م یبالحسن

 نجایاو ا یبرا دانستیکه م ییابراز بشود و آن استغنا نجایاو ا یبرا دانستیم

گر ا کنداو بروز  یبرا نجایا دانستیکه م ییحسنا بیبروز کند و آن تکذ

 کندیم یرسی ریسیت نیو همچن کندیبروز نم نجایا نهاینشود ا یعسر ریسیت

 قیدخود کند و تص شهیپ نجایرا در ا یو تقو اوردیبه عمل ب نجایتا عطا را در ا

روز ب نهایاز ا کی چیه شدینم یسری ریسیبکند و اگر ت نجایرا در ا یحسن

 نیو انس جمع شوند و ا نکرده که اگر ج شیچطور فرما دینیبب کردینم

او نتوان ناخن بند کرد  یجا چیکه ه طورنیمطلب را بخواهند حل کنند به ا

 حال یا یاخذ کرده باشد و عل شانیمگر از ا تواندینم یو کس توانندینم

است که خدا آن  یزیمطابق آن چ زندیاز اعمال صالحه سر م نجایآنچه در ا

 یصه علم ازلقابل و مقبول در عر عیمو ج دانستیخود م یرا در علم ازل

 نیقابل است و ا نیخود پس آن مقبول مقبول ا یخدا همه حاضرند در جا
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قابل قابل آن مقبول حق هستند لکن در عالم فصل به طور تقدم و تأخر گفته 

 یبرا یو تأخر یتقدم شودیم دایپ یو قوس صعود یو قوس نزول شودیم

که عرض کردم معلوم شد که ذوات چگونه  طورنیپس به ا شودیم دایآنها پ

 شودیه مصفات گفت یکه برا یترق نیو معلوم است ا کنندیبه صفات م یترق

ذوات  یدر قوس ظهور است و اال در قوس نزول اعمال سبب ترق یترق

بکند و  ادیکه ز یو ذوات مقدمند و اعمال آثار آن ذاتند حاال عمل شودینم

ذات است که ذات به طور  یاست که سبب ترقکامل بکند ذات را در صعود 

ود کماالت کامنه صع تیو فعل لیابهام و اجمال و قوه نازل شد و به طور تفص

و  دشویم یو اصف شودیذات انور م نینغز را پس ا یهانکته نیکرد بفهم ا

 ادهیاو اعداد کماالت ز یو ط شودیم شتریو انبساط او ب شودیمفصل م

 مشکل حل شد. نیشود و هکذا حاال چون ایو اوسع م شودیم

دارد و  ریذات و اعمال او و آثار او چه دخل به غ نیکه ا کنمیعرض م پس

 نیو حال آنکه نور ا شودیم یآثار نوران نیعمل و ا نیچگونه به ا یریذات غ

 یگریو اثر آن اثر د شودینم گریچراغ است و جزو نور چراغ د نیچراغ اثر ا

بر گرد  نیا عمالاست بر گرد قطب و مرکز خود و ا ریدا شهیو هم شودینم

چه  نیآن اعمال ا یاعمال بر گرد آن و باعث ترق نیا یاست و باعث ترق نیا

 یآن بعد از شودیم یاصف دیذات ز دیبه اعمال ز میگویم کندیآن م یثمر برا
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توجه م دیز نکهیبعد از ا شودیم ادهیشد نور و انبساطش ز یاصف دیکه ذات ز

از عمرو بشود و  یو ازاله ظلمت اندبه عمرو برس یزیعمرو شد و خواست چ

و  داندازیو نور خود را بر ذات او م شودیبر او بکند متوجه او که م یشفاعت

ظلمت او را به فضل نور خود که بر او  کندیاو را و ازاله م کندیم لیتکم

ه عالم ب نکهیخود را به ا عالم متعلم کندیالقاء کرده مثل آنکه شفاعت م

علم کامن در  کندیجهل متعلم را و استخراج م کندیم الهفضل علم خود از

بر  دافتیدارد که آن نور م یواسطه که معلم نور منبسط نیمتعلم را پس به ا

و علم کامن در متعلم  شودیواسطه ازاله ظلمت جهل متعلم م نیمتعلم و به ا

 یقوانکه تبر آ افتدیم یفضل نور متق یشرت متقو کذلک به معا کندیبروز م

 یو نور تقو رودیاو را و ظلمت فسق او م کندیم لیاو کمتر است و تکم

و اعمال و افعال و صفات و خصال  یقو عیدر جم نیو همچن دیآیاو م یبرا

 دافتیاز فضل نور او است که بر او م کندیاستکمال م یگریو هرکس از د

و  تابدیهم م یگریاست نور فضلش به د ادتریقدر دارد که از خود زاگر آن

ندارد  دیزا یکند و اگر تقوا میتعل یگریبه د تواندیندارد نم دیاگر علم زا

 یکه شخص شجاع با کس طورنیبشود هم تواندینم یگرید قیسبب تشو

 صحبت خود را جبانو جبان هم کندیکه صحبت داشت او را شجاع م

شخص  نو متوجه آ کندیم ریکه عمل خ یآن شخص طورنیپس هم کندیم

است  ریعمل خ نیا شودیم یگریو متوجه د دهدیصدقه م ای شودیم تیم
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نور بر آن شخص منظور  نیعامل و از فضل ا یبرا شودیم ادیز یو از آن نور

ه ک هیهد ایاست که صدقه  ثیاست که حد نیا شودیاو هم روشن م افتدیم

ر هستم که براد هیمن هد دیگویبر آن و م شودیوارد م یفرستیمومن م یبرا

 یلیتو فرستاده و آن فضل نور برادر مومن است از آن عمل پس تکم یتو برا

نماز  نینماز را کرد از جنس ا نیا یعمل وقت نیاز جنس هم کندیدر آن م

و از کمون آن  شودیپس او نمازگزار م شودیم ادیو نورش ز کندیم یترق

و عبادات و صدقات و  تکماال ریسا نیو همچن دیآیم رونیمنظور نماز ب

مثل حج و نماز و  شودیصاحب آن عمل م تیانوار و اعمال و خصال و آن م

 یکس اءیاست شفاعت و خدا کند که شفاعت کند خاتم انب نیزکوه و هم

 عیشو ت تیوال شانین او از کمو ندازدیکه دارد بر خلق ب یرا که او فضل نور

و  شوندیکمونشان مومن م علآورد آن وقت که بالف رونیکامل ب مانیو ا

ت اس نیآن وقت چرا به بهشت نرود ا گریصفات د عیکامل و مستجمع جم

 ابندییعصاه امت و به شفاعت او نجات م یفرموده کامن کرده برا غمبریکه پ

 نیرا عمر کند و در ا ایاگر تمام دن یمثل شفاعت کس ستین یعمل چیو ه

نخواهد بود و  غمبریپ شفاعتاعمال جن و انس را بکند مثل  عیمدت جم

ته پس الب ثهیخب فهیاعمال کث نیهمان شفاعت او کاملتر و جامعتر است از ا

مته و ارفع ا یاو کرد و تقبل شفاعته ف یبرا دیشد و سوال با دواریام دیبه او با

 است. شتریدرجته که رأفت و رحمتش هزار هزار مقابل از پدر و مادر ب
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 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس پنجاه و ششم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاجمع اعدائهم یلعنه اهلل عل

 یهو الرب المضاف ال یالمعراج: فالرب المصل یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر.

و عرض  کندیشأنه که چگونه صلوه مدر صلوه خداوند عالم بود جل سخن

 یصلیکه ربک  یو صلوت شودیمختلف م یزیکردم که صلوه به حسب هر چ

 هیوه بالوالالنب صلی نیا میریگیمشتق از وصل م ریصلوه را به اشتقاق کب نیا
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 نیاست که توقف کن و متوجه ا نیعرض کرد ا لیو مراد از قف که جبرئ

ف حر نیو اصل مبدء ا تینبوت را به وال کندیباش که خدا چگونه وصل م

را که  یاست که انسان هر مطلب هیقاعده کل نیکجا است و ا مینیرا بب

 کند که آن نقطه آن علم دایمبدئش را پ دیبفهمد اول با قتیبه حق خواهدیم

طوارش در ا نقطهکه آن  دینیو بب دیکن دایاست و نقطه آن علم را پ و آن مسأله

 یو اگر کس کندیچه اقتضاء م یو مقام یو در هر منزل شودیچگونه متطور م

 شودیعالم م یبه زود @را در همان مقام به حسب آن مقام منظور ندارد نیا

مسأله  نیکه اصل ا مینیاست پس بب تیاز مسائل وصل نبوت به وال یکیحاال 

شأنه جز ذات خداوند عالم جل چهاز کجا برخواسته از آنجا برخواسته که هر

اگر  میکنیاست در هر مرتبه از مراتب که نگاه م یکائنا ماکان بالغا مابلغ مثن

ر مراتب چه در مراتب الهوت باشد اگرچه در مراتب سرمد باشد اگرچه د

 ذات خداوند یهست سوا یئیملک باشد در هرجا که ش ایملکوت  ایجبروت 

مشکل  اریبس نیکائنا ماکان بالغا مابلغ و سر ا دباش یمثن دیشأنه باعالم جل

است  انیوجوه ب نیا یاشکال دارد و از برا دنیرا فهم نیا قتیاست و حق

از آن  کنمیعرض مکند بر زبان  یرا که خداوند جار شیلکن حاال هر قدر

هو  ثیح ثیاو از دو ح یجمله هرچه جز ذات خدا است البد است از برا

 یو لحاظ یالرب و نوره و کماله چون به نظر لوهکونه ج ثیح کیهو و 

ماالت انوار و ک نیاال اهلل و صفاته و اسمائه و کماالته پس چون ا یزیچ ستین
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و نسبت د نیا یزیهر چ یبرا میدید میو نسبت بعض به بعض داد مینظر کرد

 نیالع یرأ دیرا خواسته باش یمعن نیا هیو اگر آ رهایهست که هو هو و هو غ

ت نه عالم جسم مطلق اس نیاهلل در ا هیعالم اجسام و آ نیبه ا دینظر کن دینیبب

ز ا ریسموات و ارض غ عیدر جم ستین یبه مطلق پس به لحاظ دیجسم مق

جسم است افالک جسم است  یبه عرش جسم است کرس دیکنیجسم نگاه م

 ءیهر ش تیلحاظ به خصوص نیمتولدات جسم است و در ا عیعناصر و جم

جوهر  دینیبیعالم م نیا عیدر جم دیکنیبلکه نظر م دیکنینم رهیغ نو انه دو

از کجا منحصرش کرده  دانمیو نم میقابل ابعاد ثلثه به اصطالح حکماء قد

و  ندیگویسه صفت که جسم بالفعل را صاحب ابعاد ثلثه م نیجسم را به ا

که  ستیسه صفت معلوم ن نیا تیابعاد و خصوص نیجسم صالح را قابل ا

ندارد  یو باک ستیحد ن نیهر سه از افراد کم است و بعض حد است و ا

است  مطلق فیکه قابل ک ندیبلکه جسم مطلق را بگو ستیلکن حد تمام ن

است  یکه مطلق جسم جوهر طورنیبه ا یجزئ فیقابل ک یو جسم جزئ

 یجوهر هیاجسام جزئ نیعالم اعراض و اما ا نیقابل حدود سته معروفه در ا

است  یکتاب جوهر نیاست که صاحب حدود سته بالفعل باشد پس ا

بالفعل و مکان بالفعل و زمان بالفعل ولکن جسم  فیصاحب کم بالفعل و ک

 میعالم کن نیحدود است پس هرگاه به لحاظ جسم نگاه به ا نیمطلق قابل ا

به لحاظ  و ستین گرید یزیچ گریمگر جوهر قابل ابعاد ثلثه و د مینیبینم
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و  مینیبینم یعرش را در کرس تیو عرش مینیبیم یعرش از کرس یگرید

که نگاه  تیلکن به لحاظ جسم مینیبیرا در عرش نم یکرس تیکرس

 گرید یزیو به جز او چ مینیبیجوهر قابل حدود را در عرش م میکنیم

از  ریکه عرش غ یبا وجود مینیبیم یجوهر را در کرس نیو هم مینیبینم

را در  یر از عرش است و کذلک عرش و کرسیغ یاست و کرس یکرس

ل و همان جوهر قاب مینیبینم یو افالک را در عرش و کرس مینیبیافالک نم

که  یبا وجود مینیبینم یگرید زیو به جز او چ مینیبیفالک محدود را در ا

از افالک است و کذلک در  ریغ اتیاست و عنصر اتیاز عنصر ریافالک غ

س پ مینیبیعالم آن جوهر را م نیا ناتیکا عیو متولدات در جم اتیعنصر

مگر آنکه  یزیچ ستیو ن مینیبیدر او دو جهت م میکنینگاه به هرچه م

نظر صاحب مقام  کیبه  میکنیصاحب دو جهت است به عرش که نظر م

 از ریاست که غ ینظر عرش کیاست که صاحب حدود سته است و  یجسم

 عرش انیاجسام و م عیجم انیم ستین یازیاست و در آن نظر اول امت یکرس

ا پس آن جسم ر مینیبیهم م قتایو واقعا حق ستیو افالک و عناصر ن یو کرس

ما خدا مجسم کرده که صاحبان حواس ظاهره  تیهدا یکه برا طورنیبه هم

است و مرکب  یاست و مجز یاهلل مثن یمسأله را بفهمند که ماسو نیهم ا

است پس  طورنیاست و حادث است و محتاج است و در عالم باال هم به هم

 و در ستین گرید یزیبه جز کمال اهلل و انوار اهلل چ یملک در نظر عیجم
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اگر  یزیهم ظهور اهلل است و همه وجود ظهور اهلل است چ تینظر ماه نیا

 و ستیگذارده که هست شده پس هست و اگر نگذارده ن یهست رهیپا به دا

 ینف نیکه ماب دیفرمایو حضرت صادق م ستین یاالوجود و العدم منزله نیب

ست و اگر ه ستین ستیپس اگر هست هست و اگر ن ستین یاو اثبات منزله

 شودیچه م تیشد همان هست ظهور خدا است و نور خدا است پس آن ماه

بگذارم لکن نسبت به مقام خودش  تینسبت به وجود اسم او را من ماه

 صد شربت و ای دیده شربت درست کن دیهست و ظهور خدا است فرض کن

را غوره و هکذا از  یکیرا انار و  یکیبه سرکه و  میرا شکر داخل کن یکی

ت که اس ریعقاق ازیآن مابه االشتراک همه شکر است و مابه االمت ریعقاق ریسا

است  زیحدود شد و صورت شد مم ریآن حدود باشد حاال اگر اسم آن عقاق

 هیکه الماه مییگوینم دهیو مثل حکما نفهم رودینم رونیکه ب یاز هست

 ءیکه ش ستیرا که شک ننامربوط است چ نیالوجود و ا حهیماشمت را

معدوم باشد  تیو بنا به قول آنها هرگاه ماه تیمرکب است از وجود و از ماه

و از موجود و از  ستیمرکب شده باشد از هست و ن ءیکه ش دیآیالزم م

م اس تیقول آنها غلط است پس هردو هستند نها سغلط است پ نیمعدوم و ا

 قتایواقعا حق اتیماه نیشده پس ا تیهست نسبت به آن هست ماه نیا

 تیماه دیآیبه عرصه زمان که م تیآنکه وجود و ماه یموجود هستند حت

مبهم  دیآیآنچه از آسمان م عیو موجودات سموات و جم شوندیعناصر م
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 اتیو محدود به ارض شوندیمصور م وممتاز  اتیاست و در بطن عنصر

نسبت  تیموجودند نها بلکه هستند و ریهستند خ ستین نهایحاال زم شوندیم

 خادم او است و اال نیترند او پست ترفیو کث ترظیبه آسمانها چون غل

 من جهت التمثال اکفاء الناس

 ابوهم آدم و االم حواء 

 

 

 یکیرا آقا و  یکیرا عبد و اسم  یکیبگذارند و اسم  دیرا س یکیاسم  حاال

که عبد و نوکر از اوالد آدم نباشند همه اوالد  شودینم نیباعث ا نیرا نوکر ا

از جهت اوالد آدم  کنیعبد است ول یکیاست و  دیس یکی تیآدمند نها

 تیخلقت ماه تینها نندیچن نهیو وجود هم بع تیپس ماه ندیبودن همه مساو

وجود خلق شده و هست و تابع وجود است و خدا وجود را اوال و  تیبه تبع

ت هس تیو بالعرض خلق کرده پس ماه ایرا ثان اتیاهبالذات خلق کرده و م

به  ستیاست پس ن شتریاست و تسفلش ب ترفیاست و کث ترظیغل تینها

است  عالمکه ظهور خداوند  یهمان هست ریغ یعرصه هست عیدر جم یلحاظ



  677|  صفحه

 

و قائل به وحدت  دانندیرا خدا م یهست نیکه هم یمثل آن جماعت دیو نباش

آنجا هست که  کندیم بیکه کجاش ع میاند مزخرفش را بگووجود شده

که  دینیبیکذا نم کونیان مکنیکذا و  کونیان مکنی یهست نیا ندیگویم

 و در او رضاو فلکا و ا ایکرس کونیان مکنیعرشا و  کونیان مکنیجسم 

 ونکیان مکنیمداد از  یاکه حصه دینیبیهست نم هیاجسام جزئ عیقوه جم

به  لوح نوشته نیا یکه آنچه بر رو ستین یآخر و شک یال مایالفا و باء و ج

 انیم یمنافات چینظر ه نیابدا و در ا ستیلوح ن نیا یمداد رو ریغ یلحاظ

اصحاب وحدت وجود  ولکنو همه مداد است  ستیو دال ن میالف و باء و ج

 اند:هو گفت ستین دایاز او پ ریغ یزیچ گریاند که دمداد را خدا دانسته نیهم

 یاماتر انیسر وحدت از اع داستیپ

 یالقو یو النفس ف ایالمرا یالنقش ف 

 

 

 شأنه.امواج به منزله حروفند و آن بحر ذات خداوند عالم است جل نیا و

 القدم یماکان ف یبحر عل البحر
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 ان الحوادث انهار و امواج 

 

 

که امواج فرو نشست  یامواج تطورات قدم و شئونات قدم هستند وقت نیا و

موج و قبل الموج و بعد الموج بحر است  یبحر ذات همان بحر است در اثنا

اند و حکمتها ذکر مثلها آورده نیا یو برا انگارندیبحر را خدا م نیو ا

را خدا  موادماده ال نهایا مییگویمشرکند و ما م نیا یو همه برا کنندیم

که  یاست که با وجود نیاند و تعجب امقام باالتر نرفته نیاند و از ادانسته

ه خدا ناقصند و معرفت ب دیدر توح هیخیکه ش پندارندیچنان م ندیگویم نیچن

رحوم و گفته م خیش شیرفته بود پ یکس کی نکهیا یاند حتنکرده دایدرست پ

 کرده بودند و گفته بود درست یخلوت یجا کیدارم پس  یبود عرض خلوت

 ای یاخدا شده نمیراستش را بگو بب دهمیمختصر عرض کنم دردسرت نم

چه حرف است عرض کرد مطلب  نیمرحوم وحشت کردند که ا خینه؟ ش

 فیالحادث ک ییگویوحشت کرده بود چه م شتریب خیش دمیبود فهم نیهم

به  دیادهینرس زشد شما هنو رمیمسأله دستگ چ،یه ریگفت خ ما؟یقد ریصی

 .دیمقام توح



  679|  صفحه

 

 یکس یبرا یاست که شناختن مقام ماده المواد را فخر نیغرض ا یبار

تطورات و اعراض و صور و انقالبات بر  عیمقام امکان است که جم ستین

 یزیو همچو چ باشدیانقالبا و تشکال م اءیو امکان اشد االش دیآیاو وارد م

 انداند و ائمه فرمودهمرحوم کرده خیکه ش یدیو توح شودیچطور خدا م

در  یعبارت یرجب برس خیدرک کنند و ش توانندیاند و نمدرک نکرده نهایا

من  هی: و فدیگویاست م یکه عجب عبارت دیگویم هیخطبه طتنج فیتوص

 هیاست که مردم متحمل تنز نیا قتیو حق قیالخال حتملهیالخالق ما ال هیتنز

و اال آن  ردیگیخدا را قلوبشان آرام نم ینکن هیتشبو تا  ستندیخدا ن سیو تقد

 یماسو عیبود که جم نیگفت مقصود ا هیتنز توانیکه هست نم یطور

پا به عرصه حدوث  یکه حادث ستیهستند و معقول ن ثیدو ح نیصاحب ا

کمال اهلل است و  یدو جهت است به لحاظ نیبگذارد مگر آنکه صاحب ا

انه  ثیحمن  ءیش یابدا و به لحاظ شودیلحاظ نباشد موجود نم نیاگر ا

 نفس و تیروح و نفس تیخاص پس مراتب فواد و عقل و روح و روح ءیش

است در عرض و به آن لحاظ اول  یثان ثیح نهایمراتب ا عیهکذا تا جم

 یاثر و موثر و فعل و فاعل در علم ازل شودیکل ملک همه تمام م یعرضها

 و تابع و متبوع و اصل و فرع یو مول دیلوح ثبت است و س کی یخدا بر رو

و نور و ظلمت و وجود و  فیو کث فیو لط یو دان یو اثر و موثر و عال

اند و همدوش عایو مومن و کافر و عادل و فاسق جم یو شق دیو سع تیماه
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 شودیمراتب مرتب م نیو ا شودیم دایآمدند آقا و نوکر پ رونیاز آن ارک که ب

و اال نسبت به سلطان و در حضور آن، آن آقا و  شودیم دایو نور و ظلمت پ

 طانیو آن ش یو آن مومن و آن کافر و آن نب دیو آن سف اهیآن نوکر و آن س

و  ندیو محو جمال او بوسندیادب م نیو هر دو زم افتندیهردو به خاک م

نوار با ا نیآثار و ا نیاست ا نیو همچن شودیم دایفرق پ ندیآیم رونیب یوقت

اول  دیایب نییاز باال پا یحاضرند اگر کس یهمه در علم ازل راتیوثرات و منم

از  یبه اثر ولکن اگر کس رسدیآنجا و بعد م ستین یبه موثر و اثر رسدیم

پس او  نیمیبه  ساریو از  ساریبه  نیمیو از  نییباال رود و از باال به پا نییپا

به کل است و او احد است و اثر محاط است و متکثر و در  طیموثر و مح

دا به که خ یتوان گفت موثر اقرب است به او از اثر پس همان نسبتیآنجا نم

 هیدارد همان نسبت را به وجودات دارد و در نزد خدا کثافت اقل اولو اتیماه

ندارد از کثرت و مرادم نسبت  یتیو اولو تیاز لطافت و وحدت اقرب ستین

 عایمراتب اعداد که جم ریاحد است به واحد که مبدء اعداد است و سا

که واحد دارد همان نسبت را  یالسواء و همان نسبت ینسبتشان به احد عل

او و احد و واحد و الف الف  ریاز غ ستیهزار هزار هم دارد و واحد اقرب ن

 ترکیگفت که احد به واحد نزد توانیاست که خدا زده است و نم یلیتمث

ه ک حدتفاوت ندارد ولکن از عرصه حضور ا چیاست تا به الف الف بلکه ه

 نیا اعدا انیاعداد از عقب او و در م یو باق افتدیم شیواحد پ گرید یگذشت
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 که الف الفچنان افتدینسبتها هست ولکن در حضور احد واحد به سجده م

و  نییو عل یو دان یو کذلک در نزد خدا اثر و موثر و عال افتندیبه سجده م

جنت عبد او است  کهطور تفاوت ندارند همان چیه طانیو ش یو نب نیسج

است  یجهنم هم عبد کندیم سیو در نزد او مقهور است و آن عبادت و تقد

که لسان خدا فرموده سجد او چنان یمقهور عابد ساجد خاضع خاشع از برا

و اما در شرع مومن و کافر در کون است  نیالنهار و ا اءیو ض لیله سواد الل

و  میو رح طانیو ش یو نب نیو سج نییو جنت و نار و عل دیو بع بیو قر

 و نور و ظلمت و اقرب و ابعد. یو ضال و هاد نایو کور و ب میرج

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس پنجاه و هفتم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم
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و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ ی العلالحول و القوه اال باهلل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

 یهو الرب المضاف ال یالمعراج: فالرب المصل یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر.

را عرض کنم که از کجا برخواسته  تیکه بدء نبوت و وال میخواستیم روزید

است  هدیوجوه عد میگفت یمعان نیا انیب یشده برا دایدو از کجا پ نیو اسم ا

رب  ثیح یکیاست  ثیاهلل دو ح یاست که در ماسو نیاز آنها ا یکیکه 

 نیا به نکهیمگر ا شودیاز مخلوقات نم یمخلوق چینفس که ه ثیح یکیو 

هم  یگریمحقق شود خواه آن مخلوق در رتبه آن مخلوق د دیبا ثیدو ح

راق و به مابه االفت میباشد که از بابت تعدد حکم به مابه االشتراک آنها کن

نباشد پس اگر در رتبه آن  یمخلوق گریو خواه در رتبه آن مخلوق د میکن

 هست نیا نکهیآسان است به جهت ا ثیدو ح دنیهم باشد که فهم یگرید

ها آن یبرا یزایهست و مابه االمت یدو حد مشترک نیا نیو آن هم هست و ماب

با او نباشد آنجا از چه  ییاو ریهست و اما هرگاه مفرد باشد و در رتبه او غ

را و حدوث و قدم آن را و وحدت  نیکرد وحدت و کثرت ا توانیاستدالل م
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 است یامسأله نیا ستیکس در درجه او ن چیه نکهیاو را و حال ا بیو ترک

 میمنفرد باشد در رتبه خود ما از کجا بفهم یئیغامض پس هرگاه ش اریبس

 درسیاو را و قدم و حدوث او را اگر ادراک ما به او نم بیو عدم ترک بیترک

و  میدر او کن یو حدوث یبیتا اثبات ترک میکنیمطلقا پس ما او را درک نم

 لیدل میکه ما او را ادراک کرد نیپس هم رسدیهرگاه ادراک ما به او م

من و من مدرک او  ریاو شدم و او غ ریکه من غ نیو همحدوث او است 

است  یمن پس آن هم مخلوق یداده شد برا زیشدم و او مدرک من شد و تم

 ادق یباوهامکم ف زتموهیو کلما م دیفرمایم ریکه حضرت اممثل من چنان

ود و خ نمیبیو خود را م نمیبیاو را م نفهو مخلوق مثلکم پس اگر م هیمعان

 طورنیو او را درک کردم اگر ا نمیبیخود م ریو او را غ نمیبیو ما ریرا غ

و ا ریو حدوث او به جهت آنکه من غ بیترک یاست برا لیادل دل نیاست ا

 نیبه هردو هست که آن حد مشترک ماب طیمح ءیمن است باز ش ریو او غ

هست  کیهر یبرا یازیهردو است و حد امت یعام برا یهردو است و تجل

او  ریابدا غ کنمیو من ادراک نم ستمیبه هردو است و اگر من ن طیکه آن مح

و آنجا  ستین ییاو ریخود را و آنجا غ کندیو او ادراک م ستین یرا و من

 نیاثبات حدوث کند و هم تواندینم یاز آحاد خلق یاست که احد ییجا

له و مث یالمخلوق ال یانته دیفرمایکه م یو با وجود استمن  دیتوح یمنتها

مسدود و الطلب مردود با  قیکه الطر یشکله و با وجود یالجأه الطلب ال
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 اهلل کلفیاند الو گفته دیشده توح یاست از خلق ممض نیکه چن یوجود

 نیاز ا ادهیحد مخلوق است و ز یمنتها نیماعرفها و هم یا هاینفسا اال ماآت

 یدثتو حا دیبگو کندیت نگاه که ماز او اس یآنکه اعل شودیچه م داردخبر ن

از او است  یاعل یو کس ستیخدا ن یادرک کرده نکهیو ا یارا درک کرده

 که من درک ینیکه ا دیبگو تواندیلکن خودش نم دیبگو تواندیم نیچن

 مجهد او از قد یام حادث است بلکه قدم را درک کرده است و منتهاکرده

 نیا یبرا نیو مافوق ا نیدر ا دهدیاست و بس و احتمال حدوث نم نیهم

 یزیمأمور به چ گرید نیو ا ستیاو کند ن تیکه اعتقاد به قدم و احد یمیقد

س است که هرک نیکه اعتقاد کند پس ا کندیدرک نم گرید یزیو چ ستین

 هبشناسد که من عرف نفس دیاو وصف کرده است با یکه خدا خود را برا

 گریکه د یقتیخود را به آن مقام حق دنیانفقد عرف ربه و بر مردم به جز رس

خص ش نیکه ا یآن مقام یعنی ستین گرید زیتجاوز کند چ تواندیاز آنجا نم

 یمیپس آن قد ستیشان ناز آن بر ذمه شتریاز آنجا تجاوز کند و ب تواندینم

و من  کنمیم قلاست که من تع یخود آن احد یبرا کنمیکه من اثبات م

ام و همان ام و درک کردهاست که من تعقل کرده یمیهمان قد نیا فهممیم

 کنمیاعتقاد نم گریاو د یمن مافوق برا گریپس د ادتریمن است نه ز فیتکل

و حاال که  فهممیکس را باالتر از آن نم چیاعتقاد کنم و ه توانمیو نم

حاال در واقع خارج  گریمن است د یبرا فیچه تکل گریپس د فهممینم
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لکن من  قهیمن آن را خبر نداشته باشم چه مضا کهنیا یباشد باال یزیچ

 غمبریکه پ یاست که تو معتقد نینه ا ایبپرسد که آ یو اگر کس فهممینم

آنچه  است که نینه ا ایکه آ دیاگر بگو یبل میگویخدا را به از تو شناخته م

 یلب میگویاز خدا م یااز خدا شناخته اعظم است از آنچه تو شناخته غمبریپ

آن  دانمیام و آن را عبد خدا و رسول خدا مکه من شناخته یغمبریلکن آن پ

بد ام و عرا شناخته غمبریجهد خود آن پ یام و به منتهاکه من شناخته یرسول

 یغمبریشناختم و آن پ یزیچ غمبریشناختم و از پ یزیام از خدا چخدا دانسته

 یراب ییو خدا امدهیام و عبد او فهمخدا دانستهتر از آن پست اختمکه من شن

 یاعظم از خدا یام پس در مقام معرفت من به خدا کسآن رسول اثبات کرده

 یاست که خدا نیو نه ا ستیمن ن یاعظم از آن برا ییو خدا ستیمن ن

ات اثب تیمن است من اگر تا آنجا رفتم که معرفت احد یرسول اعظم از خدا

لب مط چیپس باز ه کنمیکه شناختم عبد او حساب م یغمبریکردم پس پ

 به قدر معرفت خودش است. یهر کس فینکرد تکل بیع

طلب م نیباشد و ا دیبا یاهلل سبحانه مثن یبود که ماسو نیسخن در ا یبار

که در عالم ملک است  ییهاهیو تثن بیآن تراک یاز برا شودیمبدء و مأخذ م

لف مخت هیرب و جهت نفس در مراتب خلقو جهت  تینیاثن تیحکا نیحاال ا

 ثیو ح کندیرب غلبه م ثیافراد خلق هست که در آنها ح یبعض شودیم
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که کأنما خمر و القدح  رسدیم ییتا به جا شودینفس در آن مضمحل م

 و جهت رب کندیپس جهت نفس غلبه م نیبه عکس ا یو در بعض شودیم

که کأنه  شودیکه کأنما قدح والخمر م رسدیم ییتا به جا شودیمضمحل م

 دخواهد بو نیب نیمراتب ب نیا نیاست و در ماب تیو ان تیماه ثیهمان ح

دو  نیبه جهت آنکه مرکبات الطفند و ا میرویهرچه رو به مبدء م گرید

ه به جهت آنک شوندیاکثر شبها به هم م شوندیجهت الطفند و هرچه الطف م

 ودشیم شتریلطافت آمد مشابهت و مشاکلتشان بو هرچه  رودیرو به احد م

 به نکهیتا ا کندیم دایجهت رب و جهت نفس مشابهت و اختالط تمام پ

و اگر جهت رب  دیشا ییکه هر دو را جهت نفس بگو شوندیم یطور

 فیدو جهت لط نیا رودیو رو به مبدء م رودیو هرچه باال م دیشا ییبگو

که آن دو جهت شدت بساطت و لطافت  رسدیم یتا به آن مبدء اول شوندیم

و کأنه  هبرداشته شد ازیدو جزء کأنه مابه االمت نیا انیرا دارد و در آنجا م

فردا قائما بذاته لکن در  ئایش خلقیاحد شده و واحد شده و اگرچه ان اهلل لم

حرارت او است و رطوبت  نیکرده که برودت او ع دایپ یآنجا چنان اتحاد

او است ان اهلل قبض من رطوبه الرحمه نفسها بها اربعه اجزاء  تبوسی نیاو ع

 یکی بوستی نین رطوبت و ایبها و من هبائها جزءا له به به جهت آنکه ا

ه آنها است و هرچ یکه برا یاند از شدت بساطت و لطافتاند و متحد شدهشده

 که یزیو هر دو چ کندیبر او غلبه م تیاحد دیافزایم ءیبر بساطت ش



  687|  صفحه

 

ه ک یزیکه هر دو چ ستیمعقول ن کنمیبر آنها غلبه کرد عرض م تیاحد

لبه بر آنها غ تیمتحد شده باشند و احد نکهیمشاکل شده باشند و مشابه تا ا

آنها معدوم شود به جهت آنکه  ازیاست که مابه االمت نیا شیکرده باشد معن

 و دیآیآنها آمده و هرچه از آنها فرود م نیبرطرف شده و اتحاد ماب تینیاثن

 یحت ودشیم شتریآنها ب ازیو امت شودیم فیو کث ترظیغل یدر منته رودیم

 درسیم ییتا به جا شوندیجدا و ممتاز م گریکدیاز  ارجهآنکه از متممات خ

 نیو ا نییپا نیا نیو زم ستادهیآسمان آن باال ا شوندیم نیکه مثل آسمان و زم

مراتب جهت رب و جهت نفس پس آسمانها چون  یمگر همان اقص ستندیدو ن

و رزق و  ریو مقام آباء و محال تقد یجهت رب بود فواعل شدند و مباد

 یالسماء و ما توعدون و ارض مقام امهات سفل یاهلل رزقکم ف دیمواعمحال 

همان دو جزء جهت رب  نیاست که ا نیو قوابل و لوح قضاء شده. مقصود ا

 شوندیم صورت نیبه ا کندیم دایو تجسم پ کندیتنزل م ینفسند وقت و جهت

است  یرجل کندیمطلب در اشخاص بروز م نیآنکه ا یحت یدر عالم کل

پدر و مادر  تیحکا نیسر ا نهیاست جهت نفس و بع یرب و رجل تجه

 یسر پدر و مادر است که آمده در اوالد بروز کرده که بعض نیاست و هم

ه مادر و ب هیو شب شوندیدختر م یبه پدر و بعض هیو شب شوندیاوالد پسر م

جهت رب و جهت نفس کرده و آن  نیوالد نیاز ا اءیاش عیجم نیهمچن

سر پدر بر آنها غلبه دارد و  یپدر و مادر تولد کرده بعض نیاز ا که یدیموال
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وجود است  یکیدر آنها سر مادر غلبه کرده پس  یاند و بعضجهت رب شده

آنکه  یشد حت دایپ طیکه در بساشد چنان دایپس در اشخاص پ تیماه یکیو 

که  دیمثل حد یاست انث یاست ذکر و معادن یدر معادن بروز کرده معادن

مطلب در  نیدارد و آن فوالد است و ا یدارد و آن نرم آهن است و ذکر یانث

و در  یو در اناس واناتیو در ح یانث یذکرند بعض ینباتات بروز کرده بعض

شد و در نبوت و  دایدو سر پ نیا نیدر خلق عال نکهیمراتب بعد از ا عیجم

امامت و  نجلوه کند همان نبوت مقام پدر است و ذکر است و هما تیوال

س و نف تیو سر ماه غمبریو مادر است پس سر وجود در پ ی: مقام انثتیوال

 رایشر است و ظلمت است و بد است ز یتیلکن نه هر ماه ریدر حضرت ام

از شدت  شوندیدو اخوان م نیکه ا دیرس ییکار به جا یاول یکه در مباد

که هر آن رهر دو صادقند ب تیکه وجود و ماه یمشابهت و مشاکلت به حد

حق است لکن  ییبگو تیراست است و هر دو را ماه ییدو را وجود بگو

جهت نفس  نیو ا شودیجهت رب مآن  میآن دو را نسبت به رب بده یوقت

 لیدل به واسطه استدالل که آثار دیفهم توانیم هیفواد التییرا به تز نیولکن ا

خلق است  یاعال درخلق است  یاند و به واسطه آنکه آنچه در ادناموثرات

 نیبه ا نهایاست و هکذا امثال ا تیکنهش ربوب تیو به واسطه آنکه عبود

 صاحب وجود است یدوتا است و نب تیکه نبوت و وال دیفهمیاستدالالت م

 یاتعقل بشود بر یتیبه استدالل و اال ظلمان قدرنیهم شودیم تیماه یو ول
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پس اصل نبوت  شودیمن یزیکه فوق مشاعر است همچو چ یبا وجود یول

 شودیم دایاز غلبه جهت نفس پ تیو اصل وال شودیم دایاز غلبه جهت رب پ

 ماکان دیفرمایم نیمحمد و انفسنا و انفسکم همچن دیعبپس انا عبد من 

 رغبوایعن رسول اهلل و ال تخلفوایو من حولهم من االعراب ان نهیالهل المد

اعراض  دیمردم نبا 9غمبریبعد از پ کهاست  حیصر هیآ نیبانفسهم عن نفسه و ا

ما است رسول خدا  شیکنند به جهت آنکه رسول خدا هنوز پ ریاز حضرت ام

نفس رسول و خود رسول است و چون نفس  نیموجود است به جهت آنکه ا

آخر و حال آنکه به  یال نهیرسول و خود رسول است فرمود ماکان الهل المد

است سالم اهلل  ریو عامه و خاصه نفس رسول حضرت ام یو سن عهیاجماع ش

 [(30و آله.)] هیعل

 نیهرمحمد و آله الطا یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس پنجاه و هشتم*»
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 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

 هو الرب المضاف و هو یالمعراج: فالرب المصل یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یال 9به محمداذ مربوب و مربو هیصاحب الربوب

 یه وجهب یماسو عیجم دیاهلل معلوم شد که چرا با یماسو عیجم تینیاثن اصل

باشند  ینمث یستیجهت با نیبه ا یماسو عیکه جم یپس بعد از آن انیاز وجوه ب

 پس در شودیجهت در مراتب خلق در هر مرتبه به طور آن مرتبه ظاهر م نیا

 تیبه طور جسمان امو در عالم اجس شودیظاهر م تیعالم انوار به طور نوران

و هکذا در  شودیظاهر م تیدر عالم اشخاص به طور شخص شودیظاهر م

رگاه که مثال ه رسدیم یبه خاطر بعض یهر مرتبه به حسب آن مرتبه و اما گاه

آن هم باز مرکب است  ایوجود تنها آ تیمرکب است از وجود و ماه ءیش

 یتیو ماه یوجود ازاگر مرکب است  ستین مرکب ای یتیو ماه یاز وجود

نه  اینه اگر هست باز وجودش مرکب است  ایآن وجودش باز مرکب است 

 طورنیمرکب است جزئش هم مرکب است و هم یزیو هکذا اگر هر چ
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باشد  طورنیماشاء اهلل همه مرکب است و اگر ا یجزء او و جزء جزء او ال

که آنجا مرکب  رسدیم ییو هرگاه به جا شودینم نیو ا دیآیتسلسل الزم م

پس در آن هنگام  ستین نیآن جزئ یبرا گریجزء است و د کیو آن  ستین

هلل ا یجا ماسو کیباشد و اگر در  یمفرد زیاهلل چ یکه ماسو میکرد زیتجو

 کیکه عرصه امکان  رایباشد ز زیجا ستیشد همه جا با زیجا یمفرد زیچ

 قهیدق نیا زحکم دارند و جواب ا کیه عرصه است و همه امکانند و هم

 یاست از اصول و سر یاصل قتیدر حق نیا انیب یعنیمشکل است  اریبس

در  یمیعظ میاست و فضل عظ یمنطو نیاست از اسرار آل محمد: که در ا

 یضبع کنندیم بیبر سه نحو ترک اءیاست که اش نیمندرج است و آن ا نیا

در  نیاو ک دمستقلن بیکه آن جزءان قبل الترک ینیمرکبند از جزئ اءیاز اش

حو ن نیو هرچه به ا مییگویم یزمان بیرا ترک بیترک نیخارج موجودند ا

ه فنا است و رد به آن اجزاء مستقل یمرکب شده باشد عاقبت او به سو بیترک

کرده بودند که وحدت  دایپ یکه از آن اجزاء بهم آمده بودند و وحدت صور

 شودیم یشود و تل جمع شماریب یگهایو ر اریکه رمال بسباشد  یوحدت تل

کار خود به جهت آنکه  یاز پ رودیو هر کدام م شودیبعد متفرق م کنیول

ودند ب یمستقل ءیدر ازمنه سابقه ش ءیش نیاز آن اجزاء قبل از تکون ا کیهر

جمع شدند  هیعرض تیاند و به طور واحدبوده ءیدراز و خودشان ش یسالها

 متفکک یعرض بیترک نیا و یعرض یواحد بیو مرکب شدند به ترک
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 یعبد کیو در حال استقالل خود آن اجزاء هر زدیریو از هم م شودیم

و  یتو جن یو عذاب یدارند و ثواب یفیو تکل یاند و در عرصه خود شرعبوده

 اندداشته یو نشر یو حشر یاند و بدء وجودداشته یو ثواب و عقاب ینار

آن عبد مسلم که هرکدام مستقلند  زا یاند حاال هرگاه دوتابوده یئیغرض ش

 ءیش ءیش نیاست ا یمرکب مرکب عرض نیا میبساز یو مرکب میریبگ

فراهم آمده و المحاله مآلش باز به همان  نیمستقل نیئیاست و از ش یعرض

داشتند  ند آنچهاز آن اصول بود کیکه هر یاست که بود وقت نیمستقل نیئیش

ثل مگر م ستیو ن شودیم یالحق فان اندر زم ءیش نیا یخود به کل یبه سو

که  نیپس آورندیبر در دکان م اریبس یکه صبح از مردم مالها یسمسار

را  شانیمالها کیو مردم هر دهدیمردم را پس م یمالها عیجم شودیم

 نیندارد پس همچن چیو خودش ه شودیبه صاحبش رد م یو هر مال رندیگیم

عمرش سرآمد هر  یآمده باشد وقت راهمف یمستقل ءیکه از دو ش یهر مرکب

 نیا و مثل شودیآن باطل م بیپس ترک برندیم ندیآیرا صاحبانش م یجزئ

بود و آنجا گذاشته بود  شهیدراز در ش یاست که سرکه سالها نیا تیحکا

ا گذاشته بود و سرکه در دراز جد یهم سالها نیبود و انگب یمستقل ءیو ش

خود  نیدر انگب نیو مستقل بود و انگب بودن یزیسرکه بودن محتاج به چ

نبود و هر کدام صاحب اثر خود بودند  گرید یزیمستقل بود و محتاج به چ

مثاب به ثواب خود و معاقب به عقاب  کیکه حموضت و حالوت باشد و هر
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را آوردند و  نیباشند حاال هرگاه آن سرکه را و آن انگب دیخود بودند و با

شد و از کثرت استعمال  نیسرکه انگب ندمخلوط و ممزوج بهم کرد

 بیترک نیشد و بعد از ا نیرا معربش کردند سکنجب نیشد پس ا نیسکنگب

م است و مآلش ه رهیو ش نیشد و مبدئش از آن سرکه و از آن انگب یئیش کی

ت اس هیوحدت عرض نیسکنجب تیاست پس وحدان رهیبه همان سرکه و ش

تل واحد که اجتماع  تیمثل وحدان دهش دایمستقل پ ءیکه از اجتماع دو ش

ن ولک شودیو واحد بر او گفته م شودیکه شد تل واحد م اریبس اتیحص

است که صد  یچه وحدت نیاست و ا یاویدن یعرض یوحدت شخص نیا

 کشیتفک یشده باشد همچو مرکب نیهزار هزار دانه حصا باشد و بهم قر

 ندرویم کیبعد التفک نآ یاز اجزا کیذلک هرممکن بلکه واقع است و مع

و تل واحد  کنندیدراز عمر م یهستند مستقل و سالها یئیخود و ش یبرا

ام خود گها در مقافتاد سن یابانیاز آن در گوشه ب یهر سنگ ستیشده و ن یفان

را  بیترک جورنیرفت و ا انیهم هستند و تل گم شد و از م یئیهستند و ش

 یهم اقسام دارد که ادن یعرض بیترک نیو ا مییگویم یعرض بیما ترک

 انیم یاست که دو جزء بهم مقترن شوند بدون رابط یاقتران بیمراتبش ترک

 انیدر م یاست که مثل گل نیاست و آن ا یمالط بیها و بعد از آن ترکآن

ز با کنیول شودیم کیآنها رابط شود و ظاهرا بهم بچسبند و ظاهرا اسمش 

 بیرکاست مثل ت یامتزاج بیترک بیکتر نیاست و بعد از ا یعرض بیترک
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 زیچ کیو آب و سرکه و هکذا که بهم ظاهر ممزوج شوند و  رهیآب و ش

ذلک مع کنیاست ول ءیاند ولکن مخبرا دو ششده ءیش کیشده و منظرا 

نها پس آ انیم میباشد جدا کن قیکه قرع و انب لیاو را در آلت تفص میتوانیم

و هر  ماندیم نیاو و انگب تیبه جهت روحان شودیسرکه اوال مقطر م

داشته باشد مثل سرکه که ماء او  یتیمگر آنکه روحان دیآیباال نم یحموضت

 یکن ریو آب نارنج را هرگاه تقط مویدارد لکن آب ل تیحامض شده و روحان

ته قرع به جهت آنکه  ماندیاو م یو ثفل و ترش شودیمقطر م نیریآب ش

آنها است و مائش حلواست اما سرکه خود ماء او  هیحموضت آنها از ارض

 یقیحق بیهم ترک یمزج بیترک نیپس ا شودیحامض است پس مقطر م

است  یلتفاع بیهم ترک بیترک نیاست و بعد از ا یعرض بیو ترک ستین

 یامتزاج بیتفاعل بکنند بعد از امتزاج به خالف ترک گریکدیکه آن اجزاء در 

جهت در آلت  نیآن اجزاء و از ا انیدر م دکه محض امتزاج است و تفاعل نبو

 یتفاعل آنها و اما نیکرد ماب قیجدا شدند و نار مفرقه تفر گریکدیاز  لیتفص

 یعیپس اتحاد طب گریکدیاست که بعد از تمازج تفاعل کنند اجزاء در  نیا

آنها پس حکم بعض حکم آن بعض و حکم کل شود و حکم  نیشود ماب دایپ

 نیاست اگر به مواز ریحدش حد اکس بین ترکیکل حکم بعض شود و ا

االت و ادوات او را  نیاست که ا یتام بیترک بیترک نیباشد و ا هیعدل

بالنسبه و اال  یعنیخلود است  بیترک بشیاند که ترکو گفته کندیمتفرق نم
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ه ک میرا مسلم ندار نیهست و ما ا کیو قابل تفک شودیم کیهم تفک نیا

 فاسد نخواهد شدن اگرچه ریب خلود است و اکاسیترک بشیترک ندیگویم

 یجا آب یپارچه و آن را تو یرا بردارند بکنند تو ریکه اگر اکس ندیگویم

 نکند و نپوسد و فاسد نشود و بیع دیصد سال هم بماند با ندازندیب ینمناک

ا م کندینم بیپانصد سال ع ستیصد سال دو طورنیاگر در خاک بماند هم

و  دیسینویجاها خودتان م ینکند چرا که بعض بیکه ع مالنسل مییگویم

آن  یبار داد و از رطوبت و نم. دیبا اطشیرا از هوا احت نیکه ا دییگویم

ر او ب یزیو آنکه چ کندیو هرچه غالب بر طبع آمد اثر م اصلیاست ب یحرف

 یشأنه و ماسوخداوند عالم است جل کندیو در او اثر نم دیآیغالب نم

که  یلیدل یو باز اقو ریو متغ شودیبه غلبه طبع موثر و متقلب م گریکلش د

 یرا وقتچ کردینم بیاگر ع ریاکس نیا نکهیا کندیم بیاگر بماند ع ریاکس

پس متحد  کندیو چرا غوص م کندیم دایبکنند ذوب پ خواهندیطرح م

س پ شودیو متفتت م میکنیم @با مس آن وقت ما مس را مزنجرش شودیم

د و فاسد کر دایپ زابیهم انقالب به ت نیکرد و ا دایانقالب پ ریکه اکس یدید

 میباشد حک طورکیکه همه فساد  ستیکار خود واجب ن یشد و رفت از پ

به اصلش پس باز فساد در  رودیم کندیکه بتواند فاسدش م یبه هر نحو

از و ب طیاراهبر شد و لو به وس میدیهم د یو اتحاد یامتزاج تفاعل جورنیا

 خواهد شد و از هم جدا خواهد شد. کیعناصرش تفک
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 شود؟یشد طال هم فاسد م عرض

عد از و ب شودیبعد از آنکه مکلس م شودیم یحل دشویفاسد م یبل فرمودند

کل  دیکه دانست یشود و بعد از آن یو فان شودیو مصعد م شودیم ریحل تقط

 بیا ترکر بهایجوره ترک نینشود و ا یکه فان ستین یزیچ گریفان د هایمن عل

ج و در خار جاست به حسب خار ریپذکیمرکب تفک نیو ا ندیگویم یزمان

هست که آن مرکب در خارج  گریمرکب د کیو  شودیآن متفکک م یاجزا

که اجزاش را در خارج از هم جدا کرد ولکن  شودیو نم ستین ریپذکیتفک

آن جزءان  توانیکرد و م شودیاجزاء آن م کیبه حسب ذهن و مشاعر تفک

را درک  ءانجز نیجزو در او نباشد و ا نیاز ا یدرک کرد و حال آنکه ذکر

دو را از هم  نیا ستیممکن ن یو اما در وجود خارج یگریدون دکرده ب

مثل ماده و صورت  یمعن نیجدا کنند بگذارند کنار هم محال است و مثل ا

و  ستدیمثال جدا با عیماده و صورت که ترب انینمود م کیتفک توانیاست نم

طول که ماده  و لیطو انهیم یکن قیتفر نکهیو مثل ا ستدیجدا با عیماده بالترب

حمرت جدا  نکهیا ای ستدیو طول بدون ماده جدا با ستدیبدون طول جدا با

 توانیم هیو دهر هیولکن با مشاعر برزخ ستدیو ماده بالحمرت جدا با ستدیبا

 یوجه من الوجوه معن چیکه به ه یکتاب به طور نیشد در ا عیملتفت ترب

 کرد و ملتفت نیفکر در ا توانیم نیمالحظه نشود و همچن نیدر ا یکتاب
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 هنکیبسا ا نیاز جلد در او نباشد و همچن یذکر نکهیبود و حال ا نیسواد ا

 یه براک اتیو ح تیوانیو ملتفت ح یو نماء آن بر پشت شاه بشو تیبه جلد

 و وزن و مکان و رنگ نیا عیوجه ملتفت سواد و ترب چیو به ه یاو بوده نشو

 تواندیم یپس ذهن انسان کنندیرا مالحظه م لدج تیو محض جلد ستندین نیا

کب مر نیا یبرا یدهر یبرزخ کیبکند پس تفک نهایا انیدر م کیتفک

باز ماده دارند  کیممتاز شدند و هر کیو هر یخارج کیممکن است نه تفک

کرد و طول دارد  کیتفک توانیدارند و آنها را هم باز با مشاعر م یو صورت

و اما در زمان  نیا ایکه آن اطول است  میکنیم حظهالو ما در ارتسام طول م

نظر هم نظر  نیاست و ا یمرکب مرکب دهر نیپس ا شودینم کیتفک

است و آن  نجایا یاقهیندارد و دق یزمان یجور مرکب فنا نیاست و ا یدهر

 نیهزار هزار همسر ا ایاز ازمنه اگرچه عمر دن یزمان دیآیاست که نم نیا

ماده از صورت جدا بشود در  نیمرکب شده و هست ا که نیبشود که ا

ه ک یو کار دیو کنار بگذار دیریصورت را از ماده بگ دیتوانیخارج و نم

 رونیب دیتوانیاست از صور م نیاست که آنچه در کمون ا نیا دیبکن دیتوانیم

 دیو آنچه از صورت بالفعل است به امکان اورد کن دیو بالفعلش کن دیاوریب

 تئیهست و ه ثیمربع است و در کمون او امکان تثل ئتیبه ه یوممثال م

آن  و دیکنیو استداره هست از کمون او صورت استداره را بالفعل م تیکر

است که صورت را از  نینه ا دیکنیکه بالفعل دارد رد به امکان م یصورت
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ه و نشد شودینم یزیبشود همچو چ انیکه ماده بالصوره و عر دیریماده بگ

 یدهر یولکن فنا یزمان یجوره مرکب نخواهد بود فنا نیا یفنا برا سپ

 ممکن است. نیا ی[( برا31)]یممکن است و نزع و لبس دهر نیا یبرا

مشاعر مشکل است درک آن  نیاست که به ا یکه مرکب میاما مرکب س و

است که خدا انعام به آنها کرده باشد و آن را به آنها  یکردن و آن حظ کسان

آن را نخواهند درک کرد و گاه هست  هیباشد و اال با مشاعر عاد دهیفهمان

مه اشکال دارد کار ه یلیلکن آن را بفهمند و به کنهش برسند خ رندیبگ ادی

و مادخل  یدهر زیو نه چ رودیم رونیاز ملک خدا ب یزمان زینه چ ستیکس ن

عند در اجتما زهایاز چ یبعض نکهیا تیمن ملک اهلل نها خرجیملک اهلل ال یف

د و حاال ش یاجتماع فان میگویدر افتراقند در زمان افتراق م اءیاز اش یو بعض

نخواهد  رونیکه داخل ملک خدا شد از ملک خدا ب یزیو اال چ ستیاجتماع ن

 صورت نیا چگونه فراموش شود و حال آنکه ینسیو ال یرب ضلیرفت ال

بعد از عالم شدن اگر عالم  شودیعلم خدا است که ثبت شده و خدا جاهل نم

 یفنا یشود و معن زیکه جاهل به آن چ شودیچطور م گرید یزیشد به چ

نگاه کند به اطراف به  عالماست که هرچه  نیاز خود عالم ا هیصورت علم

است و خداوند عالم  انینس نیجهل است و ا نیا ندیملکش و او را نب یهرجا

 .کندیرا فراموش نم یزیو چ ینسیو ال یرب ضلیال
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است که خدا هبه کرده باشد  یکه مخصوص مشعر خاص میس بیاما ترک و

و  تسین ریپذکیاست که در خارج تفک یبیآن مشعر را آن ترک یبه کس

متفکک گردد و در ذهن هم ممکن  یزمان کاتیکه به تفک ستیممکن ن

ا هم او را از هم جد یو برزخ یدهر کاتیباشد و تفک ریپذکیتفک ستین

ملتفت ماده او شود بالصوره و ملتفت صورت  تواندینم شانیاو ذهن  کندینم

است و صورت  طیبه جهت آنکه ماده آن بس ستیآن شود بالماده ممکن ن

 طانیکه بس رایکرد ز شودیتعقل نم طانیو در وجود خارج بس طیآن هم بس

 ستندین یخارج طانیپس بس یذهن ای یخارج ازیممتازان باشند چه به امت دیبا

 توانیم شانیخارج کیدارند و تفک یخارج بیترک ایپس  ستندیهم ن یو ذهن

و فرض مسأله ما  شوندیم کیدارند و در ذهن تفک یذهن بیترک ایکرد و 

و در  در خارج توانیرا نم طانیباشد پس بس نیطیاست که مرکب از بس نیا

 تضاردر اح مستقل نیپس اگر ا ندیو آن را نب ندیرا بب نیکرد که ا کیذهن تفک

و مستقل است در عالم خود و  ستدیجدا با تواندیم نیدر محضر است پس ا

د ش طیباشد و چون بس طیبود که بس نیمرکب است و فرض مسأله ما ا

 ای نیرا و لو بعد ح گرید طیرا تنها من نگاه کنم و بس یطیبس ستیممکن ن

 ستدینابا او  یزینباشد و چ @یثان طیکه بس نمیرا بب یصرف طیبس کی دیبا

احد واحد  یو مال خدا شودیاحد م نکهیابدا در او راهبر نباشد ا بیو ترک

 نیا یو اگر بخواه شودیممکن نم یگفت طیکه دو بس یمعن نیاست و به ا
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است مرکب  یمحض لفظ یادهیند نیطیبس ینیرا نب نیا ینیآن را بب ای ینیرا بب

آن  کین آ طیبس کیو آن  طیبس کیگفت که آن  توانینم انیب نیطیاز بس

 تیحکا میو من لفظ ندارم بگو ندیرا نب یگرید نیا کیو آن  ندیرا نب یگرید

 کندیدوتا معا  نیانف تو مگو انف بگو انف ا میگویآن است که گفت من م

ارم و ند نیاز ا ریچه کنم لفظ غ کندیدوتا است لکن دوتا معا  ستین کیو 

آن را  هیو عقالن هیمشاعر نفسان هلندارد و مسأله مشکل است اهل اذهان و ا

پس در  انددهیاند و نفهمگرفته ادیکنند  انیبفهمند و هرچه ب ستیممکنشان ن

 دیوحخدا و ت یبرا نکهیمثل ا اورمیم ریتعب نیرا من به ضد یهمچو معن انیب

 بیتنها اکتفاء کنم و وصف کنم او را به قر بیاگر به قر آورمیم ریخدا تعب

اباعد  ریتنها اکتفاء کنم مثل سا دیو اگر به بع شودیم قارباال ریمثل سا

 یعال ف قربه یف دیبعده و بع یف بیقر میبگو نکهیپس ناچارم از ا شودیم

 نیمقصود است و نه آن و همچن نیو نه ا میگویم نیعلوه ضد یدنوه دان ف

آن دو  میگویآن دو اسمش را دوتا م میگویهم م نیطیمرکب از بس نیدر ا

 یکه مرکب اول است برا یچه در ذهن و چه در خارج آن کندیمعا  طیبس

کرد به جهت آنکه آن موجود اول است  توانیتعقل نم نیاز ا ریغ یبیاو ترک

ب از را مرک طشیآن بس توانیشد نم نیچن یوقت ستیو در عرصه مرکبات ن

بحث  گرید توانیاست نم نیطیبس تیاست نها طیاست بلکه بس زیچه چ

 شودیرد مف نیفردا قائما بذاته حاال ا ئایش خلقیان اهلل لم یکه تو گفت دکر
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و  نیو ا ستین ءیش نیو ا ستین ءیگفتم فرد نگفتم آن ش نیطیبس میگویم

 نیاشاره به آن بکنم اگر اشاره به ا کهنیبه ا کنمینممن اشاره  ئندیآن باهم ش

 نیباز نشد و به جز ا ستیآن ن یکی میگویمن م نکهیبودند ا ئانیکنم ش

باز نشده و در دو  ستیآن ن یکی میگویو آنکه من م ستین یاالفاظ چاره

 کیبه  مابیآنها را ب کیکه به دو توجه هر ستندیو در دو جهت ن ستندیمکان ن

ه آن اشاره ب کیو به  نیاشاره به ا کیبه  ایتوجه آن را  کیرا و به  نیتوجه ا

است که خدا  یاست کثرات وحدت واحد ربوطنام میگویکه م نهایبلکه ا

 کیفکمرکب نه ت نیفردا قائما بذاته پس ا ئایش خلقیاست ان اهلل لم دهیآفر

لحق به او م کیو هرچه تفک یزمان کیو نه تفک شودیاو تعقل م یبرا یدهر

و ا یبرا یدهر کیکه تفک یزیو چ داردیهم برنم یزمان بیترک شودیم

به مثل شن امیاز ا یومیکه در  ستیاو ن یبرا یرده بیترک شودیتعقل نم

ماده و صورت  عیصورت ملحق کنند جم نیماده را به ا نیفالن ماه که شد ا

لحق م یزمان کیکه تفک یزیر چه نجایپس در ا هیو ماده و صورت آت هیماض

 یدهر کیتفک یزیو هر چ شودیهم بدء او نم یزمان بیترک شودیبه او نم

 نیو از ا ستیاو ن یهم در بدئش برا یدهر بیترک شودیملحق به او نم

 یاو است نه ختم از برا یکه عرض کردم آن مولود مکرم نه بدء از برا یقرار

 دیبایباشد م دیدارد بلکه مستمر با یدارد نه آخر عمر یالدیاو است نه اول م

 نیاست و از ا نیاسم هم میبلکه قد مایجعله ربه قد یعنیباشد  یخلق میقد
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ون او اسماء چ ریو سا ریو بص عیباال مثل سم یرا برا میاسم قد میکرد هیارع

 او یبرا نجایاز ا میکنیم هیو نشان است به ذات خود اسمها را ما عار نامیب

و اسم الاول له و الآخرله  یو اسم ابد یو اسم ازل میو از جمله اسمها اسم قد

 نیدر ا بیمشعر ترک چهبه  نمیبب دییشما بگو بیالترک ثیاست احد من ح

 یفواد التییبه تز شودیادراک م نجایکه در ا یبیبلکه ترک دیکنیادراک م

دالل کردم به آن در باال است یاو را و در ادان امدهیمن د یاست که در ادان

و حال آنکه مشاعر من حادثند لکن به  ستیکه ن دیباالتر از اثبات توح

 میدق ایحادث است  ای ءیش میگفتخودمان  ماتیدر تقس یفواد التییتز

حادث  نیآن است که محتاج نباشد و حادث آن محتاج است به خلق ا میقد

 حوادث به انیاست در م ینسب ماتیکردم تقس میکه تقس یمیقد نیو ا

سأله م نیبه ا کندیاست اکتفاء م یما غن انیکه در م ییاصطالح حوادث و غن

به  بیاست در غ یو او غن ستیپادشاه محتاج به گدا ن نجایدر ا ندیبیچون م

 یدر اکوان هم همچو حالت دهدیم یبعد ذهن را ترق کندیاکتفاء م یغن

مستقل است تا آنکه وجودش محتاج در کون آنکه وجودش  کندیمالحظه م

آن  تا به دهدیم یباز مطلب را ترق طورنیو هم کندیاست تفاوت م ریبه غ

درک  ستین یییو از آن باالتر غن میاست بفهم نکه ما را ممک اءیاالغن یاغن

که  ییواحدها مهایاست و قد بیترک نیاش ااندازه یفواد التییبه تز کندیم

در او قرار  بیاست اندازه احد را ترک نیا میکنیو درک م مییگویما م



  703|  صفحه

 

و  یقیاست نه احد حق یاحد احد اضاف نیاز اعداد پس ا بیترک میدهینم

 ییکثرتها میکنیاثبات ذات م میکنیم تیکه اثبات مش یتبمرا ریسا نیهمچن

م من ه نجایبه آن در آن باال حاال در ا میکنیدر خلق و استدالل م مینیبیکه م

 یالرتبه اعل ثیمن ح ایکه  ینیمع ءیرا از ش ینیمع ءیش کیام جدا نکرده

 رفماده و به ط نیکه ا مینگاه کنم بگو نیاسمش را بگذارم به طرف هم

همچو  نمیرا جدا بب کیصورت مشخصا ممتازا هر مینگاه کنم بگو ساری

ب از مرک دیکائن اول و مرکب اول را که با افتمیبلکه من به برهان  ستین

ه ک ییصورت نه احدهما یگریماده باشد و د دیباشد و احدهما با نیطیبس

 همچوجدا کنم اگر  توانمیدهرا نم ایزمانا  یگریرا جدا کنم از د کیهر

 دمینفهم چیپس من ه ستیو فرض آن ن امدهیکردم مرکب اول را نفهم یکار

اجزاش مرکبند مگر مرکب  یکه هر مرکب نجایبه ا کشاندیبلکه برهان مرا م

ه جهت ب طندیکه اجزاء او مرکب باشند بلکه بس شودیاول که در او تعقل نم

 تسین یک ممتازیو  یممتاز کی طانیبس نیآنکه اقل اجزاء دو است حاال ا

دارد و ماده او اشد  یکه ماده دارد و صورت دانمیلکن به حسب حکمت م

 نیاست بالماده و ماده ع اءیشد اشاست تشاکال بالصوره و صورت او ا اءیاش

 تیمرحوم در خلق مش خیاست که ش نیماده. ا نیصورت است و صورت ع

ها که ماده باشد نفس رآخ یان اهلل سبحانه قبض من رطوبه الرحمه ال دیفرمایم

 آن آخر عیهاضمه اسم البد نهمایتعف یبها و من هبائها جزءا بها و قدرهما ف
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 بوستیاست  ناتیکا عیکه اوحد جم کندیدرست م یاحد یآخر کار

از رطوبت رحمت جدا کنم و ماده و صورت را ممتاز  توانمیرحمت را من نم

 پس از رطوبت چهار جزء فهممیرا م بوستیبفهمم بلکه نوع رطوبت و نوع 

 نمیبیم نییپا نیکه من در ا یجزء به جهت آثار کی بوستیگرفت و از 

 میتقس نیداد و هرکه ا توانینم زیال آنجا تمکرده و ا نیکه آنجا چن دمیفهم

 .دیآیآل محمد: به دستش م مهیرا بداند از فضائل عظ

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس پنجاه و نهم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم
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و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

 یهو الرب المضاف ال یالمعراج: فالرب المصل یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر.

بود و آن هم فهمش از فروع  یغضب یفقرات کلمه سبقت رحمت نیدر ا چون

 میرا هم بهم متصل کن نیا بیو ترک میمسأله است که در دست داشت نیهم

اهلل مرکبند از جهت رب و از جهت  یماسو عیجم میپس چون گفت ستیبد ن

مسأله  اریکه بس دیفهم دیرا هم با نیآمد ا شینفس و جهت رب هم باز پ

 یکیجهت رب است و آن  یکیکه چطور است که  رایاست ز یاکلهمش

جلوه رب  نیکه او حال آنکه آن هم جلوه رب است چنان ستیجهت رب ن

ه است و ن نیبه آن و نه انسب به ا یاست و نه اول نیبه ا یاست و رب نه اول

و  است نیاست و نه اقرب به آن و نه اشبه به ا نیانسب به آن و نه اقرب به ا

نشده و درک  نینه اشبه به آن پس چطور شده که آن جهت رب شده و ا

که در السنه و  یمشکل است با وجود اریربه را بس یجهت ال یکردن معن

در اول  ریو کب ریصغ شودیکلمات ذکر م از همه ادهیسلسله ز نیافواه ا

لکن درکش مشکل است به  ندیگویکلمه را م نیو در آخر و همه ا لیتحص

 هیکه ذات احد یاز ذات آن رب میآوریم ریکه به آن رب تعب یرب آنکهجهت 
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 یاو باشد و جهت یلی یکه جهت ستیاز جهات ن یشأنه آن در جهتاست جل

د بلکه او باش ریغ یبه سو یاو باشد و جهت یسوبه  یاو باشد و جهت ریغ یلی

که  سبتطور و همان نطور و همان نسبت و النسبه و الطور به همانبه همان

جهت دارد و النسبت  نیطور و به همان نسبت به ابه آن جهت دارد به همان

 ینسق پس جهت کیبلکه از هر دو منزه و مقدس است به  نینه به آن و نه به ا

ذات خدا داشته  یبه سو یکه حوادث جهت شودیذات تعقل نم یکه به سو

له  یغنبیما عیبر نفس خودند مسلما و جم ریخلق خلق دا انیباشند لکن در م

خلق امداد  یبرا یزیوجه از خارج خلق چ چیدر خود خلق است و به ه هیو ف

اذ الخارج  شودیخلق آورده نم نیخلق از خارج ا نیا یبرا یو علت شودینم

ه بلک ستیخلق ن نیا یخلق برا نیاز خارج ا یزیچ یمانع یو شرط ءیش و

 عیساقه پس جم یعل قومی یلهذا الخلق در خود خلق است حت ینبغیما عیجم

لق خ یخلق است پس علت فاعل نیخلق در خود ا نیخلق و شروط ا نیعلل ا

همه در خلق است و از  یو علت غائ یو صور یدر خلق است و علت ماد

است که ذات به  نیخودش است و در خودش است و با خودش است و نه ا

مله را ج نیا یبه ارتباط ای داردیساقه را نگاه م یجمله قائم عل نیا یمباشرت

خلق  نیبعد از سکوت ا یبه نطق ایبعد از سکون  یبه حرکت ای داردینگاه م

 خلق قائم بر ساق خود نیا فیالکرا خلق کرد پس بالربط و بالنسبه و ب

ه ک ندیگویو م کنندیاشکال م نیکه بر ما ا ییو آنها یهست در رتبه خلق
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خلق خلق آن ذات است و  نیکه ا ییگویاست پس از کجا تو م نیاگر چن

من همچو  میگویم نیکه من چن یکنیم الیتو خ میگویمال آن ذات است م

خلق ذات است و مال ذات است و خلق را  میگویو من نم میگوینم یزیچ

و  منیبیو من خلق را نسبت به ذات خدا ممتنع م دهمینسبت به ذات خدا نم

در مقام حدوث است  دمیمن خلق را د دهمیممتنع را نسبت به ذات خدا نم

است که شما خودتان  یالیخ نیبدهم ا میحدوث را نسبت به قد میایحاال ب

که  رایز تکلم کنم طورنیتکلم کنم ا ییبا مثل تو یوقت قهیچه مضا دیاکرده

درک آن  ستیو ممکن ن یتو محروم میبگو خواهمیکه من م یاز درک آن

ابدا لکن منسوب و  دهمیبه او نم یسبتخلق را من ن نیتو پس ا یبرا

 که ییگویتو م تیبه او ندارد نها یدر خود خلق است و دخل هیالمنسوب

 نجایلفظ او ا نیا میگویم یکنیو اشاره به او م ییگویپس چرا لفظ او را م

 یرگیاست چه بکنم لفظ د نجایو او ا کنمیاست من هم اضافه به لفظ او م

از من  یگریو کار د کنمیرا اضافه به لفظ او م نیا نجهت م نیندارد از ا

 یکس یهم به پا ییام و مدح و ثنانگفته یاو و دروغ میگویم دیآیبرنم

ب و علت و معلول و سبب و مسب هیالمنسوب و منسوب مییگویام پس منبسته

ر د دیبا عایشمرده شود جم فاتیمتضا نیآنچه از ا عیو شرط و مشروط جم

 یو تعال شودینم نیاز ا ریخود خلق به خود خلق باشد و به غ زخود خلق ا

 یکه قائم بر ساق خود است و حاجت دهیآفر نیخلق را چن نیکه ا یاهلل خالق
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 شودینم نیاز ا ریذلک کله خلقه اهلل است و به غاز خود ندارد و مع رونیبه ب

ا که من او ر یو آن شودیخدا نم نمیخلق بب نیکه من او را با ا یخلق اهلل و آن

ه با ک یخلق است و آن یزیرا اضافه به او کنم همچو چ نیو ا نمیبا خلق بب

 یدهیم یگریرا نسبت به د یکیو  ستدیایو همدوش م شودیمخلق قائم 

 نیشد ا نیکه چن یابدا وقت شودیخلق است لکن احد همدوش با حوادث نم

 دیپس با ریحاجت به غ دونقائم باشد به نفس خود و مستقل باشد ب دیخلق با

 یائو علت غ یدو قسم است علت فاعل هیباشد و علل فاعل هیدر او علل فاعل

و  یدو قسم است علت ماد هیباشد و علل مفعول هیدر او علل مفعول دیو با

 خلق نیباشد و المحاله دارد و کذلک ا هیدر او علل غائ دیو با یعلت صور

داشته  یظیالطف نشود و کثائف و غال نداشته باشد که از آ یفیلطا یستیبا

 کنیلاست ف هیف مکنیباشد که از آن اغلظ و اکثف نباشد پس آنکه الطف ما

 کنیکه اغلظ و اکثف است فل یو آن ستیبر اسم ن یبحث گریاسم المبدء د

 عیکه باال است و الطف از جم یپس آن ستیو بحث بر اسمها ن یاسمه المنته

در خلق باشد و قبل  یو علت غائ یفاعل علت ستیاهلل است او با یماسو

 است یباشد و همانجا جاش است که الطف و اعل دیالخلق با یالخلق و اعل

در رتبه مفعول باشد بمادته و  ستیبا یو اسمه المبدء و چون علل مفعول

ه ک ییخلق باشد در آنجا نیدو علت در عرض ا نیا ستیبایصورته پس م

لت ع دیپس در همه مراتب خلق با یالمنته هاسم کنیاغلظ و اکثف است ول
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که من  یخلق نیشد پس ا طورنیکه امر ا یتباشد وق یو علت صور یماد

من در  یجهت کیکردم پس  یو جهت من نفسه یدر او اعتبار جهت من ربه

رب  یجهت به سو نیا شودیالطف جهات کثرات م نمیبیکثرات م نیا انهیم

که  یکارخانه است آن رب نیکند و در همیکارخانه کار م نیو رب در هم

خلق دو جهت  نیکارخانه است پس ا نیباشد در هم دیاو با یجهت به سو

جهت رب هم که گفتم باز  یاست و جهت نفس یآن جهت رب یدارد برا

که  یرب نیا میگویپس م ستیدو سه کلمه بود که شرح بشود بد ن نجایا

که رب اذ  میدار یرب کی ستاو چند مرتبه ا یاو است برا یجهت به سو

رب اذ المربوب است  نیو ا میآوریرب ماز او به  ریالمربوب است و تعب

 رب است و کی نیاالمتناع ا یمعن یو الکونا و الامکانا و الذکرا عل نایالع

 ستیو اثبات منزله ن ینف نیماب گریرب اذ مربوب است و د میرب دار کی

در مقام  نیو ا نایو نه کونا و نه ع اناولکن رب اذ مربوب است ذکرا نه امک

و وجود راجح است که در آنجا رب مقارن با مربوب است و رب  تیمش

باشد و مربوب با رب اذ المربوب  تواندیمقارن با مربوب رب اذ المربوب نم

در مقام امتناع است فاذا هو هو و المربوب و اما رب اذ مربوب ذکرا در مقام 

در وجود راجح  زهیوجودات جا عیو جم تو وجود راجح اس تیمش

وجاد صلوح ان یو صلوح فعل و خلق نه به معن جادیصلوح ا یبه معن مذکورند

شما که همه حروف مذکورند در  دیو انخالق مثل ذکر حروف در حرکت 
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امکان و صلوح احداث و  کنیبه طور امکان و ذکر صلوح ول دیحرکت 

احداث کند به او  نکهیا یشما صالح است برا دیو خلق که حرکت  جادیا

حرکت است و  نیصلوح قوام ا نیآخر و به ا یدال ال ای میج ایباء  ایالف 

شما که  دیپس در حرکت  ستیصلوح نباشد حرکت حرکت ن نیاگر ا

 نایشما است و امکان راجح شما است ذکر حروف هست ولکن الع تیمش

هم به  نیو ا یبه نف میآوریم ریبل ذکرا تعب نیاز ا یو الکونا بل ذکرا و گاه

 یمعن یلکن البمربوب امکانا عل شودیرب اذ المربوب م یو نظر یلحاظ

فته االمتناع در ازل گ یمعن یکه المربوب عل رایاالمتناع ز یمعن یالعل یالنف

 عیاست به جهت آنکه در وجود راجح جم یالنف یمعن یعل نجایلکن ا شودیم

و  است نجایاست که در ا یاثبات ذکر تشو اثبا اندیمنتف زهیوجودات جا

اذ  یعنم یعل دیشا ییاست پس او را رب اذ مربوبش بگو ینیع ینف شینف

 یعنی یالنف یمعن یعل دیشا ییمربوب ذکرا و امکانا و رب اذ المربوبش بگو

 تیمقام وجود راجح مقام برزخ نیپس ا نایرب اذ المربوب است الکونا و الع

و  یو به لحاظ مییگویرب اذ المربوبش م یظرو ن یاست به لحاظ یکبر

رب اذ مربوب است ولکن امکانا  میو اما س مییگویرب اذ مربوبش م ینظر

است که  نیو امکان راجح ا زیامکان جا نیو فرق ماب زیبه امکان جا یعنی

حروف صالح االنفعال  یصالح االنفعال است مثل مداد که برا زیامکان جا

کت ثل حرو امکان راجح صالح الفعل است م نخلقیو  نوجدیو  نفعلیاست و 



  711|  صفحه

 

آخر پس در مقام امکان  یالفا و باء ال خلقیالفا و باء بل  نخلقیشما ال دی

الجمله به آن امکان  یشباهت ف کیرب اذ مربوب است امکانا باز چون  زیجا

گفت  توانیهم م یرب اذ المربوب نجایالصلوح در ا ثیراجح دارد من ح

 رودیاو است و هرچه رو به باال م یکه برا یبه جهت قرب نایلکن الکونا و الع

بات رو به اث مییآیم نییو هرچه پا میرسیتا به امتناع م شوندیاشد م هاینف

است پس  هیاست و اثبات تشب یقدس یکه نف رایو اثبات اخس است ز مییآیم

و  ونادر امکان رب اذ مربوب است امکانا ولکن رب اذ المربوب است ک

کونا باز چون کون جهت رب است  میبوب دارمقام رب اذ مر کیو  نایع

 قدرنیو اذ مربوب است کونا ا نایتوش هست اذ المربوب است ع یقالب نف

 اتیو ماه اتیدر مقام فعل نایاما رب اذ مربوب ع نایدارد المربوب ع یقدس

 یمنتهابه  یندارد وقت ینف نجایا گریو متممات و صور حدود است که د

باشد  یحادث و حادث هرچه منتف ینقص است برا یمنتها رسدیاثبات م

هم  نیا نکهیبعد از اآنکه حادث اگر ممتنع باشد بهتر است  یبهتر است حت

از همه جهات است جهت  ترفیخلق که لط یمعلوم شد پس آن جهت اعال

 هاست ولکن در جمل دیرب ز دیرب هذا الخلق است و جهت من ربه ز یال

است پس جهت رب  دیز تیربوب دیز یبرا الرب است آن یعالم جهت ال

ما  خیجهت مشا نیاست از ا دیرب ز شودیمالحظه م دیز یاگر برا نجایا

عقا که ص یربه للجبل جعله دکا و خر موس یفلما تجل هیاند در آآورده ریتعب
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 وادکه ظاهر شد و انوار ف یبعد از آن یو فواد موس قتیحق یعنیرب  نیا

ا حاصل شد و در آنج یترق یموس یو در آنجا برا دیتاب یبر بدن موس یموس

جذب صفات  یموس یشد و در آنجا برا یشد تا ظهور اسرار یهتک استار

شد تا صحو  یاو ظاهر شد و محو موهوم یاز برا تیشد تا سر احد یدیتوح

او  یدر جبل طور از برا یهذه فقس ماسواها پس موس یشد و عل یمعلوم

او پس بدن او و جبله او  قتیاو حق یز برادست داد که صحو شد ا یحالت

که بدن طاقت  ستیغش کرد و ممکن ن یو مندک شد و موس اوردیطاقت ن

 مینوشیالجمله موحش م یحرف ف کیکه ماها  دینیشما بب اوردیصحو فواد ب

 رهیو قشعر لرزدیبدن م شنودیاز سخط خدا م یو حرف یامتیاز ق یحرف

 دنیبدن از شن زدیریو اشکش م دهدیاو دست م یو رقت برا شودیم صلحا

 و شودیو گاه هست طپش در قلب حاصل م آوردیطاقت نم یجزئ زیچ کی

 کند بدنش نیو بسا آنکه اگر مداومت بر ا دهدیاضطراب به شخص دست م

تحسبهم  دیفرمایهمام م ثیاست که در حد نیا شودیو الغر م کاهدیم

که چنان شودیم دهیو کاه شودیم لیل علو ما بالقوم من مرض مث یمرض

الت ح نیکالمش و صفاتش ا دنیچه بر سر او آمد که از شن دیدیشد د ییحی

طور محو موهوم شد و صحو آن یموس یکه برا یاو بود حاال بعد از آن یبرا

 یجهت رب یرب تجل یخالصه مراد از تجل اوردیمعلوم شد بدنش طاقت ن

 یکه رب موس یو آن است رب اذ موس یموس یبود برا یدر موس هاست ک



  713|  صفحه

 

آن رب است و  یرب موس یبکن یخواهیم یکه اضافه به موس یو هارون رب

 ستیتنها و رب هارون تنها ن یاال رب مطلق رب همه خلق است و رب موس

 مایف حکموکی یحت ومنونیاست فال و ربک ال یچه قسم بزرگ نیپس بب

که  است نیاست ا یمیعظ میعظ اریبس اریقسم بس بکر نیا نهمیشجر ب

حان ربک سب دیفرمایپس م میالاقسم بمواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظ

 یپس رب موس شودیم میربک چقدر عظ نیا دینیبب صفونیرب العزه عما

 تجاوزیال ءیکه کل ش رایکرد ز یاو تجل یهمان جهت فواد او است که برا

 تواندیاز آنجا نم ریو به غ ندیبب تواندیاز آن را نم ریغ یماوراء مبدئه و موس

 نیللجبل جبل که هم نیربه بود اما ا یاو که ظاهر شد تجل یبرسد پس آن برا

ن را آ لیتأو ایباطن آن را  میاوریب میبخواه یریجبل است لکن اگر تعب

که  اقاز اشتق یبه نحو میریاز جبلت بگ توانیجبل را م مییبگو میبخواه

جبلت  یعنی میرا مندک کرد یو جبلت موس یجبلت موس یبرا میکرد یتجل

و  میرا هتک کرد یو استار موس میرا محو کرد یو موهومات موس یموس

و آنها را هباء  میانوار کند یرا که سبب حجب بود از برا یموس ظیغال

 هک یاست که آن جهت نیحاجب ماوراء نباشد حاال مقصود ا نکهیتا ا میکرد

او را  نکهیاست و سر ا ءیمراتب ش فیرب دارد آن لطا یشخص به سو

 تیخدا و اال ماه یاست به سو یجهت نکهیاست نه ا نیا مییگویجهت رب م

نگذارده  یشأنه خالرب است و ظهور او است لکن رب ما جل یهم تجل



  714|  صفحه

 

 یلنکرده باشد رب احد خا یرا که در آن مرتبه تجل اتیاز مراتب تجل یامرتبه

بگذارد صد است و  یاز جاها را اگر مرتبه هزارم را خال ییجا گذاردینم

 بگذارد نود است و نود یندارد و اگر رتبه صد را خال یصد در رتبه هزار تجل

أنه شندارد هشتاد است هفتاد است ده است لکن احد جل یدر رتبه صد تجل

و تا  امتیق زرودر ده و در صد و در هزار و صد هزار و صد هزار هزار تا 

 در دیداشته باشد چون رب احد ما با یدر همه آنها تجل دیملک خدا هست با

داشته باشد مظاهر و انوار خود را ظاهر کرده باشد  یتجل هیقوابل امکان عیجم

 دیکرده هم در مقامات غلظت و کثافت و اگر ظاهر نباشد الزم آ یپس تجل

حق باشد و  تیاز مظهر یخال تیکه آنها فارغ از مظهر حق باشد و اگر ماه

اگر خدا به صورت جلوه نکرده  شودیحق نباشد خدا ماده المواد م یتجل

 ستیکه صورت ن یباشد و به همان ماده و وجود جلوه کرده است و بس آن

آن ماده است و اگر خدا به صورت جلوه کرده باشد نه به ماده پس خدا در 

از  نهایکه هر دو ا یو آن اردندبه ماده  یکرده و صورت دخل یصورت تجل

نگذارده  یشأنه است که خالاو است رب احد جل اتیو تجل یمظاهر و مجال

هم جهت رب است  تیاست ماه نیاز مراتب را پس چون چن یااست رتبه

 یاست لکن حاال وقت بیترک نیو ظهور رب و ظهور رب در کثرت به هم

ت باشد آن وق گریآن جهت د که یکثرت را به آن وحدت نیا میکنیمقابله م

و اسم جهت کثرت را جهت  میگذاریاسم جهت وحدت را جهت رب م
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 هیالو خدا مضاف ستندیاهلل سبحانه ن یمضاف ال کی چیو ه میگذارینفس م

 ریالضم یاز ما ف یلفظ راتیهمه تعب میکرد انیو ب میآنچه گفت شودیخلق نم

شد جهت وحدت که آن  نیکه چن یندارد وقت ریو اال خدا تعب میبود که آورد

باشد  یهست آنجا اسمش اعل ییجا کی یعنیجهت رب است آن باال است 

آن  یاو است و جهت نفس جاش ضد جا یو آن جهت کثرت بر خالف جا

است  یاسمه اسفل پس جهت رب در اعل کنیجهت رب است هرجا دارد ل

فظش را ل سفلو ا یلغت بده اعل رییتغ یخواهیو جهت نفس در اسفل اگر نم

 .شودیطور نم چیبده و بر عکس بگو مسأله ه رییرا تغ

و  ظیغل ییاست و هر جا یاست او اعل یو وحدان فیلط ییهر جا یبار

باشد چون  خواهدیهرجا م یمتکثر است اسمش اسفل است حاال آن وحدان

 یعنیو شر  ریکثرت مبدء کل شر است خ نیاست ا ریوحدت مبدء کل خ

 نکیاسمش ل نیسبب ارتباط و دوام و ثبات و بقاء است اکه  یزیچه هر چ

که سبب آالم و سبب مفارقت و تکثر و انقطاع و  یزیچ راست و ه ریخ

است و جهت نور  ریاسمه شر پس جهت رب جهت خ کنیاخترام است ل

 نیاست و جهت کمال و جهت نفس جهت شر است و ظلمت و نقص چن

ه اسم کنیاست ل یهت آنکه اعلاست و سابق و به ج یکه شد جهت رب اعل

اسمه الحق حاال  کنیسابق و جهت نفس اسفل است و چون اسفل است ل
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الحق هم آالم و امراض و  نیبا ا مینیبیم میهم نگذارد یمحض اسم خال

حاال  دیآیدردم م ردیگیدردم م مینیبیمرضها و محنتها و عذابها هست م

و  دیآیم درد یریگیچنگل م مینیبیکه درد گرفتن بد است م ندینگو گرید

که شد  رطونیکه بد است ا یر تا بفهمیبه خود بگ ستیبد ن نیا دیآیبدم م

جهت رحمت است و جهت اسفل جهت غضب است و سبقت  یآن جهت اعل

 یپس ما من اهلل سابق است و ما من العبد الحق است و معن یغضب یرحمت

 تسیآنجا ن ییو سالها ستین در آنجا یاست و اال اوقات نیسابق و الحق هم

باشد و چون او از جانب رب است و  یغضب یکه در آن سالها سبقت رحمت

رحمت  ءیسابق است پس رحمت را مقدم بر غضب قرار داده و مبدء کل ش

ه : ان اهلل قبض من رطوبدیفرمایم تیمرحوم در خلق مش خیآنکه ش یاست حت

قرار  تیرا چهار جزء مش تیالرحمه نفسها بها اربعه اجزاء جهت رب مش

 داده و آن رطوبت جهت رحمت در وجود راجح است تمت.

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس شصتم*»
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 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

 یهو الرب المضاف ال یالمعراج: فالرب المصل یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر.

الجمله شرح احوال مالئکه  یعبارت بود تنزل الملئکه و الروح ف نیدر ا چون

دفعه مالئکه  کیمالئکه دو اطالق است  یو روح را عرض کنم. از برا

که که ملک مخفف مألک باشد و از الو رندیگیو جمع ملک م ندیگویم

 ندیگویجهت مالئکه م نیرسالت است و مالئکه را به ا یکه به معن رندیگیم

 یخلق جاعل الملئکه رسال اول یکه رسلند از جانب خداوند عالم به سو

 و ثالث و رباع. یاجنجه مثن

 تیاز بابت مملوک رندیگیم هیدفعه ملک را به ظاهر از ملک و مملوک کی و

ند اهلل ملک یماسو عیجم یمعن نیمملوکند و به ا یعنیخداوند عالم  یاز برا
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 یعنیمالئکه هستند  عایجم هیو حدود کون هیو اطراف کون هیاز ذرات کون

به همه  باراعت نیمملوک خداوند عالمند و همه را خدا خلق کرده پس به ا

است که  هیآن ذرات کون هیگفت و مقصودمان از اطراف کون توانیملک م

و  دیریو صورت او را از او بگ دیزیو بب دیبکوب دینرا حل ک یهر موجود

که مرکب از  نیهم ءیو ش هیوجود هیو اهب هیبه آن ماده هبائ دیردش کن

که  هباء باشد کیمرکب از  یتا وقت شودیم دایپ یاریشد در او اخت نیهبائ

او و اصل ملک آن  اریاخت شودیم ادیاو ز هیندارد و هرچه اجزاء و اهب اریاخت

باشد و مالئکه اضعف  اریاالخت میمالحظه که عد نیدر ا مییگویرا م یکس

او که امکان است که خدا او  یاست برا یاریاخت قدرنیهستند و هم ارایاخت

 او یبرا یبه حال یاز حال اریگر اختیو منخلق و منوجد شده و د دهیرا آفر

 هیملکند اما مرکبات از اهب هیخلق هیاهب عیلحاظ جم نیملحوظ نباشد پس به ا

 نینوع و از ا نیهست از ا شانیا یکه برا یاریخورده اخت کیبه جهت آن 

 و میگویآنها را هم باز ملک م گرید یاگرچه به لحاظ رودیم رونیلحاظ ب

و هرچه  ستین شانیا یبرا یاریاگرچه اخت تندآنها هم مملوک خدا هس

 تا رودیم طورنیو هم شودیم ادهیآن ز اریاخت شودیم ادهیز ءیش بیترک

مراتب  عیاست و مرکب از جم هیمراتب خلق عیجم یوجود جامع که آن دارا

م را و گفت ریمگر خ کندینم اریاخت تینها ارایاست و او اشد ناس است اخت

 نیبه ا زهایچ عیو جم ندیگویرا مالئکه م نیعال الئکهمالحظه م نیدر ا
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صنف از  نیو مقصود ا ستیحاال مقصود ن نهایلحاظ ملک هستند لکن ا

انکار  یاند که بر حکما مبهم شده و سخت شده معرفتشان و قوممالئکه

 .نیو به ارواح مومن یاند به قوکرده لیتأو یاند وجود مالئکه را و قومکرده

ب شده و در کت دهیشن ادیو رسل اسم مالئکه ز اءیکه از انب کنمیعرض م پس

 یاکردند به قو لیتأو یمذکور شده ولکن قوم اریئکه بسو اخبار هم اسم مال

و  است یاست و قوه سامعه ملک یمثال گفتند که قوه باصره ملک هیخلق

 متوهمهکذلک قوه دافعه و هاضمه و ماسکه و جاذبه و کذلک قوه حافظه و 

که هر  و رسول اءیاند انبگفته نکهیو ا ندیقوا نیو مراد از مالئکه هم لهیو متخ

 ءیقوه دارد و بر هر ش ءیاست که هر ش نیاست به جهت ا یملک ءیش

نه دارد مثل قوه مسخ اریبس یقو ءیموکلند به جهت آنکه هر ش دهیمالئکه عد

است و به کم او کم  موکل یو کذلک به لون ملک ابسهیو مبرده و مرطبه و 

ئکه الم نهایا عیاو و هکذا به جم هیمتصل و کم منفصل و به کم خطوط مقدار

مالئکه  نیگفتند که ا گرید یاست و قوم اءیاش یموکلند که مراد قوا

ارواح سعدا  رندیمیاشخاص که م نیبلکه هم ستندین یجماعت مخصوص

ملک است و  هماناست و  بیدر عالم غ یمالئکه است و روح هر مومن

اند که هر اعتقاد کرده طورنیسهل است که به ا کنندیارواحشان هم کار م

 ایاز دن یاز فنون کامل شده وقت یکرده و در فن دایکمال پ ایدر دن یروح
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ار ک نیکه ا یکسان یکار خواهد بود و مرب نیا یآن روح مرب کندیانتقال م

در خط و کامل شده  ایدر دن استکمال او  رعمادیمثال م شودیرا طالبند م

صاحبان خط است پس  یه روح او مربحاال هم که مرد یسینوبود در خوش

و  میو طلب همت کن میو از او استمداد کن میبه روح او بشو یما اگر ملتج

و صاحب خط  دهدیم یو روح ما را ترق کندیروح او بخواهد تصرف کند م

 یشدو مر یریخود پ یه هر کدام برایبابت بود که فرق صوف نیاز ا کندیم

بوده و  یزرگب یلیقماربازها بوده و قمارباز خ ریپرپوره گفتند پ یگرفتند حت

را او  ایدن یو قماربازها کندیکمال داشته حاال که مرده روحش تصرف م

به عشق او انداخت و همت از او خواست به  @یاگر حاال کس دهدیم یترق

 شخص نکهیعالم تا ا نیا یاز برا ندیمرب نهایا و دیآیم خواهدیکه م یطور

که  یکسان یبرا شودیم یاگر کامل بوده مرب رودیم ایکه از دن یمومن

متمسک شد و استمداد از آنها  دیبا خیمتمسک به آنها شوند پس به ارواح مشا

و قول به تناسخ الزمش افتاده انکار  ندیبخواهم از آنها و آنها مرب میکن دیبا

 دیعبکند و اگر س دیدر آخرت نبا گرید یعود شانیا ندیگویو م بکنندمعاد 

 ایدن نیدر ا دیآیاست م یو اگر شق شودیو منعم م ایدن نیدر ا دیآیاست م

و  کشدیم تیو اذ برندیو دمش را و گوشش را م شودیم یبه صورت سگ

ه واداشت لقو نیرا به ا شانیافتاده و ا نیو الزم مذهب تناسخ ا شودیمعذب م

ل که از آن اص کنمیگمان نم یمفر اند کهخود ثابت کرده یکه برا یآن اصل
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داشته باشد اگر بترسند از اسالم و تناسخ را انکار کنند آن اصل را که 

م ه حیتصر یاش تناسخ است و گاهانکار کنند و آن اصل الزمه توانندینم

وه دار ق ایاست و دن همحض تیاست که آخرت دار فعل نیو آن اصل ا کنندیم

ضه مح تیتا فعل ءیمحضه است ش تیدار فعلو استعداد است و چون آخرت 

کذا  کونیان مکنیو تا در قوه او هست که  کندینم دایپ تینکند اخرو دایپ

آمد که  تیاو به عرصه فعل یقوا عیکه جم نیاست و هم ایو کذا از اهل دن

 یمثل عمر نام کندیم دایپ تیخروقوه را آن وقت ا چیانتظار ندارد ه گرید

 دیبا نیبه صورت انسان است و در قوه او هست سگ شود پس ا ایکه در دن

 دیقوه بالفعل شود و در قوه او است که ذهب بشود با نیو ا ایدر دن دیایب

 رهیهرگز نخواهد شد به جهت آنکه هرچه پا به دا نیو ذهب شود و ا دیایب

 دیبا یوقت کی دیز نیقرار ا نیپس از ا ستین یاو متناه یامکان گذاشت قوا

ت کند و آن وق دایپ تیبالقوه او فعل عیجم نکهیبه صورت سگ شود تا ا

که امکان قوه اواخر  رایبطالن است ز تیقول در نها نیکند و ا دایپ تیاخرو

 نیدر امکان او هست پس بنابرا گرید یصورت دیکه درآ یندارد و به هر صورت

 کندینم ادیپ تیاو فعل یقوا یکه هرگز تمام رایز کندینم دایپ تیهرگز اخرو

 نیتناسخ قائل شده به جهت ا نکهیاست پس ا ینتهیامکان ال یچرا که قوا

قرار  را اصل نیو ا دیایب دیبا تیاست که آنچه در قوه او است به عرصه فعل

 اند.کرده عیفروع تفر نیا یاند و براداده
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و  دانندیمالئکه م فهیرا آن طا کانیاست که آن ارواح ن نیمقصود ا یبار

 ندکنیهم م طنتیآنها ش یو اقوا دانندیم نیاطیاز ش یافهیارواح بدان را طا

 اند لکن آنچه از کتابگفته طورنیا کنندیو اغوا و القاء شبهات و شکوک م

 و داخل ستین ملخفا و تأ یجا گریبه طور وضوح که د دیآیو سنت برم

 کیهستند و  یو رسل است که مالئکه قوم اءیاست و مذهب انب اتیهیبد

 ندآوریم یو وح آورندیو خبر م روندیو م ندیآیهستند که م یو خلق فهیطا

ما  عتیو در شر کنندیو رحمت نازل م ییو عذاب نازل کردند بر قومها

 چیقدر ذکر مالئکه است که ذکر هاست وجود مالئکه آن اتیهیداخل بد

کار مالئکه کند شده که هرکس ان یهیبد عتیقدر نشده و در شرآن یخلق

 اتیاست به جهت آنکه وجود مالئکه داخل ضرور نیداخل کفار و مرتد

هت به ج هیرسول خدا است عالن بیکتاب و سنت است و انکار مالئکه تکذ

انکار  پس آوردمن خبر  یآمد و برا لیاست که جبرئ نینبوتش هم یآنکه مبنا

مرتد  است و البته کافر یاست و همچو کس غمبرینبوت پ بیمالئکه تکذ

اف هستند مسلما و آنها اصن یپس مالئکه موافق کتاب و سنت قوم نایقیاست 

شان رتبه و حد نهایجنود ربک اال هو و ا علمیهستند و ما دهیعد لیو قبا دهیعد

ت و کجا اس نهایکه رتبه ا مالجمله به طور اختصار عرض کن یف میرا خواست

از ضم بعض  شودیهستند و آنچه معلوم م هیدر چه درجه از درجات خلق نهایا

 و ارشانیکه شدت اخت یمعن نیاست که حدشان به ا نیا یاخبار به بعض
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 ءیرتبه هر ش اریو ضعف اخت اریچقدر است و از قوه اخت ارشانیضعف اخت

 اریمالئکه در قوه و ضعف اخت تبهکه ر شودیمعلوم م نیچن شودیمعلوم م

مخلوقات که  ریو اشدند از سا یجن اقو اریتبعد از رتبه جن است و در اخ

معشر الجن و االنس  ایشده  شانیجهت خطابها به ا نیاز ا شانندیدون رتبه ا

تنفذوا من اقطار السموات و االرض و ماخلقت الجن و االنس ان استطعتم ان

 یینب جن یجن و انس فرستاده شده و برا یبرا غمبرانیرسل و پ عبدونیاال ل

کرده از جن و از  فیبود آنچه خداوند عالم توص وسفیفرستاده شده نام او 

 هانیو امثال ا غمبریبه خدا و رسول آمدنشان خدمت پ مانشانیمعارفشان و ا

هستند و مکلفند به جهت قوت  هیقو اراتیکه جن صاحبان اخت شودیمعلوم م

 دهیاز آتش آفر که جن دیآیبرم ثیو ظل انسانند و آنچه از احاد ارشانیاخت

شده که آن آتش از شجر  دهیآفر یشده و من الشجر االخضر نارا و جن از آتش

و انسان را از خالصه تراب آن  دهییرو نیاخضر است و آن شجر اخضر از زم

انسان و ظلند  یشعاعند از برا انیجهت است که جن نیاز ا انددهیعالم آفر

نان است و داخل جنت مومنان جنت موم ریدر حظا انیانسان و جنت جن یبرا

 یدر بهشت انیاست که فساق و فجار را خداوند با جن ثیو در حد شوندینم

است که فساق و فجار که از  نیاست نه ا یکه دون رتبه جنت اناس برندیم

ومن م ایدر دن سالکه هفتاد  یبروند در جنت مومنان آورندیم رونشانیجهنم ب

نخواهد شد مردکه هفتاد سال  یزیاند هرگز همچو چاند و به بهشت رفتهبوده
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 تیرفته و حاال به جهنم رفته نها ایاز دن توبهیهم مرده ب یکرده و وقت انیعص

با آن  شودیم یمساو ایحاال آ آورندیم رونیطبقه اول جهنم و بعد او را ب

 تونسیان مومنا کمن کان فاسقا الأفمن ک بوده مانیکه هفتاد سال در ا یمومن

 انیجهت خدا آنها را با جن نینخواهد شد از ا نیکالفجار ا نیام نجعل المتق

 فیبودند و ضع مانیاال فیبه جهت آنکه ضع کندیمحشور م انیدر رتبه جن

 .انیمثل جن اریاالخت

در جنت دون رتبه مومنان است و در  انیبود که رتبه جن نیمقصود ا خالصه

شده که از  دهیشده که از شجره اخضر آفر دهیآفر یخلقت هم جن از نار

و مقصود از شجر اخضر مقام نفس  دهیو از آن تراب انسان را آفر دهییتراب رو

 الفتاست و آن را شجرش گفتند به جهت کثرت فروعش و اخ هیناطقه قدس

به جهت صفرت روح و زرقت و  ندیگویعلوم و شئونش و او را اخضرش م

در مقام نفس است و  یسدره المنته نکهیو ا شودیخضرت م نهایاختالط ا

است که مقام  نیخضراء در مقام نفس است مقصود ا رهیو جز یشجره طوب

 تعینار طب دیآیکه جن از آن به عمل م ینفس مقام شجر خضراء است و نار

 نیرا از ا انیاست و خدا جن ابسیو  حمراست و حار اقوتهیاست که مقام 

نار را از شجر  نیو ا دهیو از مارج من نار آفر دهیکه بالدخان است آفر ینار

جهت مکلف  نیاست و به ا شانیکه مقام نفس است و ظل ا دهیاخضر آفر
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ه و و قو راتبدون رتبه جن است در هر رتبه از م شانیشده اما مالئکه رتبه ا

است و ظل و تنزل  عتیمالئکه در مقام ماده است و آن دون طب اریضعف اخت

مقام و  نیتا ا شودیاست که منطبق م یگرید قهیدق نجایاست و در ا عتیطب

 فعل و نیماب طیاست که وسا نیطبقه نوعا ا نیاست که مالئکه ا نیآن ا

باط ارت یاست که از برا دیمفعولند و منزله مالئکه مثل منزله باء مررت بز

 دیز دیمثل اخذت ب نیبه جهت ربط آن به ا آورندیم نجایباء را ا دیمرور به ز

 یفعلت به و ماادر آورندیم دیربط اخذ به  یباء را برا نیا ییگویکه م

الئکه و کذلک مقام م اءیربط فعل است به  یبرا یب نیو البکم ا یب فعلیما

است  هیبه منزله نون وقا ایبه مفعول  دهدیم علاست و ربط ف هیمقام باء تعد

جهت  به آورندینون را م نیا یضربن ندیگویکه م دیآیکه در عقب افعال درم

 نیاز انکسار که ا ضربیحفظ  اینشود  یحفظ آن ضرب از انکسار که ضرب

 و کندیو نون خود را وقاء آن م ندیگویاهلل لک الوقاء به آن فعل م یجعلن

 دیگویم یضربنیمحفوظ باشد از کسر و نون تا فعل  ردیگیخود م هکسر را ب

 یو آن فعل اقتران ب شومیو مکسور م شومیتو م یو وقا یبه فعل من فدا

است حالت مالئکه که در  نیچن کندیو خود را خاضع و خاشع م کندیم

 ردیاند و فعل اگر بدون آن تعلق به مفعول بگفعل و مفعول افتاده نیماب

و به جهت آنکه فعل محفوظ  شودیاو حاصل م یو انکسار برا نخفاضا

ملک  نیکه ا دهیفعل و مفعول آفر نیدر ماب یبماند از کسر خداوند عالم ملک
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از جهت اسفل ارتباط به مفعول  رساندیو به آن مفعول م ردیگیاز آن فعل م

قام برزخ م هدارد پس مقام مالئک یو آن جهت فعل ترفع و استعالئ کندیم دایپ

 دیکن الیفعل و مفعول مقام برزخ بود و نه خ نیماب هیکه باء تعدناست چنا

عل ف یحرف به جهت تضمنش معن نیا دینیکه حرف اخس کلمات است بب

 نیا ستیو ن یرا در اندرون و باطن خود فعل دارد و عامل شده در ماسو

وش است در ت یو آن جان شودینم متعلقیکه حرف ب یتیمگر به جهت روحان

 نیمالئکه عاملند و در ا نیشده به واسطه قوت آن جان و همچن که عامل

تن  که در یبه قوت آن جان کنندیو خفض م کنندیرفع م کنندیعالم عمل م

خداست  یاز نامها یاز مالئکه نام کیاست که بر جبهه هر نیاست ا شانیا

 یمستول یزیو اگر بر چ کنندیکار را م نیکه به قوت و عظمت آن نام ا

به واسطه همان نام است پس مالئکه عمال شدند و فعال شدند در  شوندیم

 است و احترام شانیکه در تن ا یو حرارت فعل یملک خدا و به جهت آن فعل

بابت است به جهت آنکه فرستاده سلطان آنچه سلطان  نیاز ا شانیو عظمت ا

 ید بلنباش شانیا شاتیفرما نیاگر ا آورندیهمراه دارد فرمان سلطان را م

است عامل  یفرستاده مرو نیاخس کلمات است لکن حاال به جهت آنکه ا

ترند لکن به جهت تضمن که اسماء متشخص یاست در اسماء همه با وجود

 گرید میریفعل عامل شده در اسماء و هرگاه مالئکه را از مملوک بگ یمعن

 .ستیجمعش مالئکه ن
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 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 *«کمیشصت و درس *»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

 هو الرب المضاف و هو یالمعراج: فالرب المصل یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یاذ مربوب ال هیصاحب الربوب

فعل و مفعولند و  انیدر مالئکه بود و عرض کردم مالئکه روابط م سخن

است  آن یکه از برا یبوبتیکه دارد و غ یو قدس یتیچون فعل به جهت احد

و مفعول از او اطالع بهم  شوندینسبت به مفعول مصاقع با مفعول نم
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 تسین و فعل در رتبه مفعول ستیکه مفعول در رتبه فعل ن رایابدا ز رساندینم

ه ک ستیو فعل فوق شهادات و مشاعر مفعول است پس مفعول ممکنش ن

 دتوانیمنفعل به او نم کندیدرک کند ذات فعل را پس چون درک فعل نم

ته فعل و مفعول رابطه داش انهیکه در م میپس البد شد شودیبشود به امر او نم

و  ندبرساو از جهت اسفل به مفعول  ردیاز فعل بگ یکه از جهت اعل میباش

 نیکه مأخوذ آمد به دست ا یباشد بعد از آن یرابطه متمکن از اخذ عال نیا

 مأخوذ و شدت نیبه مجاورت ا کندیم دایپ یملک غلظت نیملک و در رتبه ا

جهت مفعول  نیاز ا کندیم دایپ یانکسار نیاو و به مجاورت ا تینوران

را  یامسأله نمشد بر زبا یمطلب جار نیو چون ا شودیمتمکن از درک م

است آن را عرض کنم  یاربط دارد و مسأله مشکله نجایمتذکر شدم که به ا

ل آنکه معقو ایهست  یرابطه و برزخ ایموثر و اثر آ نیاست که ماب نیو آن ا

 نیکه رابطه ماب میقد یموثر و اثر اما حکما نیکه واسطه باشد ماب ستین

که از  ستیکه ممکن ن جهت نیاند به همحدوث و قدم هم اثبات کرده

 انیرابطه م نیبه او ندارد مگر به واسطه ا یمتأثر شود و نسبت میحادث قد

ما اشد انکار  خیاند و مشاجهت واسطه اثبات کرده نیقدم و حدوث پس از ا

 و ممتنع ستیحدوث و قدم معقول ن انیاند که رابطه و واسطه مکرده نیاز ا

 که خلق خلق او است ییگویچرا م پساست و آنها گفتند اگر رابطه نباشد 

 نیو فعل فعل او است و صفت صفت او است نور نور او است و چگونه ا
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پس شک در وجود  ستیاضافه ن نیو شک در صحت ا شودیاضافه واقع م

وجود م کیاند و گفتند که کرده نیاز ا دیما انکار شد خیو مشا ستیرابط ن

 کی باشد و ریو اسفل او قائم به غ داو قائم به نفس باش یکه اعال شودینم

 یکیدو  نیو ا یاو احد باشد و اسفل او مثن یکه اعال ستیموجود معقول ن

 نیحادث پس ا یکیو  میقد یکیباشند دو نوع باشند  ءیباشند اگر دو ش

 یحساب کن دیاعالش را احد با یکنیحساب م میرابطه که اعالش را تو قد

 یریو قائم به نفس بگ یاعالش را غن دیبا حدمگر ا ستین یمیو حال آنکه قد

 ءیدو جزء ش نیذلک او مع یریبگ یریقائم به غ ریو فق یو اسفل او را مثن

بشوند و همدوش هم  بیباشند احد و واحد با هم ترک ءیش کیو دو رکن 

معقول است و احد چگونه  ریغ یزیو رکن او بشوند و همچو چ ستندیبا

 کیعد و ب کندیم دایانقالب و استحاله به حدوث پ و شودیبا واحد م بیترک

 تیاست که با احد ییزهایچ نهایمزخرف و نامعقول است ا نیبشود ا ءیش

 ستیو حادث معقول ن میقد انیپس اثبات کردن رابطه م دیآیدرست نم

ست ا نیو اگر نه ا فهمندیلکن نم ندیگویاگر بفهمند چه م شوندیمشرک م

و ملحق به عرصه قدم و اسفلش حادث است و مرتبط  است میکه اعالش قد

تبط و اسفلش مر ستین میاگر اعالش قد ستیرابطه ن نیبه عالم حدوث پس ا

 نیشکله ا یمثله و الجأه الطلب ال یالمخلوق ال یو انته ستیبه حدوث ن

 قیاثبات نکردند و گفتند کنهه تفر نیماب نیما رابط در ا خیرابطه نشد و مشا
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 نیلماسواه گفتند خداوند عالم وجودش مبا دیتحد ورهیخلقه و غ نیو ب نهیب

به حادث ندارد  یو ارتباط یوجه من الوجوه اتصال چیاست با حادث و به ه

حوادث بلکه  نونتیاو با ک نونتیاست ک نیشأنه مباخداوند عالم جل

 زیسواه پس چه چ ءیحوادث با او امتناع محض دارند فهو اذ ذاک هو و الش

قدم  و در رتبه ستیو در رتبه حوادث قدم معقول ن کندیم دایارتباط پ وبا ا

مقام  یاال الحادث ف ءیو امتناع محض است فاذا الش ستیحوادث معقول ن

 متنعی میالقد یف جبیعرصه القدم فکلما  یف میاال القد ءیالحدوث و الش

 ولمعق گریپس د میالقد یف متنعیالحادث  یف جبیالحادث و کلما  یف

تالمذه که بودند  نیاشخاص از ا یو حادث و بعض میقد انیرابطه م ستین

 ستیحوادث معقول ن نیذات و ماب انیکه رابطه م دندیحرف را که شن نیا

موثر و اثر را انکار کردند و ندانستند  نیدادند و رابطه ماب میحرف را تعم نیا

 نیرابطه ماب اندمطلقا انکار نکرده خیاست و مشا زیچه چ خیکه مطلب مشا

موثر  نیاند و رابطه مابکرده نیبه خالف ا حیتصر خیموثر و اثر را بلکه مشا

 انمینمایاست که معقول است و واقع و موجود است االن و م یزیو اثر چ

پس  نیالع یآن را رأ ندیکه انسان بب کنمیعرض م یکه هست و به طور

 ستیشک ن ستین ای هستدر عالم  یجماد ایآ نمیبب دییکه بگو میگویم

 ایدر عالم هست  یمعدن صرف ایو آ مینیبیم هیکه جماد صرف هست و عالن

ه کاند چنانشده دهیکه هست و جمادات از اثر معادن آفر ستیشک ن ستین
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 تسیشبهه ن نیاند و معادن موثرند و جمادات آثارند و در اگفته ختانیمشا

مقام موثر است و مثل ذهب  دنمع نیکه اسمش معدن است ا یمعدن نیحاال ا

از  انهیذهب و فضه و امثال ا نیاست که ا نینه ا ایو فضه و امثال آن آثارند آ

م ه یجماد نیاست که ا نینه ا ایاند و آشده دهیآفر ایدن نیچهار عنصر ا نیا

 جماد نیمعدن و ا نیاست که ا نینه ا ایاست و آ ایدن نیکه هست از عناصر ا

ده معدن گرفته ش یاز عناصر است که برا یو حصص دارنددر عناصر اشتراک 

 هیعدل نیاست و چون الطف شده و به مواز هیالطف حصص عنصر تینها

معدن دو  یکه برا ستیدر آن جلوه کرده و شک ن یاتخاذ شده روح معدن

است اگر روح  یمقام روح معدن یکیاست و  یمقام عنصر یکیمقام است 

همان حصه از عناصر که بود هست و اگر آن  نیرا از آن سلب کنند ا یمعدن

جلوه کرده است اگر شاخص را  نیا یاست در مرآت عنصر یروح معدن

است  ایدن نیمرآت اتربه ا نیو هم ماندیو مثالش را بردارد مرآت م یبردار

ال ط نیو ا ییدر جا میو بعد دفن کرد میما طال را هرگاه حل کرد نکهیمثل ا

رابر او در ب گرید یشد و معدن دایپ نیدا کرد و فساد در ایاستحاله و انقالب پ

نشد به  دایدر او جلوه نکرد و پ گرید یخلق نکردند و روح معدن یمعدن

توجهش را از  یشد روح معدن دایآن پ یکه در اجزا یواسطه خلل و فساد

به شکل اتربه و به طبع اتربه حاال  ماندیم نیمرآت برداشت باز اتربه ا نیا

طال خاک شد و مثل  یاثر است آن حالت اتربه و حالت مرکب وقت گرید
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طال دو جزء دارد  نیبرداشته پس ا نیتوجهش را از ا یعناصر شد روح معدن

و  یاو است و جزء آن حالت معدن یو جزء عنصر یجزء آن جزء ظاهر کی

 نینه ا ایشده آ ییطال عنصرش که قابل روح طال نیاست حاال اما ا یذهب

است که عناصرش صفا دارد  نینه ا ایاتخاذ شده آ هیعدل نیمواز بهاست که 

جهت  نیاو شده و به ا بیاو ترک یاست که به واسطه صفا نینه ا ایو آ

 نیجهت ذهب شده ا نیشده و از ا شتریشده اتحادشان ب سریتمازجشان م

است حاال  یحالت را دارد و آن اتربه در حالت تراب نیشده و ا طورنیا

 نیدفعه ا کیبرودت است  تیرا که در نها یممکن هست آب ایکه آ مپرسیم

شده ن لیبرد زا نیا جیبه تدر نیماب نیو در ا یحرارت بکن تیآب را در نها

 دیشد و برد دیحر شد نیباشد و در ماب امدهیبر آن وارد ن جیباشد و حر به تدر

 یخواهالبرد را که ب دیالمحاله آب شد ستینباشد معقول ن یحالت برزخ

 در اول مرتبه کسر برودت آن یکنیم ینار را بر آن مستول یالحر بکن دیشد

به وسط به  رسدیتا م شودیالجمله برودت کمتر م یبعد از آن ف شودیم

 شیرزخحالت ب نیا دیبه آن وسط رس یالحرد و البرد است وقت نیکه ب یحالت

 تا کندیغلبه م از آنجا حرارت بر آن گریاز آن حالت که گذشت د شودیم

در  هست و تیفیدو ک نیدر ماب یپس حالت برزخ رسدیحرارت م تیبه نها

 رودیمحض به سواد محض نم اضیحالت هست از ب نیاضداد ا عیجم نیماب

 محض یهست و از کدورت محض به صفا یآن حالت برزخ نیمگر آنکه ماب
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 جیتدر به ستیهست و طفره ن یحالت برزخ نیمگر آنکه در ماب رودینم

وم معل نکهیبرزخ که هست پس ا نیاست و طفره در وجود باطل است پس ا

کدورت بودند  تیکه صرف جماد بودند و در غا یآن جمادات مییگویشد م

ت لطاف تیطال ماند نها یکه برا یعناصر نیبودند و ا هیبیو حاجب ارواح غ

 ای یمعدن و حالت ییدفعه آمد به آن حالت طال کیعناصر  نیا ایرا داشت آ

عتدال باشد به ا دهیباشد و هنوز نرس گرید یممکن است که حالت نیماب نیدر ا

صر عن کیدارد به جهت آنکه  یباشد المحاله حالت برزخ نیماب نیطال و در ا

 رسدیم ییتا به مقام طال ئایفش ئایش یکنیم هیاست و آن عنصر را تو تصف

 نیماب نیپس در ا یرسیم یرزختا به حالت ب یکنیعبور م نیماب نیپس در ا

 کیعناصر  یاست پس سه حالت است برا یحالت برزخ کیعناصر  یبرا

حاال  نیب نیحالت ب کیلطافت و  تیحالت غا کیکثافت و  تیحالت غا

 یمادما از مبدء خود روح ج نیب نیحالت ب نیا ایآ نمیبب دییکه بگو پرسمیم

 یچه حالت برا کندیطلب م ار یاز مبدء خود روح معدن ای کندیرا طلب م

او  یاست در حکمت از عدالت و چه حالت دارد در اجابت که برا نیا

و ماربک بظالم  شودیلوال دعاوکم چه م یبکم رب عبویال شودیاجابت م

 یذهب روح قیال ایآ شودیافاده م نیبه ا زیبرزخ چه چ نیا رودیکجا م دیللعب

و قد  شودیافاده م نیبه ا یجماد روح قیاما ال هیحد الذهب بلغیاست و لم

که  یدعوت نیا دهندینم ای دهندیم نیو چه روح به ا هیتجاوز حد الجماد
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آنکه ادون از او است  ینه و حال آنکه برا ایاو  یبرا شودیکرده مستجاب م

 نیا خواهدیحاال که روح م خواهدیم یروح کی نیمستجاب شده پس ا

شد و  نیالجسد نیکه جسد برزخ مابچنان ودشیانعام م نیکه به ا یروح

 شودینم ای شودیافاده م نیماب نیشد روح در ا نیالدعوت نیدعوت دعوت ماب

انکار کرد و اگر روح  دیرا با هیو حکم هیقواعد اسالم عیجم شودیاگر نم

الجماد و المعدن است و کذلک  نیکه پس همان روح برزخ ماب شودیافاده م

 ورطنینبات هم باز هم یو نبات هست به جهت آنکه از برا معدن نیمعدن ماب

 نبات یبدن جماد نیا یمعلوم است بدن جماد پوسدیاست چوب م یعناصر

طلب  یاست حاال که لسان دعوت است برا یروح نبات یلسان دعوت برا

عناصر  نیا میتوانیو م نینبات ا شیمعدن تا پ شیاز پ میپرسیم یروح نبات

د نبات و در باشد به ح دهیکه نرس میبرسان ییتا به جا میبکن هیرا تصف یمعدن

دن و معا انیانکار کرد خدا در م توانیرا نم نیا شودیباشد البته م انهایم نیا

جان نبات و معدن مثل مر نیکه برزخ است ماب سریمثل  دهینباتات برازخ آفر

 یآن روح ایده آینبات و معدن حاال که آفر انیم دهیکه خدا او را برزخ آفر

 دییگویاگر م ستین ایهست  یحالتش برزخ شودیبرزخ افاضه م نیکه به ا

که  هست یانکار کرد و اگر حالت برزخ دیرا با هیقواعد اسالم عیجم ستین

اگر  ستین ایبرازخ هست  ایآ وانینبات و ح نیماب نیثبت المطلب و همچن

نبات و  انیاست م زخبر خیرا خلق خدا بوار نیا کندیکه انکار م ستین



  735|  صفحه

 

از  شودیم ریاست که مثل آهو است و س یوانیواق واق ح رهیدر جز وانیح

است و در  وانیو ح خوردیآب م نیبند است و از زم نینافش به زم نیزم

ظ @جهیکل چهیو پوستش را کل کنندیو او را ذبح م کندیخود چرا م یحوال

 خوردیو از آنجا آب م ستبند ا نیدرخت به زم شهیو نافش مثل ر کنندیم

ه دارد ک تینبات وانینبات و ح نیو برزخ است ماب کندیو دور خودش چرا م

چه  نیبه ا ایحاال آ کندیدارد که چرا م تیوانیو ح خوردیآب م شهیاز ر

ات روح نب ای شودیافاضه م نیصرف به ا یوانیروح ح ایآ شودیروح افاضه م

 نیو از ا شودیبلکه برزخ افاضه م دشویافاضه م نهمایبرزخ ب ایصرف 

 ستین دیگویاگر م ستین ایو انسان هست  وانیح نیبرزخ ماب ایآ میگذریم

به  تیوانیدفعه از ح کیو  انهیم نیکه تدرجات هست در ا ستیشک ن

تو ساختم و به تو نمودم و خدا هم  یو برا یدیکه دچنان دیآینم تیانسان

و انسان اعضاء و  وانیح انیاست م زخبر مونیم نکهیساخته است مثل ا

 نیجوارح آن شباهت به انسان دارد و افعالش شباهت به انسان دارد و همچن

 بنددیبه انسان است عمامه م هیخرس در افعال و اعمال و حس و شعورش شب

هم  تیوانیح تیو هکذا نها ردیگیم یو کشت رودیو راست راست راه م

است اعضاشان  هیکه هستند و شب یمسوخات نیا عیدارد و برزخ است و جم

است دوپا راه  یکه هست در هند جانور یو اعتدال مزاجشان به انسان نسناس

مثل انسان است  زشیهمه چ کندیانسان هم م یمثل انسان کارها رودیم



  736|  صفحه

 

چه روح به  ایآ وانیانسان و ح نیبرزخ است ماب رودیراست راست هم راه م

افاضه  نیمحض به ا وانیروح ح ایمحض  انسانروح  شودیافاضه م نهایا

محض افاضه شود ظلم است و اگر روح انسان  وانیاگر روح ح شودیم

اند اند اگر آنچه قابل است و ندادهداده نیمحض افاضه شود که قابل نبوده به ا

بدهند که اسراف  نیبه ا یاند و اگر روح انساناند بخل کردهظلمش کرده

ه ک ینبوده با وجود نیاز ا یاند و دعوتذات خود داده یضااند و به اقتکرده

که  هنددیم نیبه ا یاند پس روحداللتش نبوده و داده ستیدر ذات ن ییاقتضا

 که آنچه عرض کردم یبعد از آن یوانیو روح ح یروح انسان نیبرزخ است ماب

 است هم برزخ اءیانسان و انب نیماب کنمیعرض م دیدید نیالع یو رأ دیافتی

 باب نیاهلل مقامه در رساله مخصوصه در ا یمرحوم است اعل خیقول ش نیو ا

اند اند و در آنجا فرمودهکرده شیاند در صفت سلمان و امر سلمان فرمانوشته

است سلمان صار من العلماء النه رجل منا  اءیو انب یاناس نیسلمان برزخ ماب

 یاناس انیمقام عالم در م متعلمونال عتناینحن العلماء و ش دیفرمایم تیاهل الب

عباد  میتعل یاهلل است که آمده برا فهیاهلل و خل یمقام حجه اهلل است و مقام نب

 عتنایاست که فرمودند نحن العلماء و ش نیا شانیعباد متعلمند از ا عیو جم

که  یزیگرفتند آنها علماء شدند چ ادیکه  یبعد از آناست نیالمتعلمون و نه ا

و صار سلمان من العلماء پس سلمان را  شوندیآن وقت متعلم م ندگرفت ادی

اند در زمره علماء که حساب اند و در زمره علماء حساب کردهفرموده حیتصر
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 ثیمن ح دیاز وجوه با یحساب شود از وجه دیبا اءیشد پس در زمره انب

 یاست فرمودند سلمان باب اهلل ف نیو حجج باشد ا اءیملحق به انب یاالعل

و هکذا سلمان بحر  یفرمودند سلمان علم علم محمد و عل نیاالرض و همچن

اند سلمان فرموده بیو غر بیعج یزهایو هکذا در شأن سلمان چ نزفیال

و جزو  نیشد سلمان جزو محدث نیچن یکان محدثا و هم محدثون پس وقت

سلمان  یاالعل ثیمن ح یعنیجزو حجج اهلل است  یعنیعلماء خواهد بود 

است و  انیعیاالسفل داخل ش ثیاهلل است و داخل علماء است و من ح هحج

 ستین اءیانب خاتم غمبریپس پ ییگویقرار که تو م نیاز ا دینگو یکس نیمتعلم

و  یبعد یالنب دیفرمایم غمبریو حال آنکه پ میبگو یزیچ نیحاشا که من چن

 مرجانباشد مگر من گفتم مرجان نبات است حاشا  یحاشا که سلمان نب

ت نبات و جماد اس نیاست که برزخ ماب یابلکه عرصه جداگانه ستینبات ن

سلمان امام است  میگویاست و نم یاست که من گفتم که سلمان نب نینه ا

ائمه: است  دیاست و عبد من عب تیاست حاشا سلمان رع زدهمیو امام س

ودمان از خ غمبریمثل پ میریبگ یکه اگر او را نب یاست وانگه ینب میگوینم

ائمه  و سلمان را اگر مثل مییبگو نیحاشا و کال که چن میاائمه بهترش گرفته

 نیو ا میاامام قائل شده زدهیبه دوازده تا و به س میاحصر ائمه نکرده میریبگ

 یکفر است در مذهب ما و خالف ضرورت مذهب اسالم است چه جا

 نیبلکه برزخ ماب ستین اءیو اول اءیپس سلمان جزو انب عهیضرورت مذهب ش
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برسد  تیبه رع دیبا اءیکه از انب ییو مددها ضهایف یعنیاست  یو اناس اءیانب

و  رسدیم تیو به رع کندیبعد از آن نفوذ م رسدیاول به مثل سلمان م

بن  ونسی دیفرمایمقام مخصوص سلمان است بلکه م نیکه ا میگوینم

عصر خود مثل سلمان  در ونسیعصره  یعصره کسلمان ف یعبدالرحمن ف

 هیصفت توانیرا م عهیش تیقابل یعنی عیاست در عصر خود پس در مقام تش

 عهیش ریاباشد از س یکه اعدل و اصف یبرسد به مقام نکهیتا ا ئایفش ئایکرد ش

 ریمثل روح سا یاز خدا روح ایآ دیرس یشد و به همچو مقام نیکه چن یوقت

 دیبا یآنکه حالت برزخ ای کندیم لبط اءیمثل روح انب ای کندیطلب م عهیش

لسفه و به طور ف دیدید نیالع یشد و رأ یالئیاو است یاو باشد پس برا یبرا

اثر و موثر  نیکه ماب دیدیو د دیافتی یو اله یعیو به طور حکمت طب دیافتی

وح و آن ر نیبرسد برزخ ماب نیماب دیآن روح که با یعنیبرزخ است المحاله 

اثر و موثر است  نیاست که آن برزخ ماب یبرزخ روح نیا روح است و در نیا

قدم و حدوث آن  نیاند در برزخ مابکه اثبات کرده یمرحوم آن فساد خیو ش

موثر حادث است و اثر  نجایبه جهت آنکه ا کندیافاده نم نجایفساد در ا

حادث است و هردو در عرض حوادث هستند امکان عام و امکان راجح 

هر دو منحلند در بحر امکان پس من از امکان اگر حصه  وشامل هردو است 

ا حصه ر طورنیرا گرفتم و موثر کردم و حصه گرفتم و اثر کردم و به هم

دو حصه باشد و  نیا انیبکنم و آن حصه م یگرید زیو چ رمیبگ توانمیم
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 یمداد نیمن اگر از ا ستیخدا گرفته و کرده و اال امکان امکان ن طورنیهم

 مداد بردارم نیو از هم سمیبنو یمیاست بردارم و الف مستق دوات یکه تو

 نیبردارم و الف ماب توانمیمداد م نیاز ا نیو همچن سمیبنو یالف کج و واج

 کیو  رمیگیپس من حصه از مداد م سمیو الف معوج بنو میآن الف مستق

و محمد و آل  اءیانب نیو کذلک ماب سمینویدو م نیا نیبرزخ ماب یزیچ

و به  یملحقند به اعل یاولوالعزمند که به لحاظ اءی: برزخ بوده و آنها انبمحمد

و محمد و آل محمد: و  اءیانب نیملحقند به اسفل و آنها برزخند ماب یلحاظ

درجه پسترند از اولوالعزم رسلند که از رتبه نبوت باالترند و به  کیآنها که 

 اءیانب ریسا نیاولوالعزم و ماب نیابآنها هم برزخند م انددهیرتبه اولوالعزم نرس

 یاناس ءایرتبه انب تیتا اسفل نها یاست از اعل جیخلق به طور تدر نیپس ا

 میناچار نهایو استلزام ا انیدو تدرج هست به مشاهده و ع نیا نیهست ماب

 .قیاز تصد

 اثر و موثر؟ دییفرمایاست م کیمراتب که به طور تشک نیشد ا عرض

موثر در آن اثر و  نیبه قدم و حدوث ندارد ذکر ا یدخل یموثر نیا فرمودند

رد  میو هردو از امکانند اگر هردو را حل کن ستیموثر ن نیذکر آن اثر در ا

نوعند،  کیو هردو  شوندیامکان حل م کیو هردو به  شوندیبه امکان م

وب خ وقتفعل و مفعولند گفتم آن  نیشرح آن مالئکه که برزخ ماب یوقت
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اند در مجمع نوشته نیا یبخصوصه برا یامرحوم رساله خیو ش دشویحل م

 الرسائل است.

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

  

 «*درس شصت و دوم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

 یهو الرب المضاف ال یالمعراج: فالرب المصل یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر.

و حادث بود و به طور مشاهده و  میقد نیموثر و اثر و ماب نیدر رابط ب سخن

 موثر و اثر برزخ هست. نیواضح شد که ماب هیعالن
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 است؟ زیبرزخ چه چ هیجسم مطلق و اجسام جزئ نیشد که ماب عرض

ور و به ط ستین ایاجسام هست  نیکه جسم مطلق موثر ا مینیبب فرمودند

و  انوینبات و ح نیجماد و معدن و ب نیکه ماب میکرد انیب هیمشاهده و عالن

صلوات اهلل  و خاتم اءیانب نیو ب اءیانسان و انب نیب نکهیو انسان تا ا وانیح نیب

 تیماخلق اهلل و مش اول انیاست بلکه در م یو اله حالت برزخ هیو سالمه عل

 تقیحق دیفرمایمرحوم در فوائد م خیفرموده ش حیکه نص و تصرهم چنان

 یجهت به اعتبار نیاز ا زیامکان جا نیو ب تیمش نیبرزخ است ب هیمحمد

جزو وجود  یو اول ماخلق اهلل العقل و به اعتبار شودیجزو سرمد حساب م

دو  هیکل عتیطب یلک براکذ شودیو اول ماخلق اهلل م شودیحساب م زیجا

ه آن ب کنندیم یرا ملحق به عالم اعل هیکل عتیطب یاند گاهاعتبار قرار داده

حامل روح است و  لیحامل عقل است و اسراف لیکائیاست که م بیترت

کان است و ار هیکل عتیحامل طب لیاست و جبرئ هیحامل نفس کل لیعزرائ

را رکن چهارم ارکان عرش  عتیبط نکهیمصاقع باشند و اما سر ا دیعرش با

 یاند و حال آنکه رکن اول ارکان و مبدء عالم شهاده است به لحاظقرار داده

 تیعقل است و مثال آ تیفواد است در عالم شهاده و ماده آ تیو آ گرید

است  عتیمقامات شهاده که طب ینفس است و اعل تیروح است و جسم آ

 رایز شودیآن عالم حساب م انرکاز ا یو رکن شودیم بیجزو غ یبه لحاظ
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دارد و از جهت اسفل شباهت  بیشباهت به عالم غ یاز جهت اعل عتیکه طب

محسوب است و به لحاظ اسفل از  یاز اعل یبه عالم شهاده پس به لحاظ اعل

و  اءیاش نیدر ا هیخالصه به طور مشاهده و عالن شودیاسفل محسوب م

 است که آن یارواح میدیاست د رجانسان به طور تد اتیکه ترق یمخلوقات

 یاهلل بلکه به لحاظ هیتا مش رودیتدرج م نیارواح هم به طور تدرج است و ا

 و برزخ البرازخ یکبر تیاز نظرها سرمد را برزخ یقیاز لحاظها و به نظر دق

و مراد  میمخلوق و قد انیبرزخ است م شودیمقام هم برزخ م نیا ندیگویم

 تیدرجات مش یاعل میقد نیاست بلکه مراد از ا لذاتبا مینه قد میقد نیاز ا

 ونتنیشأنه در آن کجل مهیذات قد نونتیاست نه ک تیمش نونتیاست و ک

 کیسه مقام است  تیمش یو برا ستیامتناع دارند برزخ معقول ن یماسو

ست ا تیو کنه مش نونتیمقام ک کیاست و  یمقام ارتباط و تعلق به ماسو

بودن او  تیمقام فعل بودن و مش کیو  ستیآنجا ن یو آنجا که ذکر ماسو

قات مخلو نیدرجاتش و ماب یکه اعل ینونتیک نیمقامش برزخ است ماب نیا

 و حادث ممکن است میقد نیبگذرد که برزخ ماب دینبا میو اال به خاطر حک

آن مقام  ندیگویم یکبر تیرا برزخ تیاما مش شودینخواهد شد و نم نیا

ست که او ا یکه برا ینونتیک نیحوادث و ماب ریسا نیماب تبرزخ بودن او اس

 و تعرف خود فیتعر یماسو یاهلل است و به آن خداوند عالم برا اتیاعظم آ

 میبفهم میتوانینم قتیحالت را به طور حق نیمقام برزخ و ا نیرا کرده و ا
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ن یو آخذ هیخیرا که مشتبه شده بر اغلب ش قهیآن مسأله دق میمگر آنکه بفهم

اند و اند و آن را حل نکردهمرحوم و آن را از هم جدا نکرده دیو س خیاز ش

است  نیو آن ا شودیمسأله که شد حالت برزخ هم خوب معلوم م نیحل ا

 یماده و صورت ذات کیکه ماده دو ماده است و صورت دو صورت است 

و چون  ءیش یاست از برا یماده و صورت عرض کیو  ءیش یاست از برا

نداشتند به  یبه ماده و صورت ذات یرسدست یعالم عرض نیما در ا خیشام

 اندجهت هر وقت خواسته نیعالم عالم اعراض بود به ا نیجهت آنکه جمله ا

و  یاند به ماده و صورت عرضمثل آورده اورندیماده و صورت مثل ب یبرا

و  اندهکه خود دانست یاند به مصالحکرده انیرا ب یماده و صورت عرض نیا

فرق  لیدو صورت به تفص نیدو ماده و ا نیا انیدر کتب خود هم م

اند ردهنک حیتصر شودیاند بلکه از اشارات کالمشان مطلب معلوم منگذاشته

مرحوم  خیاست مثال ش نجایاز ا میمسأله که فرق بگذار نیا قیو تحق

 گرچها کندینم شتریب شیفرما کیدارد  یماده و صورت یزیهر چ دیفرمایم

 تیماه نیو همچن یثان یاول و وجود به معن یکتب وجود به معن یدر بعض

که من  یراه نیا ریاست غ یگریاست آن راه د یمعن نیا ریلکن آن به غ

 به دیفرمایکه م یثان یبه معن تیوجود و ماه یکیعرض کنم  خواهمیم

 ءیماده ش یوجود را به معن یکیجهت رب و جهت نفس است و  یمعن

 وجود به یباب ماده به معن نیو از ا تیماه یو صورت را به معن اندفتهگر
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اول و در کتبشان هم به  یرا صورت به معن تیاند و ماهاول گرفته یمعن

و  کنمیاست که من عرض م نیاز ا ریاند لکن او غشده یجار طورنیهم

 نکهیمثل ا یمرکب است از ماده و صورت ءیکه ش دیگویم طورنیهمه جا ا

 یریکه صورت سر یمرکب است از ماده که آن خشب باشد و از صورت ریسر

 یو صورت آن صورت الف یآن صورت الف یباشد ماده حصه مداد است برا

 عیمثل آورده جم طورنیو از بس هم دیگویم طورنیاست و همه جا هم

 لجهاتا عیمثل من جم نیاند و اتمام آن را ندانسته لیهم اال قل شانیتالمذه ا

صورت  نیبالعرض است و ا ریماده سر نیبه جهت آنکه ا ستیمطابق با واقع ن

 دیکه ز ییدارد حاال آنجا یمکان ءیهر ش نکهیبالعرض است مثل ا ریسر

 یراب دندیاست حکماء که د دیز یمکان عرض نیا ستین دینشسته مکان ز

تند گف یرضو ع یمکان ذات انیباشد و فرق نگذاردند م دیبا یمکان ءیهر ش

است سطح مقعر هوا که  دیآن فراغ را پر کرده آن مکان ز دیکه ز یآن فراغ

از مکان و  دندیرا فهم نیشئ همان مکان او است هم ای دیز یمماس برا

مکان مکان  نیشاغل آن است و ا ءیاست که ش نیگفتند که مکان هم

 تاس نیا یکه برا یکم نیدارد ا یکم یزیهر چ نیاست و همچن یعرض

 هیحدود عرض نهایا عیاش جمجهتش رتبه فشیک نیاست و همچن یکم عرض

 یریسر نیدر هم نیاست همچن هیاست عرض نجایاست و ماده هم که در ا

است  زیچه چ ریاست و صورت سر زیچه چ ریماده سر مینیاند ببکه مثل آورده
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را  ریکه سر یاست بعد از آن زیچه چ دیبفهم دیاول با ریرا بماهو سر ریسر

ن آ دیو صورت او را بفهم دیآن وقت ماده او را بفهم دیشناخت ریبماهو سر

صورت  نیخشب و ا نیهو هو و آن صورت ا ثیمن ح ریوقت ماده سر

باشد و حال  دینبا گریصورت د نیا ریهست خشب باشد بخصوصها و غ

 ریخشب همه ماده سر نیهمچن توانیماده را م شودیآنکه صد هزار صورت م

ساخت مثل عاج و استخوان  توانیهم م دیاز حد ریباشد چرا که سر واندتینم

 هیماده عرض نیاست ندارد و ا نجایکه در ا یبه خشب یدخل ریپس ماده سر

 یراهستند ب یمرآت هیصورت عرض نیو ا هیماده عرض نیاست و ا ریسر یبرا

 مرآت جلوه نیاست در ا یکه ذات یریو آن ماده و صورت سر ریسر شینما

بگذارند پس ماده و صورت  یگریمرآت نباشد و مرآت د نیو اگر ا کندیم

کماء قول فالسفه و ح انیم قیدانسته شد توف یمعن نیاگر ا کندیدر آن جلوه م

 یزیکه به خاطر فالسفه و نه به خاطر حکماء چ یبه اکمل وجه شودیداده م

 یهبصورت ذ هرا ب دیکه احاله کند حد یریاکس دیگویم نایس یبرسد بوعل

از جمله محاالت است به جهت آنکه انقالب  نیا ینحاس را به صورت فض ای

دارد و صورت  هیماده نوع دیالحد ستیمعقول ن گریاز نوع به نوع د ءیش

ز ا یااست و حصه ینوع دیاز افراد الحد یفرد دیقطعه حد نیدارد و ا هینوع

 ریو تو به اکس تاس دیآن الحد یبرا یاست و صورت شخص ینوع دیالحد

 رییتغ دشویم هیدر امکنه عرض یبل یازاله کن یتوانیرا نم ءیش هیصورت نوع
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را  نیا هیصور عرض نیو هکذا ا یبده رییتغ یتوانیرا م یعرض ئتیبکند و ه

 توانینم ریو عقاق هیاست به ادو یصورت ذات یگرفت و صورت نوع توانیم

و  دکنیرا انکار م ریاکس نایس یو بوعل ستیصقع ن نیداد و در ا رییتغ

رد بتوان ب رونیب دیرا از تحت نوع الحد دیمحال است که قطعه حد دیگویم

 یکرد و فرس را محال است که از تحت الفرس بتوان گریو داخل تحت نوع د

درخت جوز داخل  توانیو نم یو در تحت نوع انسان داخل کن یببر رونیب

 یو تکه تکه کن یآن را ببر توانیمحال است و م نیا یدرخت هلو بکن

داد لکن از نوع  توانیم رییاست تغ یعرض یزهایچ نهایولکن ا شودیم

حاس ن توانیم دیگویداخل کرد م گریبرد و در تحت نوع د رونیب توانینم

 دیاست سف یکرد آن وقت نحاس لیرا به رنگ فضه کرد و حمرت او را زا

 مردیآ میشبهه حک نیجهت رفع ا بهاست نمونه است و  یصباغ نهایشده ا

کس را مثل او  چیه امدهیکه از جمله فحول علماء است در فلسفه که من ند

ش بود آن مرد تسلط نیاو مبدء بوده و اگر نه ا نکهیجابر اال ا یفن حت نیدر ا

 یو خواسته نقص دیگویم دمریآ یبه جابر ندارد. بار یدخل چیو بسطش ه

 یمعادن نیو ا دیو حد ستیکه ذهب نوع ن دیگویم ردیبگ نایس یبه قول بوعل

نحاس  یعنی ضیهستند مر یاشخاصند و اشخاص نهایا ستندیکه هستند انواع ن

 دیمبروص است و حد یصاحب فلج است و قلع بقیصاحب محرقه است و ز

در معالجه در فلسفه  میکنیدارند و آنچه ما م یناخوش کیبهق دارد و هر
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و حال صحت حال  میآوریو او را به حال صحت م میکنیازاله مرض او را م

را  یگفته است و نتوانسته انکار کند قول بوعل بیترک نیاست او ا یذهب

 از تحت نوع ءیو ش دهدیدر انواع نم رییعالم تغ نیا هیادو نیکه ا دیگویم

ز ا نیا میو ما در جواب گفت شودینم گریو داخل نوع د رودینم رونیخود ب

 نیاشخاص هستند و ا نهایا یو گفت یرا خورد یتو بود که تشر بوعل ضعف

که خدا ملک را  یاست و از روز یخالف بداهت عقول است و الذهب نوع

است و  یو جار یسار ایدن یذهبها عیدر جم امتیو تا حال و تا ق دهیآفر

 یگرده اشرف نیچه و شخص ا یعنیو ذهب شخص است  ندیهمه افراد افراد او

النحاس داخل اشخاص  نیندارم و همچن یکار یمن به گرده اشرف واست 

ان هم االنس میگویکه شخص باالضافه است به معدن م ییو اگر بگو ستین

است که افراد ندارد که  یشخص است و اگر مقصود از الذهب شخص

بوده همه در تحت نوع  ایتا آخر دن ایکه از اول دن یینامربوط است ذهبها

 و ایدن یمراتب ذهبها میکن دایچه پ نیاعظم از ا یگر نوعیالذهب است د

ز تشر خورده ا کنیاست بلکه جنس بگو و انواع دارد ول اریانواع ذهبها بس

رف که ح میاست ما هم گفت یلیدر نزد مردم خ نایس یو عظمت بوعل یبوعل

 دایخالف محسوسات و بداهت عقول است چگونه نوع انقالب پ یبوعل

 تخم یکرم است و داخل دواب است وقت شمیکرم ابر آنکهو حال  کندینم

و نوع  شودیم ریطا دیآیم رونیو ب شودیو بزرگ م ماندیم لهیآن در آن پ
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 رفت و رونینوع ب نیاست که از تحت ا ینوع کرم است مسلم ریغ ریطا

که  یبا وجود شودیکرم م یگذاریافتاد و گوشت را م گریتحت نوع د

و نوع  شودیداخل جماد است و علف کرم م وانیح گوشت بعد از کشتن

شده  هدیو د کندیموش تولد م یتراب یو از اجزا رودیم یوانیبه نوع ح ینبات

عقرب در  یگذاریکه نصفش موش است و نصفش تراب و دو آجر را بهم م

ان انس توانیکه فرس را نم ییگویتو م نکهیو ا شودیآن دو متکون م انیم

 التیباطل کرد و خ توانیفرس را نم تیاست که فرس هتج نیکرد به ا

 نیا شودیانسان م دیآیاست چطور م یگندگ نیکه فرس به ا رسدیم

است که اگر آنها را بخواهند احاله کنند از  زهایچ پارهکی میگویم شودینم

ت که هس زهایچ پارهکیاز نو بسازند و  ایو ثان ندازندیب دیآنچه هست او را با

 یو حفظ صورت نوع افتدیآنها را بخواهند احاله کنند از آن حالت نم اگر

خورد و خون شد  یممکن است گوشت فرس را انسان نیو ا کندیخود را م

و در تحت نوع انسان  شودیو انسان م رودیشد نطفه شد در رحم م یو من

فرس  نکهیبه هرحال چون شخص فرس آمد و جزء انسان شد اال ا افتدیم

که حفظ صورت  شمیبه خالف کرم ابر کندیخود را نم یصورت نوع حفظ

 تشیو از شخص فتادیخود ن اتیشد و از ح ریکه طا یوقت کندیخود را م ینوع

 شد و قطرات اب زیشد پس انقالب از نوع به نوع جا ریذلک طاو مع فتادین

حوض آب است و رطوبت آن  نکهیبا ا شودیو پشه م شودیجمع م دیآیم
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و ت نکهیهمه انقالب از نوع به نوع است و ا نهایو ا شودیمتولد م وانیح آب

خالف بداهت کل عقول است خودت نطفه  ستین زیکه انقالب جا یگفت

ل مشک نیاست و حل ا یمعنیحرف اصلش ب نیپس ا یاو انسان شده یابوده

 هاتجاز  یهم جهت نایس یکه بوعل رایز میدوتا را جمع کن نیکه ا انیو راه ب

جهت خود را درست  کیاز جهات را و هر یو فالسفه هم جهت دهیرا د

دو ماده دارد و  دینیبیکه شما م ینحاس نیاست که ا نیا انیو راه ب انددهید

 ینحاس ماده دارد و صورت نیهست ا نجایقطعه که ا نیدو صورت دارد و ا

 ادهم نیاست و ا یاست و صورتش صورت عرض یاش ماده عرضدارد ماده

 یکثافت است مواجهه با نحاس ذات نیمرآت تا به ا نیصورت مرآتند و ا نیو ا

اسم خود را به او انعام  یدر او افتاده و نحاس ذات یدارد و عکس نحاس ذات

 لیدو تع هیشخص تراب را گرفتم و تصف نیکه من هم یکرده است اما وقت

و رسم خود  سمو ا افتدیعکس الذهب در او م شودیکردم مواجه الذهب م

در او  یشد عکس مشتر یاگر مواجه با مشتر نهیو آ کندیرا به او انعام م

 گذاشته ماده الذهب نجایکه ا نهیآ نیو کذلک مواجه زحل و آفتاب و ا افتدیم

نکه پس آ ستیالذهب ن یاست صورت ذات نجایکه در ا یصورت نیو ا ستین

ر نوع لکن د کندیاثر نم هیادو یبل کندیدر نوع نم ریتأث ریو عقاق هیگفته ادو

کنم و  لیزا توانمیرا من م یاهینحاس است و ملموس ما است از او س نکهیا

 حهینم و رابدل ک نیبدل کنم به تلزز اجزا و صالبتش را به ل توانمیخفتش را م
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کارها و معالجات را  نیبدل کنم و همه ا بهیط حهیبه را توانمیاو را م ههیکر

ن آ کندیم دایو مواجهه با الفضه پ شودیاو با نحاس تمام م ههکه کردم مواج

 کیرده و پ کی دیمحقق بکن یمعن نیو اگر ا افتدیوقت عکس الفضه توش م

. دشویشما حل م یمرتبه برا کی دیفهم دیعالم را خواه نیطبقه از اوضاع ا

 یممادا است هیعنصر هیکه دارد عرض یاهیانسان هم حصص تراب نیپس بنابرا

 افتدیتوش م دیدارد عکس ز دیاست که مواجهه با ز یئتیحصص بر ه نیکه ا

که آن وقت مواجهه با عمرو  ینیبه مواز رندیحصص را بگ نیو هرگاه هم

 شودینم دیو عمرو ز شودیعمرو نم دیو ز افتدیکند عکس عمرو توش م دایپ

درست  گاهو هر افتدیولکن مرآت مواجه با هر کدام که شد عکس آن توش م

 دیداگر ملتفت بو شودیشما م یبرا یمیحل مشکل عظ دیدیرا فهم انیب نیا

 یچه معن 9یاست و رجعت نب یمیاست که مسأله رجعت امر عظ نیو آن ا

چه؟  یعنیاست و صاعد است، برگشتن  یصعود ریدر س ایدن نکهیدارد؟ با ا

 است؟ زیرجعت چه چ یو معن

مسأله رجعت را  یبه اسهل وجه دیدیو فهم دیافتیآنچه را عرض کردم  اگر

 ایبه طور تناسخ است  گردندیکه اشخاص که در رجعت برم دیفهم دیخواه

 نیه اک دیاست و اگر دانست یمیاست مسأله عظ زیاست؟ چه چ گریبه طور د

 دیز دیزو  افتدیتوش م دیو عکس ز دیمواجه با ز سازندیم نجایاست ا یمرآت
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است و اگر هزار دفعه  دیز دیشکست باز ز نهیاست ابدا در حد خود و اگر آ

 رونیو تا شکست عکس ب افتدیتوش م دیبکند عکس ز دیمواجهه با ز نهیآ

 و افتدیتوش م ریعکس غ یبدار ریرا مواجهه با غ نهیآ نیو اگر هم رودیم

به  است و دیرا فرضا عمرو بخورد باز ز نهیآ نیبشکند و گوشت ا نهیباز آ

 دیگوشت عمرو را هم خالد بخورد باز ز گرید رسدینم یبودن او ضرر دیز

 دیز یاست نه ذات یماده و صورت عرض نهایاز مواجهه است ا نهایاست ا دیز

آن  ندیآیکه در رجعت م یابدا و سرجاش هست پس ابدان شودیعمرو نم

 شودیمواجهه م ایو ثان شودیم بیاتربه که در آن زمان است به اراده اهلل ترک

 نندکیاو را زنده م لیسر قبر هاب ندیآیم افتدیبا آن عکس و هرکس توش م

 لیو مواجه با هاب سازندیاست م لیکه مناسب با هاب یبیو آن اتربه را ترک

 عکس انداخت و لیروح هاب ینیبیرا ساخت م نهیکه آ یو به محض کنندیم

 یسیو اگر به شکل ع افتدیتوش م یسمو عکساگر به شکل موساش بسازند 

 .فتدایو به هر شکل بسازند همان توش م افتدیدر او م یسیبسازند شکل ع

 شد به اعجاز است رجعت؟ عرض

 چاق دیبود امروز ز دیاعراض ز نیاست و اگر ا یرجعت عادت ملک فرمودند

من کجا رفت و حال  یآن س شودیچهل من است و الغر م ایمن  یاست س

آن خونها  زدیریو خونها را در مزبله م ردیگیاست و خون م دیز دیآنکه ز
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شود یهرگز عمرو نم دیاست و ز دیز دیتمام شد و رفت و از او کم شد و ز

 با آن منطبع کندیم دایمواجهه با هرکس پ هیولکن اجزاء ماده و صورت عرض

در  یوانیشد روح ح وانیاجه حعکس آن در او پس هرگاه مرآت مو شودیم

ساختم الطف از  یو هرگاه مرآت یمواجه انسان شد روح انسان ای افتدیآن م

لوم مع افتدیمتوش  یچه روح یو اکثف و اغلظ از مرآت انسان یوانیمرآت ح

پس انکار برزخ انکار بداهت عقول است  فتدیب دیبا یاست که روح برزخ

انکار بداهت عقول است و  ستین یو انسان اگر روح وانیح نیکه ماب رایز

اجماع امت  یادعا توانیهست اثبات مسأله شد و م یروح نیماب نیاگر در ا

شت داخل به ثافاتک نیشخص مومن با ا نکهیبلکه ضرورت اسالم کرد بر ا

 عیجاها است و حال جم نیترفیقطعا جزما و اال بهشت کث نایقی شودینم

بد پس ال رندیمیمبتال به اقسام امراض و اعراض و مشوه م ایند نیدر ا نیمومن

 شود. لیکثافات و چرکها و مرضها از آنها زا نیبشوند و ا هیتصف دیبا

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس شصت و سوم*»
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 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

 یهو الرب المضاف ال یالمعراج: فالرب المصل یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر.

طه مالئکه چگونه راب میبود که بفهم نیچند روز ا نیدر ا انیمقصود از ب اصل

اثر  نیکه عرض کردم معلوم شد که ماب انهایب نیفعل و مفعولند و از ا نیماب

حاال بعد از محسوس  دیدیو موثر به طور بداهت واسطه هست و محسوس د

ه چه ب رابطهبرزخ و  نیکه ا مینیسهل است حاال بب دیبودن وجهش را نفهم

ر و اثر و موث یالجمله معن یپس ف میارتباط را بفهم نیاست و مقام ا تیفیک

اگرچه دور از مطلب  کنمیموثر را به طور اشاره عرض م تیمقام موثر

 است که در آن مقام ذکر یذات کیموثر  یکه از برا مییگویپس م میافتیم

و  ستیدر آن مقام ن مپس اسم موثر ه ستیو چون ذکر اثر آنجا ن ستیاثر ن
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ل فعل آن ذات است و فع ریبه جهت آنکه تأث ستیهم در آن مقام ن ریذکر تأث

احداث او است و دون رتبه او  دون رتبه ذات است پس چون فعل او است و

 یاثر تسین ریپس چون ذکر تأث ریاز تأث یذکر شودینم افتیاست در آنجا 

ا پس چون اثر آنج شودینم افتیاست آنهم آنجا  ریتأث نیکه مفعول مطلق ا

 پس در مقام شودینم افتینشد موثر هم که مشتق از اثر است آنجا  افتی

ه از ک یحاال بعد از آن یاست و نه اثر یریاست و نه تأث ینه موثر یذات عال

 گریو د و فعل موثر ریمگر رتبه تأث ستین چیه میآمد نییرتبه ذات موثر پا

 میآمد از رتبه ذات که فرود رهمایو الثالث غ نهمایبالثالث  ستین یثالث نجایا

همه اثر ذات است و در حکمت در محل خود ثابت شده  گریآنچه هست د

ه فعل را آن ذات بنفس نیو ا ستین یگرید زیفعل چ نیبذات و  نیکه ماب

فسها و بن هیو خلق المش هیبالمش اءیخلق اهلل االش یبه مقتضا کندیاحداث م

ه هست پس آنچ رهمایو الثالث غ نهمایست حق و خلق الثالث بین یثالث گرید

ان است کائنا ماک ریخلق است پس آنچه هست اثر است پس عرصه عرصه تأث

و  میاکه ما تعقل کرده یاثر نیکه شد به جز هم ریبالغا مابلغ پس عرصه تأث

آنکه  به جهت ستیرتبه ن نیدر ا یگرید زیچ میآن را اثباتش کن میخواهیم

 هیمدمح قتیحق نیآن ذات است پس ماب یمقام مخلوق بنفسه برا نیدر ا راث

 دیآمد فرود هیمحمد قتیرتبه حق اگر از ستین یثالث اءیانب قیحقا نیو ب

ثر در نزد مو یئیکه هر ش میاخود اثبات کرده یاست چه در جا اءیانب قیحقا
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 ثدااست در اح یعال ریاثر تأث نیخود مخلوق بنفسه است پس هم بیقر

 ریانه اثر به جهت آنکه مخلوق بنفسه است پس خودش تأث ثیخودش من ح

 نیو اثر شد از خود ا ریکه خودش تأث یاست و خودش اثر است بعد از آن

است که الف و ثاء و  یااسم الموثر در رتبه نیاشتقاق شده اسم الموثر و ا

البته موثر مطلقا در  ستیحروف ن نیشود و آن رتبه و عرصه که ا دایراء پ

 میافتیپس  شودیاحداث م نجایذات ا یپس اسم الموثر برا شودینم افتیآنجا 

پس  میاذات نخواسته انیاثر و م انیذات نشد و رابطه م یبراموثر  تیکه موثر

 نیا نیرتبه است ماب نیرتبه است و خود اثر در ا نیموثر در ا تیچون موثر

 یرتبه است برزخ نیکه در ا یاثر نیرتبه است و ماب نیکه در ا یموثر

ه موثر و اثر ک نیو رابطه باشد پس ماب انهیم نیکه واقع شود در ا خواهدیم

او و موثر  انیو رابطه م مییگویکه حاال م یاثر نیرابطه ضرور است ا

ثل رابطه م ریاثر بنفسه و اثر بالغ یعنیاعم است  یاثر به معن نیا میخواهیم

م است اع یبنفسه و خلق بعده باشد به معن لقو مخلوقات که خ تیمش انیم

ود اعم نور ذات مقص یو اثرند به معنهرد ریو مقام اثر تأث ریهم مقام تأث نجایا

ت کجاش اس تشیمخلوق بنفسه مقام موثر ءیکه در ش میآن است حاال بفهم

 میاز رتبه ذات که گذشت رهمایو الثالث غ نهمایحق و خلق الثالث ب دیفرمایم

ذات انوار ذات و  یذات است و ماسوا یرتبه رتبه اثر است و ماسوا نیتمام ا

در  یکیهر  نهایکه ا میبده زیرتبه تم نیدر ا میخواهیآثار ذات است حاال م
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 دیکه مخلوق بنفسه با یئیباشد ش نجایمطلب ا نیاند حاال اکجا واقع شده

 یعالئا ثیح کیباشد و  دیبا تیمخلوق ثیح کی ءیش نیباشد المحاله در ا

 ستیبایربش است او م ثیکه ح یاعالئ ثیباشد و آن ح دیبا یرب ثیو ح

 نیذات آخر ا تیرتبه آ یکیو  تیصاحب فعل یکیصاحب دو رتبه باشد 

مخلوق بنفسه باشد پس المحاله  دیبر نفس خود باشد و با ریدا دیبا ءیش

 ثیح آن اسفل مهیداشته باشد و ن یتیمفعول ثیو ح یتیفعل ثیح دیبایم

 تشیعلف ثیح یاو است و برا تیفعل ثیاو ح یاعال مهیاو است و ن تیمفعول

االرتباط و التعلق بالمفعول و  ثیفعل من ح ثیمقام ح کیدو مقام است 

شده  مفعول ئتیبه ه أیاست که فعل مته نیتعلق به مفعول ا ثیعالمت ح

 یعلقت قامم یکیفعل دو مقام است  یارتباط است پس برا لیدل نیباشد و ا

مقام نفس فعل به طور اطالق که نشان  یکیاست که به مفعول دارد و 

مقام  کیفعل هم به طور اطالق دو مقام است  یشاء اهلل و براان میدهیم

 نیا نیا تیپس آ یفعل لیمقام تفص کیاجمال محض است در آن مقام و 

د خو تیمانعالم اجسام در رتبه خود و در رتبه جس نیعالم اجسام است که ا

ر که مقام عناص تشیمقام مفعول یکیدارد  مخلوق بنفسه است پس دو مقام

و  باال باشد که حرارت مهیباشد که اثر فعل است که آن ن یثیباشد که آن ح

ه است ک ییدارد که آنجا ینفس ثیاست که مقام نارش باشد و ح بوستی

 نیا انیو م شداست که مقام ترابش با ابسیمنقطع شود و بارد و  یذکر عال
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 یاالعل ثیحکما من اهلها هستند رطوبت من ح دو مقام حکما من اهله و

االسفل بارد و رطب است پس  ثیحار و رطب است پس هوا است و من ح

ه من نفس تیو مخلوق ءیمن نفسه ش ثیدر ح تیفیچهار ک نیماء است و ا

بع مر آنکهمگر  شودیمخلوق نم زیچ چیو به جهت آنکه ه شودیم دایپ ءیش

لوق است چون مخ تیفعل ثیباال که ح مهیآن ن نیباشد و بعد از ا هیفیالک

تصرف در  یزیعالم چ نیهم رفته از خارج ا یعالم رو نیبنفسه است که ا

 یسباباند و انساخته هیعالم عرش و ماف نیاز ا رونیب یدیعالم نکرده و به ا نیا

سه عالم را بنف نیست بلکه ایعالم خارج از عرش ن نیساختن ا یبرا یو علل

افالکش  شتیفعل ثیعناصرش است و ح ثیح تشیمفعول ثیاند پس حساخته

که آن  است لیارتباط به مفاع ثیح کیدارد  ثیدو ح تشیفعل ثیاست و ح

 .دیآیدرم لیمفاع ئتیرووس و شئون فعل باشد که به ه

شما عرض کنم  یبرا هیعرض کنم تا خوب واضح شود. اول کل گرید یمثل

عالم و هر  نیعالم را کتاب قرار داده و اوضاع ا نیند عالم اکه خداو

محکمات هن  اتیمنه آ اندهیاز آن قرار داده پس چون همه آ هیرا آ یموجود

 یاهگوش هیآ نیکه در ا یامسأله اریام الکتاب و اخر متشابهات پس چه بس

آن  گرید هیهاش خفاء دارد لکن در آگوشه یاز او محکم است و باق

 کندیکه نظر م میوضوح دارد حک گرشیاش محکم است و گوشه دگوشه
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 ءیش کیو  ردیگیآن را م دیآیم رشیگ یاگوشه یبرا یهرجا محکم

تا خوب واضح شود حاال افالک چطور جهت ربط فعل به  سازدیم یمحکم

 ردآویم گرید یمثل میخفاء دارد حک نجایمطلب در ا نیشود ایمفعوالت م

او دارد  به یمفعول شما است و فعل شما جهت ربط نایقیکه  یالف دیوگیو م

 متوانینشان شما بدهم و در الف م توانمیو عناصر را من نم دیگویدر آنجا م

 زعناصر است ا نیا یکه مخلوق شما است همه آن الف به جا یپس آن الف

ت شما حاال حرک دیبه حرکت  میدیو رس میالف گذشت نیا تیمفعول ثیح

 مقام ارتباط کی کندیم دایمسأله خوب وضوح پ نجایشما دو مقام دارد و ا دی

 احداث الف است یرفته برا یکه از امام به ور یحرکت به حروف که حرکت

است  ریدکه مست یباء است و حرکت یرفته برا ساریبه  نیمیکه از  یو حرکت

دال است پس آن  یه براآمد ثیکه به طور تثل یاست و حرکت میج یبرا

ه ب نیمیباء از  یو برا شودیالف نم دیاین یشما تا از امام به ور دیحرکت 

 ثیدارد به حروف و ح یارتباط ثیپس آن حرکت ح شودیباء نم دیاین ساری

 حرکت سروو شودیحروف م ئتیاست که بر ه یارتباطش به حروف مقام

 کندیم ادیپ ازیامت نهایا یحرکت عرض یحرکت طول کندیم دایپ ازیاز هم امت

ولکن من  شودیالتعلق رووسش از هم ممتاز م ثیحرکت من ح نیحاال ا

ام اول مق نیا یمکان ما به طور کل ینفس الفعل انتقال من مکان ما ال ثیح

 کی یمفعول بهمقام ارتباط  کیفعل دو مقام است  یفعل است پس از برا
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مقام  کی کندیم دایدو مقام پ یم خود فعلمقام خود فعل است حاال آن مقا

 نیمکان و مکان و ا ستیملحوظ ن چیکه در آن مقام ه یتیکل یاجمال

 ایاشد ب عیسر ض،یعر ایباشد  لیحرکت چقدر باشد طو نیکه ا یلیتفاص

 باز تشیباشد حاال مرکب هم در همان حالت کل یحرکت قسر ء،یبط

 اجمال ثیح کیدارد  ثیدر آنجا هست پس حرکت دو ح لیتفاص پارهکی

بر سر همان مثل اول  میرویدر مقام حرکت حاال باز م لیتفص ثیح کیو 

نفس  شودیکه ممتاز م یثینفسه است و ح ثیفعل من ح یبرا یلیتفص ثیح

هم رفته است آن مقام نفس حرکت است و  یرو یحرکت عرش و کرس

حدود  عیاز جم یتیو اطلس یمقام اجمال کیدو مقام دارد  رکتمقام نفس ح

خر و آ لیمقام نفس حرکت با آن حدود و شئون که اول تفص کیو شئون و 

مقام  نیمحض باشد و ا لیاجمال محض و تفص نیاجمال باشد و برزخ ماب

وجه در او  چیکه به ه یذات عال یجمله برا نیا تیاست اما مقام آئ یکرس

ذات و ذکر ذات و  تیمقام ذات است و آملحوظ نباشد  تیعولو مف تیفعل

مخلوق بنفسه دو  ءیاست که ش نیآن جسم مطلق است حاال مقصود ما ا

 یتیجهت مفعول کیاو باشد و  یدارد که مقام اعال یتیفعل مهیجهت دارد ن

مسأله خوب معلوم  یاوریدارد که مقام اسفل او باشد و تا در انسان مثلش را ن

انسان هم دو  یانسان هم در رتبه خودش مخلوق بنفسه است و برا شودینم

اوست و  تیدارد که آن رتبه افالک اوست و رتبه فعل یبیرتبه است رتبه غ
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 مهیاست و ن یاعل مهیاو است از آن ن یکه برا یو حرکات کاتیتحر عیجم

 یاعال مهیاست و آن ن تشیانسانست و مربوب تیاسفل انسان مقام مخلوق

 مهیاست آن مقام عقلش است و روحش و نفسش و ن تشیکه مقام فعل انانس

و ماده و مثال و جسم  عتیاو است آن مقام طب تیاسفل انسان که مقام مفعول

به  او است که تعلق تیباال فعل مهیکه معلوم شد که آن ن یاو است بعد از آن

مطلق است  ماست و آن به منزله جس یالعال هیدارد آن فواد او است و آ یعال

االجمال  ثیاو است من ح تیفعل ثیو عقل او به منزله عرش است و آن ح

به جهت  میشمریمقام روحش نم نکهیا ایاست و  یو مقام روحش مقام کرس

 یجهو کیهر یاست و برا یمقام نفسش مقام کرس مییگویلکن م تیبرزخ

وون را ش و افالک میریبگ یهردو را گفت مقام نفس را کرس توانیاست و م

 یسو کر میریگیمقام نفس را افالک م ایاست  یهم وجه نیا میرینفس بگ

حال تا مقام نفس  یا یاست و عل یآن هم وجه میریگیرا مقام روحش م

 نیا است به لیبه عالم شهاده که عرصه مفاع دیآیم شودیتمام م بشیعالم غ

 عتیاست و طب یملحق به عالم عال عتیبه مالحظه مقام طب میرتبه که آمد

 بیبلکه او را ملحق به غ کنندیعالم شهاده حساب نم نیرا اول مقامات ا

 تیسلمان منا اهل الب کنندیم یکه فواد را هم ملحق به عالم عالچنان کنندیم

 تیو آ کنندیو از آن عالم حسابش م کنندیو فواد را ملحق به عالم موثر م

طور  اول اجسام به نکهیاست مثل ا لعقلرتبه االثر ا یرتبه اول ماخلق اهلل ف
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وراء العرش سعه و  سیل دیفرمایحس عرش است و ماوراء عرش را امام م

و  ستیعرش ن یباال یگرید زیپس اول مراتب جسم عرش است و چ قیالض

که فواد نه از عالم اجسام پس چنان شودیجسم مطلق از عالم دهر حساب م

 شودیو ملحق به باال م رودیاز رتبه شهاده م هم عتیاز آن رتبه رفت به باال طب

 نیآنها هم انیاست فرق م ءیش کیو ماده در نزد ما  عتیمقدمه و طب کی نیا

است که  یوقت عتیاست که متلبس به صورت باشد و طب یاست که ماده وقت

که تلبس به صورت در او ملحوظ نباشد و  یه یه ثیمن ح میبه او نظر کن

همان  هیبلکه بق ماندیماده نم هیبق رندیبگ ءیرا از ش تالمثل صور یاگر ف

 نهیماده است که صورت روش باشد بع یکه ماده وقت رایز ماندیم عتیطب

 رگیاز اب د رندیالمثل صورت ابوت را بگ یاست و اب که اگر ف نیمثل ا

به  تسیاب اب ن گرید رندیبگ نیو اگر صورت بنوت را از ا ستیابن ابن ن

 رندیاگر صورت بنوت را از آن بگ ستیآنها ن نیدر ماب یارتباطجهت آنکه 

 رندیبگ ءیاگر صورت را از ش نیبه آن ندارد و همچن یاست که ارتباط یانسان

ندارد  صیعامه مطلقه است که تخص عتیآن طب هیبق ستین ءیماده آن ش هیبق

و  جمو نیصورت بود و مثلش ا نیبه هم نیو ارتباط ندارد و ارتباطش به ا

 البحر رندیدارد اگر صورت موج را از موج بگ یقطره ماده دارد و صورت نیا

که آن تکه صورت موج ندارد اگر  ماندیاست که تکه م نیو بس نه ا ماندیم

اده و م عتیطب نیو همچن گرید زیکه همان تکه موج است نه چ ماندیتکه م
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م اقتران صورت و عد هندارد و تفاوتشان در اقتران ب یاست تفاوت یکیما  شیپ

 قتیماده هم در حق نیمحقق شد پس ا نیکه ا یبه صورت است و بعد از آن

 شودیماده هم جزء عالم باال حساب م یهستند و به لحاظ یکی عتیبا آن طب

شمس  دیگویداشته که م یقیچه نظر دق دینیمرحوم شما بب خیاست که ش نیا

بردش به افالک و ملحق به افالکش  بود نییرا دارد ماده مال پا هیمقام ماده ثان

واهمه را  خیعالمه را دارد زحل عاقله را دارد و مر یکرد و حال آنکه مشتر

ه ک دیفرمایرا دارد و عطارد متفکره را دارد م لهیدارد و زهره متفکره و متخ

نه فواد بلکه ماده در مقام  یعنی هیرا دارد و ماده ثان هیشمس مقام ماده ثان

است و اال فواد ماده المواد است و ماده  عتیماده که بعد از طب ینعی عتیطب

 یاست که ماده به لحاظ نیاست پس سبب ا هیماده ماده ثان نیاست و ا یاول

است که از سحاب فعل  یو حال آنکه اول مائ شودیملحق به عالم فعل م

عالم  ضبه منزله مطر است به ار نیماء ماده که ا نیا زدیریو م شودینازل م

و مقام ماده طبعا  شودیامثله متکثره که هست حاصل م نیا نیمثال و از زم

افعال نازل شده پس اول در آنجا است  تیمقام ماء را دارد که از سحاب مش

الله پس من خ خرجیالودق  یرکاما فتر جعلهیثم  نهیب ولفیسحابا ثم  یزجی

و مربوط به صور  مقترن یاز افالک است و به لحاظ یماده به لحاظ نیا

عول باشد و اثر که مف ریفعل شد که تأث انیبرزخ و رابطه م نیپس ا شودیم

و  یاسم الموثر است نه آن ذات عال مییگویباشد و مراد ما از الموثر که م
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ثر ا انیرابطه م مییگویو م ستیاست که الف و ثاء و راء آنجا ن ییآنجا جا

 ءیش تیو مفعول ءیش تیفعل نیمابمقام ماده است و رابطه  نیو موثر هم

 اتیاست که ح یمقام ملک است و مقام مالئکه است و مقام نیاست و هم

 یلانظر ا دیفرمایدارد م تیروحان رساندیو به مفعول م ردیگیدارد از فعل م

که  ماء است نیاالرض بعد موتها و آثار رحمه اهلل ا ییحی فیاثار رحمه اهلل ک

و بر  دیآیماده هم از باال م نیاالرض بعد موتها ا ییحیو  دیآیاز سحاب م

رزخ پس ب دیرویو نباتها از آن م شودیم نیو مختلط به زم شودیواقع م نیزم

که که مالئ ندیفرمایم خیجهت مشا نیفعل و مفعول مقام ماده است از ا نیماب

ت اس مقام جن عیاست و طبا عیمقامشان مقام ماده است و دون رتبه طبا یاعل

 نیچگونه حل اخبار آل محمد: به ا دینیاست بب یو جن صاحب نفس قدس

که در قلب مومن و در  یآن ذکر دیفرمایم شودیکه عرض کردم م یقواعد

و آنچه در عقل مومن و  کندینم دایملک از آن اطالع پ شودینفس مومن م

 دهکه در مقام ما یجهت ملک نیدر قلب مومن است مقام سموات است به ا

و مومن که د دیفرمایم دینیکند باز لحن را بب دایاطالع بر آن پ تواندیاست نم

 نهایا دیشا نرویب میبرو دییایب ندیگویم گریکدیباشند مالئکه به  ییدر جا

 دایاطالع پ دیکه ملک نبا یاست که آن سر نیداشته باشند به جهت ا یسر

آن مطلع شود پس هرچه  رب دیاست و ماده نبا یو نفسان یکند آن سر عقالن

 یاست که ثواب ذکر نفس نیا شودیدر نفس مومن است ملک بر آن مطلع نم
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ر و دون الجه فهینفسک تضرعا و خ یپس اذکر ربک ف دهدیرا خدا خودش م

 ذکر اعظم اذکار است و ثوابش بر خداست. نیمن القول ا

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس شصت و چهارم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

 یهو الرب المضاف ال  یالمعراج: فالرب المصل یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر.
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 نیا بیبود و ترکعبارت معلوم شد اگرچه به طور اقتصار  نیکلمات ا افراد

در شب  9غمبریکه حضرت پ یبعد از آن نکهیکلمات ا نیکلمات و حاصل ا

ه آن است و ب هیاله هیکه عبارت از نفس کل یبه سدره المنته دندیمعراج رس

 نااست اخضر و در زمستان و تابست یبه جهت آنکه شجر ندیگویسدره م

ل اعما یگفتند به جهت آنکه منتها یسبز و خرم است و آن را منته شهیهم

صور و کثرات آنجا است از آنجا اگر گذشت  یآنجا است و منتها قیخال

و از عالم صورت  شودیو به عالم ارواح و عقول داخل م شودیهمه منقطع م

 جهت نیاست از ا هیاله هیو چون نفس کل رسدیم یو به عالم معن گذردیم

 ینب چیو ه یملک مقرب چیکه ه یاستادهیا یعرض کرد تو در موقف لیجبرئ

ر از مقام ماده باالت شانیاما مالئکه مقرب به جهت آنکه ا ستادهیآنجا نا یمرسل

و  النفسند یو مالئکه محجوب از ما ف رسندیبروند به نفس نم توانندینم

 سدینویشود و آن را نمیکه در قلب مومن است ملک مطلع بر آن نم یذکر

 رگیکدیمالئکه به  کنندیکه م ییو دو مومن نجوا دهدیو خود آن را ثواب م

مقام  نکهیداشته باشند به جهت ا یسر نهایبلکه ا رونیب میبرو دییایب ندیگویم

پس مالئکه مقرب و  رسدیمالئکه دون رتبه نفس است و به مقام نفس نم

ان به جهت آنکه نفوسش اءیابدا اما انب بودند ستادهیمقرب در آن موقف نا ریغ

گذشته  نیاز ا اندستادهیو آنجا نا رسندینم هیاست و به رتبه نفس کل هیجزئ

 نشایو ا همیشعاع جسم محمد و آل محمد است صلوات اهلل عل اءیانب قیحقا
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برود  واندتیم یتا مقام یبرسند و هر نب هیکه به مقام نفس کل ستیرا ممکن ن

مرسل هم در آن مقام  یایجهت انب نیاو از آن مقام بوده پس از ا که بدء

و  یلمرس ینب چیکه ه یاستادهیا یپس عرض کرد تو در موقف اندستادهینا

فرمود  رغمبیپ یصلیبعد عرض کرد ان ربک  ستادهیآنجا نا یملک مقرب چیه

است و  یحاال نماز لفظ فارس کندیما چگونه نماز م یخدا یصلی فیک

لکن  شودینماز گفته نم یبرا یصلوه است در فارس یمتعدده که برا یمعان

 وانتیمتعدده م یاو معان یبرا یدارد در عرب یو مبدئ یصلوه چون اشتقاق

 آوردیکه پروردگار تو صلوه به عمل م میکن یرا معن یصلیگفت پس ربک 

 دیگویعرض کرد م آوردیصلوه را چگونه به عمل م نیبهتر است فرمودند ا

لوه به ص طورنیا یغضب یسبوح قدوس انا رب الملئکه و الروح سبقت رحمت

باشد که صلوه را از  تیاگر صلوه مقصود وصل نبوت و وال آوردیعمل م

رب تو که عبارت از جلوه رب است نه  یعنی ریبه اشتقاق کب میریوصل بگ

اشد ب اهلل هیکه عبارت از مش یجلوه رب داردیبرنم یصلیذات رب و ذات رب 

قام ماده که م یمقام نبوت یعنی تینبوت را به وال کندیوصل م یعنی یصلی

 ندکیم بیو ترک کندیاست وصل م تیکه مقام وال یاست به مقام صورت

جهت من ربه را به جهت من نفسه  گرید یماده و صورت و به لغت نیماب

ب ر هتج کندیاظهار التفات م گرید یو معن گریو به لغت د کندیوصل م

جهت  نیجهت نفس به جهت رب به ا کندیبه جهت نفس و اظهار اخالص م
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سبوح قدوس انا رب  ینه به قول لفظ یخدا به قول کون دیگویگفت م

به  یعنی یپس سبوح قدوس به لحاظ یغضب یالملئکه و الروح سبقت رحمت

 قول سبوح قدوس احداث فواد او را کرده به جهت آنکه سبوح مبالغه در تنزه

از شباهت  ءیاست بر یمقام 9است و کذلک قدوس و مقام فواد محمد

و آن مقام  ستیوجه من الوجوه کثرات در او راهبر ن چیاضداد و انداد و به ه

و  تیو تعرف خداست و آ فیمن عرف نفسه فقد عرف ربه است و مقام تعر

آنکه فواد قول  ایاحداث فواد شده  یقول کون نیصفت خداست پس به ا

را احداث کرد قال  9که فواد محمد نیخداست که هم یقدوس کون حسبو

و  تیرا بر سبوح یرا احداث نکرده بود احد نیسبوح قدوس و اگر ا

و تعرف  فیفواد خدا تعر نیا جادیخدا اطالع نبود و به محض ا تیقدوس

نمود خود را پس به فواد گفت انا سبوح قدوس و بعد از آن به مقام عقل 

است اعظم از مالئکه و  یو الروح و مراد از روح خلق لملئکهگفت انا رب ا

 عیروح بزرگتر جم نیاست و ا ثیکه حدچنان لیکائیو م لیاعظم از جبرئ

روحند و چون  نیاشعه و انوار ا عایمقرب است و جم ریمالئکه مقرب و غ

 یحرو یاالعل ثیبه فواد دارد من ح یاست و ارتباط یحالت برزخ نیحالت ا

 ینعقال دیاست و مقام توح تیبه جهت آنکه مقام عقل مقام برزخ است قدس

ل باط دیحق و توح دیتوح انیاست م یاست که برزخ یبرزخ دیمقام توح

جمله ال یکند مقبول است ف دیعقل خدا را توح یکه اگر شخص به اعال رایز
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 به جهت آنکه ستیکند مقبول ن دیعقل خدا را توح یو اگر بخواهد به ادنا

و  ستین یو کل یدارد و خدا معن تیدارد و کل تیعقل مقام معنو یادنا

و  است هیعقل مقام تنز یاعال دیدارد پس توح تیالجمله قدس یاو ف یاعال

است حاال مقام عقل مقام روح القدس است و  هیعقل مقام تشب یادنا دیتوح

 جنان الصاقوره یچون اول ماخلق اهلل العقل است فرمودند ان روح القدس ف

راد اول ثمار و م یعنینوباوه است  یذاق من حدائقنا الباکوره و باکوره به معن

جبروت عرصه  یاست و آن عرصه اعال هیعرصات امکان شانیا قیاز حدا

کاکل را صاقوره  یو جا ندیگویصاقوره است و صاقوره قحف سر را م

 درجات یکاکل کل ملک است و آن اعل یپس جنان صاقوره آن جا ندیگویم

و آنجا مقام عقل است که اول  ستین یبرتر از آن باالتر گریملک است که د

عالم  یف یعنیجنان الصاقوره  یماخلق اهلل العقل پس ان روح القدس ف

من عرصات االمکان الباکوره و خود آن عقل  یعنیالجبروت ذاق من حدائقنا 

روح  مقاماست در عرصات امکان اول ماخلق اهلل العقل و آن عقل  یاول ثمر

کل به او  اتیدارد و ح یتیالقدس است اما روح است به جهت آنکه روحان

دارد و فرمودند  تیقدوس یاالعل ثیاست و قدس است به جهت آنکه من ح

قبل کونه  ءیعقل فرمود جوهر دراک عالم بالش یالعقل وسط الکل و برا

 یاعل وصور و فوق عقل  عیمجرد از جم تیپس مقام روح القدس مقام جوهر

صور و وسط الکل  عیاست مجرد از جم یدرجات عقل است پس جوهر
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 ای اءیاش عیشرافت دارد بر جم نیباشد پس ا فیشر یاست اگر وسط به معن

ونه قبل ک ءیقطب کل است و عالم بالش نیقطب است پس ا یآنکه به معن

 دهر نیاز ا شیپ ندیبیرا م یو امام و ور کندینظر م یبه جهت آنکه از اعل

و  ندیبیزمان را م نیزمان را و بعد از ا نیاز ا شیدهر را و پ نیرا و بعد از ا

ن قبل از کو ءیاست پس عالم است بش یاست و او کل یکیاو  شیهمه در پ

و  ناتیکا عیحال روح القدس وسط الکل است و قطب جم یا یعل ءیش

 مالئکه شیموجودات است و پ عیاست و مطلع بر جم راتیدا عیمرکز جم

مالئکه شد به جهت آنکه مقام عقل در عالم  سیاو را خدا خلق کرده چرا رئ

عالم فعل است و  بیاست و عرض کردم مقام فعل است و عالم غ بیغ

مقام ماده است و مقام  بیعالم شهاده عالم مفعول و مقام عقل در عالم غ

 لاست در عالم شهاده و عق عتیطب تشینفس مقام صورت است و فواد آ

مثال است در عالم شهاده و  تشیماده است در عالم شهاده و روح آ تشیآ

مقام عقل مقام مالئکه  بینفس مقام جسم را دارد در عالم شهاده پس در غ

عقل من  نیمقام عقل است و برزخ است و ا یبیرا دارد پس مقام مالئکه غ

 زوجو به عرصه فواد و فواد که  تیمرتبط است به عرصه مش یاالعل ثیح

 عتیکه طب نهیو ماده بع عتیمثل طب شودیحساب م تیاست و از مش تیمش

هم عقل  نجایاست ا عتیو ماده ملحق به طب شودیم بیملحق به عالم غ

 نیعد التعو ب ندیگویفوادش م نیقبل از تع نکهیاست اال ا یکیمرتفع و فواد 
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 یه لحاظب دشونیم بیعقل با فواد ملحق به عرصه غ نیپس ا ندیگویعقلش م

ست است و مقبول ا یبکنند ممض دیجهت به عقل مرتفع اگر توح نیپس از ا

 بیمنک بک اعاقب و بک اث یاول ماخلق اهلل العقل ماخلقت خلقا احب ال

ملحق  یو اعتبار یحال مقام عقل به لحاظ یا یو عل یانه اکیآمر و ا اکیا

 ملحق به عالم یباراست و به اعت یاعتبار اقو نیو ا شودیبه عالم سرمد م

رتبط و م کندیم دایو ارتباط به امثله پ شودیو اول ماخلق اهلل م شودیشهاده م

بدء پس م شودیم تیلحاظ مقام عقل مقام برزخ نیپس به ا شودیبه نفوس م

الم تا ع ندیایب شودیدر مقام عقل باشد چه م ستیبا هیبیاذکار مالئکه غ

 هقیمضا کنندیتا عالم شهاده نزول م هیاله رارواح و تا عالم نفوس و با اوام

 نکهیمثل ا نجاستیعرض کنم که مبدء وجودشان ا خواهمیلکن م ستین

 یعالم آمده و منافات نیمبدء انسان عالم فواد است و از فواد نازل شده تا به ا

 تعیاز عالم طب مییگویجن را م نیاز آن عالم باشد و همچن نکهیندارد به ا

انسان هم مبدئش  نیندارد که تا عالم مثال آمده باشند همچن یتاست و منافا

ئکه پس مال ایدن نیتا به ا دیآیم کندینم یفواد است تفاوت اینفس است 

مقام عقل است حاال مقام عقل دو اعتبار دارد  شانیمبدء ا هیبیو غ هیروحان

 قامم کیآن روح القدس است و  میکنیمالحظه م هیاعتبار آنکه عقل کل کی

ئکه مقام مال میمالحظه کن اءیاش ریشئون جهات ارتباط و تعلق عقل را به سا

 دیخواهیاگر م ای شودیاست پس مقام رب الملئکه و الروح در مقام عقل م
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هم  یبه جهت آنکه روح ملکوت دیشا دیریبگ یمالئکه را از مقام روح ملکوت

اول ماخلق اهلل  دیفرمایاست که م اتیجهت اختالف روا نیعقل است از ا

لحاظ روح برزخ است من  نیبه ا یاول ماخلق اهلل عقل دیفرمایو م یروح

لحاظ مقام مالئکه را اگر در مقام  نیمرتبط به عقل است به ا یاالعل ثیح

چه گفتم ندارد مقصود با آن یاست منافات حیو صح دیهم شا میریروح بگ

 هیاست و مقام کل ئکهاست که جهات توجهات عقل به مادون مقام مال نیا

عقل مقام روح القدس است پس مقام رب الملئکه و الروح مقام عقل است 

روح  مقام یسبقت رحمت یبه لحاظ یغضب یبعد از آن فرمود سبقت رحمت

قول به التحاق به عالم ع میریاو را اگر مقام مالئکه بگ یاعال ایاست  یملکوت

مقام روح و  یمقام رحمت کهبه جهت آن شودیم یاسفل او مقام سبقت رحمت

مأخذ استدالل  نیبه هم است و در او حروف هردو هست و ا بیحروفشان قر

رحمت در انسان از خلط دم  کهنیبلکه از آنجاست راه استدالل ا ستیمن ن

و دم مقام حرارت و رطوبت است و دم مقام هوا را دارد پس  شودیم دایپ

اشتقاق  حیاست و روح از ر حیر متحرک یو هوا شودیم دایرحمت از هوا پ

و رحمت در مقام حرارت و رطوبت است پس آن رکن  حیو روح و ر شودیم

است و هم رحمت پس مقام سبقت  حیحار و رطب هم روح است و هم ر

 که نفس رایز شودیدر مقام نفس م یدر مقام روح است و مقام غضب یرحمت

روح  یعنی یسبقت رحمت مابعد مراتب از مبدء است و مقام غضب است و مقا
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است و خدا اول رحمت را  یو روح مرتبط به اعل ردیگیبر نفس سبقت م

که از  دیریبگ دیتوانیم سبقیسبقت را از سبق  نیو بعد غضب را و ا دهیآفر

ارند که د یفعل کیچون عرب  شودیهم م سبقیگرفتن باشد و از سبق  شیپ

غالبه را باب م نیو ا کنندیم دصوغ کنن نصریبخواهند بر وزن نصر  یهر فعل

ارمه مک یعنی کرمیاز کرم کارمته فکرمته از کرم  دیگویمثال م ندیگویم

ضاربته فضربته از باب  نیو من در کرم غالب بر او شدم و همچن میکرد

 یف غلب الغضب یعنی میریبگ سبقیحاال اگر از باب سبق  ضربیضرب 

مغالبه کردند رحمت من سابق  نکه رحمت و غضب م یبعد از آن یعنیالسبق 

شد بر غضب به جهت آنکه هفتاد مرتبه عرصه رحمت اوسع از عرصه غضب 

که عرصه رحمت عرصه باال است و عرصه موثر است و عرصه  رایاست ز

و در عرصه اثر است و نسبت اثر به موثر نسبت واحد است به  نییغضب پا

و  دیمافریم نکهیا غلبه نیپس غلبه با رحمت خدا است و شاهد بر ا نیسبع

ب نادوا اصحا دیفرمایتا آنجا که م ماهمیکال بس عرفونیاالعراف رجال  یعل

 نهایاهلل برحمه ادخلوا الجنه ا نالهمیاقسمتم ال نیاالعراف تا آنجا که هوالء الذ

نه حسناتشان غالب است که  ئاتهمیهستند که استوت حسناتهم و س یقوم

غالب است که اهل نار شوند پس در روز  انئاتشیداخل جنت شوند و نه س

و  رانی[( و اهل اعراف آنجا ح32است)] یبیجنت و نار، کث انیدر م امتیق

النار  اهل عرفونیاهل الجنه و  عرفونی یعنیاصحاب اعرافند  نهایسرگردانند ا
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االعراف رجال آنها که رجالند  یاهل الجنه و اهل النار و اما عل عرفهمیآنکه  ای

و نار  که واقفند بر طتنج جنت نیواقف بر طتنج ندیند بر اعراف و آنهایمستول

 ندیمشرق جنت و مغرب نار و آنها نیو المغرب نیالمشرق یف نیناظر ندیو آنها

 نظریاتقوا فراسه المومن فانه  کنندیمتوسمون که به نور اهلل و نور توسم نظر م

ه و اشاره را ب کنندیخطاب م رو به اهل نا کنندیکه ندا م ندیبنور اهلل و آنها

اهلل برحمه بعد رو  نالهمیاقسمتم ال نیکه هوالء الذ کنندیاصحاب اعراف م

و سبقت  شوندیبه اصحاب اعراف ادخلوا الجنه پس داخل جنت م کنندیم

و مقام غضب مقام نفس است به جهت آنکه مقام بعد از مبدء  یغضب یرحمت

رحمت مقام جهت من ربه و مقام  قاماست و م تیو ماه تیاست و مقام ان

 یشاء اهلل سبقت رحمتو رحمت است بعد فرمودند ان نییماده است و مقام عل

 .یغضب

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس شصت و پنجم*»
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 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیطمحمد و آله ال یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

کل مرتبه  یلماکان ف 9المعراج: فصـل: اعلم انه یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یمن شعاع نوره ال ناتیالکا عیمادونه و جم عیموثر جم

 و صلوات اهلل غمبریاست که چون حضرت پ نیمطلب به طور اختصار ا اصل

و اول  ناتیماخلق اهلل است و اشرف کااول  نیبه اجماع مسلم هیسالمه عل

و به تواتر  ستین یحرف نیو در ا یو سن عهیموجودات است به اجماع ش

 شانیموجودات از انوار ا عیجم یعنیموجوداتند  عیموثر جم شانیا یمعنو

کالم  امیو ق رینور است به من امیق شانیبه ا اءیاش عیجم امیاند و قشده دهیآفر

 عیکه جم یبعد از آن نهایاست به قائم و امثال ا امیق امیاست به متکلم و ق

در شب معراج  شانیو ا شانندیهمه قائم به ا اءیشدند و اش شانیاثر ا اءیاش

 انید مکه نبو ییبه جا دندیسکرد تا ر یمراتب بعد را ط عیعروج فرمود و جم
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مگر همان حجاب زبرجده خضراء و آن  ینور عظمت حجاب انیو م شانیا

حجاب زبرجده خضراء را  نیاست و ا یحجاب حجاب انا عبدک و انت رب

 شود و میبه قد یمحال است که حادث منته نیبرداشت و ا انیاز م توانینم

و اهل تصوف و  شیپ یابدا اگرچه مذهب حکما شودیمخلوق خالق نم

ه ب تواندیست که بنده در صعود ما نیا انددهیکه خود را عارف نام ییآنها

محمد و آل  قهیاهلل شد ولکن در طر توانیم اضتیاز ر دیگویخدا برسد م

است که بنده اگر عمر کند مدت عمر ملک خدا و در همه  طورنیمحمد : ا

ر باالت یاز مقام بندگ ودش زیبکشد و به همه کماالت فا اضتیمدت ر نیا

 یغن یحادث برود و خدا ریست که بنده فقو محال ا شودیو خدا نم رودینم

مبدء  یچون در شب معراج عروج کرد به سو غمبریبشود پس حضرت پ میقد

 دیکه رس یبودند بعد از آن ناتیموثر کل کا شانیخود و اول اذکار خود و ا

را در اول  یزیبه اسفل نگاه کرد هر چ یبه آن مقام در بازگشت خود از اعل

ست ا یمشکل اریاست و مسأله بس بیاز جمله عجا نیو ا افتیتکون خودش 

که آسمانها در اول  یبه آن مقام دیگذشت در شب معراج تا رس 9غمبریپس پ

 عیبود و جم ایدر کیعرش  یماسوا عیکه جم ییبه جا دیتکون بودند و رس

حمراء بود و  اقوتهیجوهره  کی عایجم یو عرش و کرس نهایآسمانها و زم

 ادجیو اول بدء ا نیرا در اول تکو یماسو عیکه جم ییبه جا دیرس نیهمچن

به هر  نیآب و گل است و همچن انیکه هنوز در م دیو حضرت آدم را د دید
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 یعالم و به عالمها نیدر هنگام تولدش و اول تکونش عبور فرمود به ا یینب

عالم و همه را در هنگام تکون مشاهده فرمود و  رهزار هزا عیو به جم گرید

است  مشکل اریبس یزمان یفهمها نیاست و تعقلش با ا یبیغر تیحکا نیا

 برغمیکه پ کندیم الیرا خ یچون ندارند آن مشعر شنوندیحرف را که م نیا

 یوابمثل خ میکنیبود که ما تصور م یکه عبور کرد مثل تصور نجاهایبه ا

ب آ یو هنوز تو سازندیآدم را که حاال دارند او را م مینیخواب ب مینیکه بب

 غمبریباشد که پ نیمراد ا دیرا بکند پس شا یهمچو وقت الیخ ایو گل است 

 نیا شد و نهایعبور کرد و ملتفت ا نهایآن شب به فکر و در عالم مثال بر ا

 یتآن بزرگوار عبور فرمود به وق نیو همچن دهیاشتباه است مطلب را نفهم

بور و ع شودیم دهیکه نفخه دفع دم یو به وقت شودیم دهیکه نفخه صور دم

کرد و بعد از آن  یکه چهارصد سال است و آن را ط نینفخت نیکرد به ماب

 دیو صراط را و جنت و نار را د دیو حشر را د دیو نشور را د دیمحشر را د

گذشت به مقام  او هکذ دیو اهل نار را در نار د دیو اهل جنت را در جنت د

و از آنجا هم گذشت تا به مقام  رضوان و از آنجا هم گذشت تا به مقام ذکر

کرد و  یمراتب را در آن شب ط نیا عیو جم دیاسماء اهلل و صفات اهلل رس

 یمسافت را در اقل از ثلث شب ط نیسفر او پنجاه هزار سال راه بود و ا

الجمله حرف  یمطلب ف نیو برگشت و آمد و اگر بر نفس ا دیفرمود و د

و هم که ا کندیبه خود م اسیاست که ق نیداشته باشد به جهت ا یصعوبت
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از من مالتر است و از من معرفتش  تینها عرضهیب یاست مثل من آدم یمرد

است آخر هم آن هم از جنس ما است چون از جنس ما  شتریو حکمتش ب

مدت  نیرا در ا عهمه اوضا نیهمه احوال را و ا نیا شودیاست چطور م

وار کردن آن بزرگ اسیسببش ق نیا ملتفت بشود و بفهمد و برسد و لیقل

 نیاو را بشناسند ا قتیلکن اگر مقام او و اصل حق اتیجزئ ریاست به سا

 اتنیبه جهت آنکه آن بزرگوار تصرف او در همه کا شودیتعجب برطرف م

 یابدن تو از پ رمگر مثل تصرف روح در بدن و مثل اطالع روح تو ب ستین

 یهمه را ط نیطرفه الع کیو به  نیفه العطر کیبه  کندیتو تا سر تو عبور م

عالم شد  نیعالم و روح ا نیکه جان کل ا یکس نیهمچن ندیبیو م کندیم

جسم مطلق است و جسم مطلق  تشیعالم آ نیبلکه موثر کل شد بلکه او در ا

ان کند بلکه در هم یط یزمان تا یاز مشرق تا به مغرب به مسافت زمان دینبا

که در آسمان  یدر مشرق است همان آن در مغرب است و همان آن کهیآن

از مکان وجود  یزیاست و او اوجد است در هر چ نیاست در همان آن در زم

به مقام  دیرس یحاال اگر کس زیبه خود آن چ یزیاست از هر چ یاو و اول

اوقات گذشته و  عیمشرف است بر جم دیحد نیاست که ا نینه ا ایآ دیحد

است  نینه ا ایکه در حضرت آدم بود آ یدیو آن حد ندهیاوقات آ عیبر جم

 دیهمه از افراد حد امتیتا مقارن ق دیآیبود و آنچه م دیاز افراد حد یفرد

 عیاست بر جم منیمه ستین یزیچ نکهیبا وجود ا دیاگر حد نکهیاست نه ا
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 یما معدن دیعالم حاال حد نیا جادیعالم تا آخر ا نیا جادیاوقات از اول ا

ر ب منیو مه بودیو شاعر م بودینفس شاعره م نیاست و شعور ندارد و اگر ا

رد ما شعور ندا دیمعلوم است که شاعر بود لکن حد بودیو مستقبل م یماض

جهت  نیاز ا اتیاز اهل شعور و ح ستیو جسم مطلق ما شعور ندارد و ن

طور  ستین یو انسان یشعور نفسان طورنیبه ا یأتیماساطالع او بر ماسلف و 

 چیخودش حاال اگر جسم مطلق نفس شاعره داشت ه یاست برا یگرید

در بحر شعور او غرقند حاال  اءیاش عینبود و جم رونیاز تحت شعور او ب زیچ

عالم هست لکن  نیبه چه نحو است انحاء شعور در ا اءیشعور او به اش گرید

 یکه مثل چشم ناظر نیهم نکهیشعور و اکمل شعورات است نه ا یآن اقو

 نیدر شعور باشد حاشا بلکه ا یخارج نباشد نقصان ییبه جا ییاز جا

را  یأتیماسلف و ماس عیادراکات است بلکه ادراک مطلق مر جم نیترناقص

چشم شما  دنید نیاست که ا یو اکمل ادراکات است بلکه آن ادراک یاقوا

همه ظهور  نهایت و ااز شجره ادراک او اس یاورقه اگوش شم دنیشن نیو ا

او  یادراکات است و به آن ادراک اقوا نیادراک او است و او دراک به همه ا

 دهدیاالدراکات است دراک است پس چشم شما شما را خبر م یهم که اقو

ست و او ا یینایب یینایب نیو ا ندیبیو او است که به چشم شما م زهایبه چ

همان روح شما است که به  ندیبیچشم شما که م نکهیمثلش ا استقوت او 

به  تینها ندیبینسبت به موثر او م دیشما مثل چشم عیو جم دهیچشم شما د
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 عیجم ستادیا تیشما در مقام موثر غمبریپ یشما و با چشم شما پس وقت

همدوش  ندهیاو در محضر واحد حاضر است و گذشته و آ شیدر پ یماسو

را در هنگام تولد او و در هنگام نزع آدم  ندیبیپس م اندستادهیا ودر حضور ا

را  یهر موجود نیکه مقبور و ملحود است و همچن یروح او و در هنگام

اول  او را در ندیبیو م ندیبیآن موجود م قیو در هنگام تفر نیدر هنگام تکو

هنوز  را و حال آنکه زهایچ نیاو ا تیبدئش و برزخ را و آخرت را و رو

او است بر همه اوقات موجود نشده  منهیاند از بابت احاصه و هموجود نشده

علم اهلل موجود است و او است خازن علم اهلل و او است  یدر زمان لکن ف

آنچه به خود آن  عیبه او انعام فرموده پس جم یصاحب علم اهلل آن علم الله

جهت  نیپس از ا بودموثر پا به عرصه وجود گذارده از او محجوب نخواهد 

بور ع یزیعبور کرد بر هر چ یزیدر شب معراج عبور کرد بر هر چ غمبریپ

است که عرض کردم لکن  نیکرد بر مبدء او و اول تکون او و اصل مطلب ا

 واجب است که مقدمه حل آن شود. یلیتفاص نیحل ا یبرا

 ایموثر افعال و اعمال و اقوال خودش هست  ی[( نفس انسان33شد)] عرض

 نه؟

 یسانچه و نفس ان یعنی میدانیچه اعمال را نم یعنی میدانیافعال را نم فرمودند

و  تسیبدن اثر نفس انسان ن نیموثر افعال و اعمال و اقوال خود هست لکن ا
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بدن اثر نفس بود چرا پشت سرش را خبر ندارد و خبر از عروق و  نیاگر ا

ه داشته باشد حاال ک دیااعصاب خود ندارد و موثر بر آثار خود البته اطالع ب

ت و بدن هس نیا یکه برا یو اقوال یو اعمال یافعال ستیبدن اثر نفس ن نیا

م ه نهایا شودیم یبدن جار نیبدن بر حسب ا نیو در ا زندیبدن سرم نیاز ا

که  یاعراض نیبدن است و همچن نیهم تیبه او ندارد و بر حسب قابل یدخل

 ستیشده آنها هم آثار انسان ن یآثار نشأبدن است از خارج آمده و م نیدر ا

جهت قولمان و  نیاز ا میجهت است که ما بر اعمال خود اطالع ندار نیاز ا

 میدانیالمان و اقوالمان را نمکه احوما چنان یوانگه رودیم ادمانیفعلمان از 

است که  یآن ریو خود من که موثر قول است غ میدانیخودمان را هم نم

و  ودشیم نیو قائل ا شودیم رونیب نیاگرچه قول از ا ندینشیم نجایا دیآیم

 ندینشیم نجایا دیآیاست که م ینیا ریلکن آن غ شودیم نیا یجاهل و ناس

شد  یناس نیکه ا نیشده که هم یبه طور میافرض کرده نیو ما خود را ا

ام من جاهل شده میگویجاهل شد م نیام و اگر اشده یمن ناس میگویم

 میردک نیلکن او را که اشتباه به ا ماندیاگر من را بشناسم مشتبه نم کنل

و  میکنیم نیو فعل او را اشتباه به فعل ا میکنیم نیقول او را اشتباه به قول ا

 شودیجاهل م نیکه ا نیمن نشستم و هم میگوینشست م نیکه ا نیهم

 شدم. یمن جاهل شدم من ناس دیگویم
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 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس شصت و ششم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

کل مرتبه موثر  یلماکان ف 9المعراج: اعلم انه یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یمادونه ال عیجم

الزم است که به قدر امکان آن مقدمه را  یامسأله مقدمه نیا قیتحق یبرا از

در استکمال چهار سفر  یهر ناقص یاست که از برا نیو آن ا دیفهم دیبا

ر و در ه یکه خواسته باشد کامل شود در هر فن یهر ناقص یعنیواجب است 
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 لاستکماناقص است و خواسته باشد  ایو در هرچه در دن یو در صنعت یعلم

 نیبکند و اگر ا دیبایحاصل کند و رفع نقصان از خود کند چهار سفر م

و  دیبه درجه کمال خواهند رس شد از رتبه نقصان دایپ اءیاش یچهار سفر برا

 د.اناند و در صدد شرح آن برآمدهکرده میعظ یچهار سفر را حکماء اعتنا نیا

الحق است و اول  یسفر من الخلق ال نیاول به اصطالح حضرات متقدم سفر

فر که دارد س یو نقصان یبعد تیاست که از غا نیبکند ا ستیکه با یکار

که منظور نظر او هست و استکمال از کمال او  یآن کامل یکند به سو

 نرفت کمال یهارتبه ینقصان به سو یهابکند پس سفر اول از رتبه خواهدیم

را  میشخص کامل رفتن و استکمال او کردن است و بعد سفر دو یو به سو

ن رتبه به آ یعنیالحق است  یسفر من الحق ال دندیالحق نام یحضرات سفر ف

وم کنند در انحاء عل ریآنجا س دیبا دندینزد آن کامل که رس بر دیکمال که رس

 ندیگویم میدو ررا سف ریس نیاو ا لیاو و انحاء کماالت او و شئون و تفاص

به قدر کمال آن کامل  ضیو عر لیمنبسط و طو اریاست بس یهم سفر نیا

را حضرات  میکه هست و سفر س یو آن کامل ریو به قدر انبساط نور آن من

از  ندکیاست که بازگشت م یسفر نیو ا انددهیالخلق نام یمن الحق السفر 

و استکمال خود را  ستکه آنجا بار خود را ب یجانب آن کامل و پس از آن

کرد و طلب انوار و قدرت و علم و کمال خود را کرد از فضل نور آن کامل 
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ت اگر به اس شتریانبساطش عرضا از سفر اول ب میسفر س نیکرد و ا لیتحص

ولکن در سفر اول جامد بود و  دیآیم کسانینظر ظاهر تا سفر اول مسافتش 

جمود را از خود دور  یهارتبه ئایفش ئایباال و ش رفتیباال و م رفتیم

و انبساط نداشت تا رفت باال و از آن اعراض کرد اسباب بود و جمود  کردیم

امل او را حل و ذوب کرد و او و در آنجا آن حرارت ک یکه اعراض بود برا

را  نیشد ا نیا هیوجود هیمنبسط و واسع کرد هرچه حرارت او ممازج با اهب

 که: ختین را از هم ریوجود ا یمتفرق کرد و اجزا

 وجودک التشهد له اثرا اعدم

 هیبنیطورا و  هدمهیفدعه  

 

 

و  کرد تشیبه سعه احد هیوجود را از هم پاشاند و منبسط کرد و شب نیا او

با آن سعه و احاطه و انبساط  دیآیم نییو پا شودیحاال که از آن مقام نازل م

 یاگرچه طوال مثل سفر اول است لکن عرضا دخل یسفر ثان نیپس ا دیآیم

الخلق  یال خلقالخلق و من ال یبه سفر اول ندارد و سفر چهارم را سفر ف
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 یه یه ثیمن ح اءیشا قیکردن و به حقا ریخلق س انیدر م یعنی دهندیم

 کردن پس ریو اوضاع و احوال و کثرات آنها را س اءینگاه کردن و نسبت اش

و در  کندیم دایتکثر پ نجایو در ا دیافزایبر علم و بر شئون علم او م نجایدر ا

ه آمد بعد ک تین است که حاال به غایو نه ا کندیم دایتکثرات تلطف پ نیا

 یانیاو حاصل شد حاشا بلکه آن نقصان اول عص یمنجمد شد و نقصان برا

است و بودن در آن  ینزول نزول طاعت و امتثال است و سبب ترق نیبود و ا

رب اوست سبب ق یکه االن برا یبعد نینقصان سبب بعد او بود از مبدء و ا

گر تنزل نبود و ا شیبرا ینقص ایدار دن نیا رد فرستدیم یکه نب ییاوست خدا

قرار امر به منکر کرده  نیجمود و نقصان او باشد پس خدا از اسبب  ینب نیا

ه بلک کندیاز منکر و خدا امر به منکر نم یو نه کندیو خدا امر به معروف م

الکفر و الفسوق و  کمیقلوبکم و کره ال یف نهیو ز مانیاال کمیحبب ال

ر کو امر به من کندیبه باطل نم یشأنه اغراپس خداوند عالم جل انیالعص

دار  نیبه ا یپس آمدن نب کندیو امر به قرب م کندیو امر به بعد نم کندینم

ما م شربیمماتأکلون منه و  أکلیبشر  ئتیو تجمد او و ظهور او به ه ایدن

شود و یم یسبب ترق نیو ا یبردارمحض امتثال است و فرمان نهایتشربون ا

 خیمرحوم عرض کرده بود خدمت ش دیکه سچنان نیاز ا یاریغافلند بس

 تمسیتنها با یگوشه خلوت کیمرحوم که اگر من به جماعت حاضر نشوم و 

و  است ادتریاست و خضوعم و خشوعم ز شتریو نماز کنم حضور قلب من ب
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 هداشته باشم و در جماعت همهمه مردم است و متوج توانمیم شتریتوجه ب

و توجهم کمتر است  شودیم شانیپر امام و افعال امام و متابعت امام حواسم

 یمرحوم که نه هر توجه خیافضل است آن را بکنم فرمودند ش یکیحاال کدام 

 یاست به هر طور یبردارمطلوب خدا است مطلوب خدا امتثال و فرمان

و  ایب دیبگو یبه شخص غمبریکرد حاال اگر پ دیطور باحکم کرده است آن

د بروم توجه ندارم در جنگ و من حضور اگر من به جها دیبرو جهاد پس بگو

گوشه به اخالص  کیدر  خواهمیمتوجه دشمن بشوم م دیقلب ندارم و با

امتثال  یدر هر حال دیبایامتثال نشد بلکه نوکر م نیتوجه کنم و عبادت کنم ا

و  شودیاو م یهایسبب ترق شودیفرمان او بکند و آن امتثال سبب تقرب او م

 نیتوجه داشته باشم و امتثال بکند ا خواهمیمن م دیاست که بگو نینه ا

 ستیعلماء و حکماء به قول مشاحه ن یو در مثلها دیآیعبادتها به کار نم

مرا از سجده  ایمأمور به سجده آدم شد عرض کرد خدا نکهیبعد از ا طانیش

ا مالئکه غبطه آن ر عیتو بکنم که جم یبرا یآدم معاف بدار من چنان عبادت

که  مداریمن دوست م ستمیکه من محتاج به عبادت تو ن دیرس یوحبخورند 

مرا  میگویکه م یو از آن راه کنمیکه امر م یعبادت کرده شوم از آن باب

 است نیا دارمیاز راه دوست م میگویکه من م یو باب یعبادت کنند آن راه

مقامات که مکه  نیدر بهتر یکه هرگاه شخص دهیرس ادیز ثیکه در احاد

است که به ازاء حجر است  ییمکه که آنجا یاز جاها ییباشد و در بهتر جا
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قدر که قد او مثل کمان شود رکن و مقام است عبادت کند خدا را آن نیماب

بر  بطالیبن اب یعل تیگردد ولکن از باب وال دهیو تن او مثل هنبان پوس

 چیعبادت به ه نیاو ا یار و براالن یف هیمنخر یاهلل عل هخدا وارد نشود اکب

که خدا  یو اگر از آن باب خوردیوجه من الوجوه ثمر ندارد و به کار او نم

آن باب هزار هزار  ریاز غ گرید یو کس دیکلمه بگو کیخواسته برود و 

آن عبادات هباء منثور  عیو جم خوردیکلمه به کار م کیعبادت کند آن 

از  ایاز بابش بهتر است از طاعت عمر دن عهیطاعت ش کیپس  ثمریباست و 

گ و دن ستیاست و عبادت ن یبه جهت آنکه آنها فعلگ ایاول دهر تا آخر دن

آنها  رمیعبادت نشده حاال گ نیخم و راست شده و ا یاست ه یبرنج کوب

 یاست که برو نیاش را عبادت کنند مثل اهمه ایتا آخر دن ایهم از اول دن

 ییخدا ندارد و آن دهیفا چیو ه ستین چیو ه یکنتضرع  یکن هیبت گر شیپ

آن  و ستیدعا ن کندیکه م ییو آن دعا ستیاو تضرع کرده خدا ن شیکه پ

پس از  خوردیاش نامربوط است و به کار نمو همه ستیعبادتش عبادت ن

 کیو  شودیم ریعمل کث لیو از بابش قل خوردیراهش و بابش به کار م

او  تیو هزار هزار من زبل و پهن حاال هزار هزار من پهن کم ریاکس نخود

ن ندارد لک تیکم رینخود اکس کی نیندارد و ا دهیفا چیاست لکن ه یلیخ

آن است و  متیق یریو مبالغ خط دیآیاست فعال و به کار م یریاکس

 دیعب میدر هنگام سفر س ای دیآیدر سفر چهارم در مقامات بعد که م نیهمچن
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 نیبلکه ا کندیاو افاده نم یبرا یوجه نقصان چیجه به درجه به هشدنش در

که  یاهر کندیاو م یبرا اءیاش قیبعد اثبات سعه او و نفوذ و اطالع او به حقا

وم مرح خیش شیمطلب و آن فرما نیا نیپس جمع ماب نجاستیخدا خواسته ا

 امیا ین بودم کنت فیاقبالم چن امیکه در اوائل سن من در ا فرمودندیکه م

 شودینم من یآن مکاشفات برا گریکه مبتال به خلق شدم د یبعد از آن یاقبال

ه است ک یهیاست که بد نیکه عرض کردم ا یو آن مطلب نیا نیو جمع ماب

د دار یبطن یبدن ریو مآخ یبدن میاست و صاحب مقاد یانسان صاحب حس

او واقع شده و در  بدن میکه چشم او در مقاد ستیدارد و شک ن یظهر

ه بدن او مواجه میمقاد کندیکه انسان نگاه م یو وقت ستین یچشم رشیمآخ

 ندیبیاو اگر مواجه شد آن را نم ریو مآخ ندیبیآنجا را م شودیکه م ییبا جا

 یراب یبیو ع ینقص نیاو مواجه او است و ا میکه مقاد ندیبیرا م یو آن طرف

حاال که مأمورم  دمیدیمشرق را م بودمن به مشرق  یرو یوقت ستیشخص ن

 ستیمن نقص ن یبرا نیا نمیبیمن به مغرب باشد و مشرق را نم یکه رو

را  دنیاست آن د نینه ا نمیبیمحض امتثال باشد حاال که نم دنیند نیا یوقت

ال الاله اال اهلل گفته باشد چهل س کی فشیکه اول تکل یاند کساز من گرفته

 شودیکلمه از نامه عملش محو نم کیآن  گذردیم ههم که از عمرش هم ک

 یکس نیباز آن را دارد و وجدوا ماعملوا حاضرا و همچن رودیبه دهر م یوقت

آن  و در یمخصوص یاقبالش و فراغتش مأمور بود به توجه به جا امیکه در ا
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توجه کند  گرید یحاال مأمور است به جا شدیاو کشف م یبرا زهایوقت چ

در  لکن ستینرفته در زمان آن حاال ن اشسهیآنها از ک ندیبیرا نم زهایو آن چ

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 

 وشهادت بدهد  دیحاکم با شیشهادت بدهد پ دیایمأمور است ب یدارد وقت

 خر و پاالن و تیاش حکاو همه دیو کلمه الاله اال اهلل در آن وقت بگو دیایب

و المحاله  دیشهادت بگو یالفاظ را به جهت ادا نیهم دیو فروش با دیخر

ان داخل نقص نیو ا دیگویکلمه الاله اال اهلل نم دیگویالفاظ را م نیا یوقت

الن بودم و ف نیچن اقبالم امیمن در ا دیفرمایمرحوم م خیش نیو همچن ستین

 ستیمن ن یحالت را داشتم و حاال که مشغول به مردم که شدم آن حالت برا

 دیابیحاال م کی گفتمیمن تنزل کردم آن وقت م یعنیکه  شودیم نینه ا

سفار ا نیمعاشرات پس ا نیکثراتم و مأمور به ا نیهزار حاال مأمور به ا میبگو

جمله واجبات بود به طور اجمال ولکن  از یاربعه در استکمال هر ناقص

 اسفار اربعه در دو نیشرح کرد ا دیبکنم آن را با دیبایچگونه استکمال م

در  یکیو  اتینیدر تکو یکیشود  انیب دیو دو مقام با شودیمقام ثابت م

از  یکیهر  در عیدر تشر یکیو  نیدر تکو یکی گرید یو به لغت اتیلیتکم

ما  جادیا نیسفرها است و مراد ما از تکو نیا تاس ینیمقامات به طور مع

وه و الق یالعدم و ف یعرصه الکون و کان ف یف کنیلم یعنیاست  کنیلم
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نچه آ یعنیابراز ما قد کمن است  لیو تکم عیالوجود و اما تشر یخرج منه ال

 لیکه مکون شد تکم یآن بعد از آن یگذارده شده و صالح است برا نیدر ا

 میآوریگذارده ما به عرصه ظهور م نیو آنچه خدا در کمون ا ار نیا میکنیم

 یو حال آنکه نبوده است بلکه صالح برا میکنیم جادیا یزیما چ نکهینه ا

 میکنیم تیکامن را تقو ءیش نیبوده و در او به طور کمون بوده و ما ا نیا

 نجا ضیمر نیا ضیمثل معالجه مر لیمثل تکم میآوریو به عرصه ظهور م

به جهت علل و  یاست لکن آن قو یمش یقوت است برا یدارد و صالح برا

 یزیجان را و حرارت غر میآیاو حرکت ندارد من م یشده پا فیامراض ضع

و اصول و اغراض  کنمیو ازاله اعراض و امراض از او م کنمیم تیاو را تقو

عمل  لیمپس تک افتدیو راه م زدیخیبرم شودیم حیصح کنمیم تیاو را تقو

که عمل در مواد  نیدر مواد موجوده در عرصه وجود است به خالف تکو

صورت است  جادیو ا ءیماده است المن ش جادیبلکه در ا ستیموجوده ن

تفاوت دارد خلق من الماء بشرا خلق الجان  یلیبا آن خ نیپس ا ءیالمن ش

 ناراست و الجان خلقناه من قبل من  لیمن مارج من نار در عرصه تکم

 یح ءیاست و من الماء کل ش لیمن نار السموم در عرصه تکم نیالسموم ا

است و اما در عرصه  لیبلکه در عرصه تکم ستین نیدر عرصه تکو نیا

است المن ماده و المن صوره است  ءیخلق المن ش جادیو عرصه ا نیتکو

 هم لیو در عرصه تکم نیدر عرصه تکو ءیش یو الف ءیو اللش ءیخلق البش
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االت و سو میکه محقق کرد یکه بعد از آن رایمحل سوال است ز نجایا سئلونی

سوال  یکی ستین رونیب زیاز چهار چ نیسواالت سائل میکرد عیرا تنو نیسائل

است و دوم سوال لم فعل است و هرچه  نیاز من فعل است و هرچه ملحق به ا

 یکین است و یمم فعل است و هرچه ملحق به ا یکی شودیم نیملحق به ا

 فیو از ک اءیم فعل است و هرچه ملحق به آن است و سوال از کم اش یعل

 عیما فعل است جم یشان و اضافاتشان هم از ملحقات علو از نسب اءیاش

گفته  لیدر تکم ستین رونیچهار باب ب نیکه از ا دمیدیرا د نیسواالت سائل

 توانینم نیدر تکو وم کمله  یمن کمله و لم کمله و مم کمله و عل شودیم

 سیکه ل رایگفت لم فعله ز توانیفاعل و نم رهیغ سیکه ل رایگفت من فعله ز

فت گ توانیکه هو خالق الماده و نم رایگفت مم فعله ز توانیو نم هیورائه غا

فواعل  ولکن فعلیعما  سئلیکه هو خالق الصوره پس آنجا ال رایم فعله ز یعل

 تیلم فعلت کذا و لم عص دیگویبه خلق م اجهت خد نیاز ا سئلونیمکمله 

 فعلت کذا.لم  ندیبگو توانندیو خلق به خدا نم

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و
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 «*درس شصت و هفتم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

کل مرتبه موثر  یلماکان ف 9المعراج: اعلم انه یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یمادونه ال عیجم

فر از س یکیکه اسفار چهار سفر است  میکرد انیطور اختصار و اجمال ب به

خلق و  یسفر از حق به سو یکیسفر در حق و  یکیحق و  یخلق به سو

 یمعن نیچهار سفر بر دو قسم است به ا نیا که میسفر در خلق و گفت یکی

 عیرو تش لیچهار سفر در تکم نیا ایاست و  نیچهار سفر در تکو نیا ایکه 

است اگرچه مقدم است به حسب ظاهر  نیکه در تکو یاست اما چهار سفر

به جهت آنکه  لیاو اشکال دارد اما در تکم زیلکن درک اسفار در او و تم

دارد  یو وضوح یکه درک اسفار ظهور ینیبیم یکنیمواد او را مشاهده م
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آن وقت بعد  شودیم انیکه ب لیپس اول اگرچه آن مقدم است لکن در تکم

 ایهم دو قسم است  لیو در مقام تکم شودیم دهیبهتر فهم نیاز آن تکو

 نیا ای شودیم لیتکم هیظاهر هیاست که به واسطه اسباب کون یالتیتکم

چون شرع که ما  شودیم لیتکم هیظاهر هیب شرعاست که به واسطه اسبا

 شرع ظاهر نیو هم مییگویدفعه شرع م کی شیدارد پ یدو معن مییگویم

و مخالفت  یبکند و امتثال یظاهر یو امر و نه دیایب یکه رسول ظاهر

موجود است و  انیاز اع نیا یماسوا عیلحاظ جم نیباشد و به ا یظاهر

 که آن یبعد از آن نندیتکو انیو اع قیحقا عیموضوعات که مخاطبند جم

و  شودیجن مبعوث م ای آدمیبن انیدر م یدرست شد و هر نب انیو اع قیحقا

 مراد از گرید یاما به لحاظ و معن انیو اع قیحقا نیا یبرا آوردیم یامر و نه

ا ر یاست که بعض خلق را نسبت به بعض دهند عال یاعرصه شرع عرصه

ا نسبت به ر فیبدهند فاعل را نسبت به مفعول بدهند لط یمثال نسبت به دان

 نیا یفیطبه ل را نسبت یفیلط ای یفیرا نسبت به کث یفیکث ایبدهند  فیکث

که شرع عرصه اوصاف است و اوصاف به  رایعرصه عرصه شرع است ز

قام م نیمالحظه نسبت به ا نیو اما مقام کون به ا شودیمعلوم م اءیاش زیتما

اند و احداث شده ءیوفات است و مقام مواد است که المن شمقام آن موص

و  اءیاش زیتما مو مقا اتیاما مقام اوصاف و مقام ماه شودیم نیآن مقام تکو

 میریکه بگ یظاهر یحاال در شرع ظاهر شودیمقام شرع م اءیمتممات اش
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وم که د یبه آن شرع به معن میشویمنتقل م نیو بعد از ا شودیبهتر معلوم م

ه ب یو احداث ماده اما در شرع نیدر تکو میاوصاف است و بعد برو یبه معن

 دیکه ناقصند با نهایادم ا یاز بن نندیمخاطب عتیشر نیدر ا نیحسب ناقص

خداوند  یعنیاست  زیچه چ نهایناقص بودن ا یمعن مینیاستکمال کنند اول بب

منشأ آثار  بکند و هایرقباشد و ت تیکه قابل ترب دهیآفر هیصاحب بن آدمیبن

را در  هانیشود و ا دایپ بهیاو آثار و افعال و صفات غر یبشود و از برا بهیغر

مطالب حکمت را  عیدارد و جم یکمون او گذارده باز در کمون دو معن

است که  نیکمون ا یمعن یکیمجلس گفت  کیروز و  کیدر  توانینم

لکن  ستیمقصود ن نیکامن است ا زیاز امکانند و در امکان همه چ اءیاش

چه استعداد دارد مثال خداوند در  دید دیاست با ءیش یکه برا یبیامکان قر

که از آهن  ییزهایچ نیو صفود و ا نیسک و فیگذارده س دیامکان حد

را در امکان القطن قرار  نهایقرار داده و ا دیرا در امکان حد نهایا سازندیم

 نیو ا سندیریکه م یینخها نیساخت مثل ا توانینداده و آنچه از القطن م

 یعنیقرار نداده است  دیدر امکان حد بافندیکه م ییو تورها ییهاپارچه

از او ساخته  زیچ نیا یدیبا حفظ صورت حد دیانه حد ثیحمن  دیالحد

را ردش کنند به امکان و دو مرتبه از  دیممکن است که حد یبل شودینم

به صفت قطن آن وقت از قطن جامه بسازند آن  یزیچ اورندیب رونیامکان ب

را  نهایو ا شودینم یدیاند لکن حفظ صورت حدنساخته دیوقت از حد
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ا ر دیو اگر حد یدیداد مگر با حفظ صورت حد دیحد هنسبت ب توانینم

اخت س یرد به تراب کرد و رد به عناصر کرد و دو مرتبه از عناصر قطن دیبا

 دیرا جامه کرد پس ما حد یدیکه حد شودیو آن قطن را جامه کرد گفته نم

امه را ج شمیابر ینیبینشد نم دیکه حفظ صورت حد رایز میرا جامه نکرد

است و حفظ صورت  شمیجامه ابر دیگویکردند هرکس نگاه کرد م

 قرار داده است دیخدا در امکان حد نکهیا یرا کرده است و معن یشمیابر

 و شودیم فیس یدیبا حفظ صورت حد یعنی نیو سک فیرا از س زهایچ

 دیباشد نه امکان بع بیمقصود ما است که امکان قر نیو ا شودیم نیسک

شاء اهلل مجتهد که ما ان کنندیم ییروند گداینجف که م یهامثل طلبه

و حد نوع انسان را در  بیهست لکن نه قر دشیدر امکان بع نیا میشویم

انسان قرار داده حفظ  یکه برا یبیامکان قر یعنینوع انسان و امکان انسان 

گذارده و در هر  اریبس یو قوا عیکماالت و صنا شودیآن در آن صور م

قرار داده اگر آن کمال بروز نکند گذاردن آن در او  وهو ق یکه کمال یزیچ

س در پ اوردیب تشیکه به عرصه فعل هددیقرار م نیا یکه برا رایلغو است ز

قرار داده بالقوه  یدر جمادات کماالت یعنیقرار داده  یانسان خداوند کماالت

 ونه قوه امکان راجح  میکنیاو قرار داده و مراد ما هم از قوه که عرض م

باشد پس چون خداوند در  ءیکل ش یمعن هیف ءیکه کل ش یزیامکان جا

ر کرد که د ریتقد نیچند و چن یچند را کماالت یعیقوه انسان قرار داد صنا
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اعضاء  چیاست که ه یاکه در اول نطفه دینیناقص محض باشد بب نیاول تکو

 دایپ التاو هست انقالب ح بهیلکن در قوه قر ستیو جوارح در او بالفعل ن

و روز به روز به  @شود ظ@شودکند و علقه و مضغه و لحم و عظام ن

است و به حرارت روح  ینیتکو راتیواسطه آن حرارت رحم که از تدب

 هنکیکند تا ا دایانقالب پ یبه حال یاز حال یکه در مادر هست ه هیوانیح

ه ا کیو به دن شودیم یانشاء خلق آخر شود ولد نکهیکسوه لحم شود و تا ا

لقه بود نطفه بود و ع نیعرصه تکو حاال در شودیم عیعرصه تشر یآمد ابتدا

 هیاو به اسباب کون اتیترق ینیشد و آمد و آمد مکون شد و در آن اوقات تکو

ل و او را ح کندیحرارت در او اثر م یعنیاست  هیو به فعل و انفعاالت کون

حل و عقد و به  نیبه ا کندیو او را عقد م کندیو برودت در او اثر م کندیم

و  تینطفه باال آمد و در او حالت نبات کندیم دایاو انقالب پ یطبخ برا نیا

در  یوانیکه آن نبات که نمو کرد و روح ح یشد بعد از آن دایپ تیروح نبات

ج در خار ستادیآمد ا رونیشد و انشاء خلق آخر شد و تمام شد و حاال ب دایاو پ

ارج بدن ز خاست که ا یراتیتدب گریمنقطع شد حاال د نیاز ا هیکون راتیتدب

ج بشود پس از خار دیبا نیاست که از خارج به ا یماتیو تعل رسدیم نیبه ا

ه جهت مدد ب رسدیم نیچند و باز مثل داخل بدن به ا یماتیاو تعل یبرا دیآیم

 احداث شود لکن آن نیدر ا گرید زیچ دیبا هیخارج ماتیآنکه اگرچه به تعل

 عالوه در دیبا گرید زیچ تیرا که دارد نها یکون را از دست نداده بدن کون
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 یدارد و شرب یرا دارد اکل هیاو احداث شود پس به جهت آنکه مراتب کون

در  رودیم کندیاکل و شرب که م نیبدهند ا پارهکیکه  یدارد مثل آب

اخل در د که هیدارد و عقد و طبخ و تصف یاکل نیاندرون او باز به طور تکو

غذا و  نیا به ردیگیقوت م تشیوانیو ح ردیگیقوت م شیباز نبات شدیبدن م

که از شکم مادر آورده حاصل شود  نیآن تکو یقوت برا خوردیکه م یآب

باشد  دیبا هیخارج ماتیاو احداث شود به تعل یبرا دیکه با یلکن آن امر اخر

اشد و او که پدرش ب ینب هیعیپس اول مراتب تشر مییگویم عیکه آن را تشر

لد هست و نیا یکه برا ینبوت کنندیو نبوت م کنندیاو م میمادرش باشد تعل

 نیاز ا یطفل حاال حالت نطفه دارد و ه نیا یآنچه حاال حاصل است برا

 و ندینمایم نیبه ا یروز و شب تیپس نها کندیو م کندیم یحالت ترق

او  یابر گرید یعلم کی شودیم هو شب ک دهدیم زیتم یکیو تار ییروشنا

 دیوبگ تواندیرا هم نم یگریشد و طور د گرید یطور ندیبیم شودیم دایپ

او و خورده خورده پدر و مادر او  یبرا شودیم دایپ گرید یحالت قدرنیو هم

و و ا آموزندیو کلمات و خوب و بد م کنندیم میو او را تعل کنندینبوت م

 امر و نیا یزیبه چ کنندیم بیو ترغ صیتحر یزیچاز  دهندیم زیرا پره

تا  ردیگیقوت م نیا هیکه بن یتا وقت طورنیاست به هم عشیتشر نیهم شینه

 یگرید زیشود و آن چ میتعل نینفس حاصله به ا شودیاو حاصل م یبرا ینفس

است جداگانه  یو آن نفس دهییاست که در ارض علم رو یاهیاست و آن گ



  797|  صفحه

 

بود  نیبود که قابل ا یوانیح وانیح نیا تیندارد نها شیوانیبه نفس ح یدخل

که پدر  یبن نیافاده بکند پس ا نیبه ا یمبعوث شود نفس نیبه ا یکه اگر نب

 نیکه ما ا هیوانینفس ح ریغ یانفس جداگانه کنندیو مادر او باشند القاء م

به  یلتدباشد از اول نفس مع یپدر نب نیحاال اگر ا مییگویرا نفس ناطقه م

پدر و  نیپدر و مادرها ا ریاما سا ماندیکه تا آخر معتدل م کندیالقاء م نیا

اگر  را درست بکنند و تیاست اگر ترب اءیاز انب یراو تینها ستین یمادر نب

خودش است پس پدر و مادر طفل  یبکنند از سهو و کج تیکج و واج ترب

و هرچه حق  اءینبا از ندیآن طفل است از جانب خداوند عالم که راو ینب

را  یخودشان است و هر کار بد یو هرچه باطل است از رأ اءیاست از انب

و  کمیاست اشهد ان الحق لکم و معکم و ف یکه بکند اشتباه و سهو آن راو

کنتم اوله و اصله و  ریان ذکر الخ نیو انتم اهله و معدنه همچن کمیمنکم و ال

 تهایبتر نیا اءیاز انب اندیپدر و مادر راو نیفرعه و معدنه و مأواه و منتهاه پس ا

است و  نیکه بر لسان ا ییو آن اسم خدا اءیاو از انب تیرا و به واسطه روا

مقصودم از آن اسم حق است و مقصودم از آن اسم علم است و مقصودم از 

شخص هست  نیکه بر لسان ا یآن اسم شعور است پس به واسطه آن اسم

 ینفس و شودیم نیدر ا یبه قوت آن اسم احداث نفس و کندیم دایپ یتیفعال

 یو بنا شودیاو حاصل م یو نفس ناطقه برا شودیو انسان م دیآیم نیدر ا

 و رساندیرا به سن مراهقه و سن شعور م نیتا ا گذاردینطق و تصرف را م
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 حق تیو روا ییجا یهر کس یروات از هر طرف شودیم اریبس نیبعد بر ا

 نیممثل ه شوندیجمع م اریبس نیا یو روات باطله هم برا کنندیم نیا یبرا

هفتاد و دو فرقه باطل و آن فرقه حقه همه رواتند و  نیا عیکه جم عتیشر

 ندکنیو او را دعوت م کنندیمرور م چارهیب نیدعاتند به حق و باطل و بر ا

به  تعود ایدعاتند و رواتند  کنندیطفل مرور م نیکه بر ا ییآنها نیهمچن

روات حقند  ایروات  نیو ا دهندیم ادشیدروغ و فحش  کنندیباطل م یسو

و احداث نفس ناطقه  ائندیهمه روات از انب نهایو ا کنندیمعتدل م یو کارها

و روات  کنندیم نیو روات باطله احداث نفس اماره در ا کنندیم نیدر ا

باشد که عبادت  که عقل کنندیم نیمعتدله احداث نفس ناطقه حقه در ا

 نیکه در ا یدو نفس نیکننده رحمان است و اکتساب کننده جنان باشد و ا

را از  نهایا دیهم نگو یو کس اوردهیدو را از شکم مادر ن نیا شودیم دایپ

بود که  نیکه در شکم مادر بود مجبول بر ا یلکن آن اوردهیشکم مادر ن

الح است دست ص نکهیا مثل نهیبع شودیم ثمریب اءیدعوت انب دیبگو نیچن

 یبابچه اس گریهر دو بعد حاال د دنیگردان حیتسب یو برا میتیلطم  یبرا

به  دیآ رونیب دنیگردان حیبگرداند و از کمون او تسب حیتسب نیکه ا دیفراهم آ

ب اسبا نیطفل به واسطه ا نیو اقتضاءات عالم است پس ا هیاسباب خارج

ه اگرچ شودیاو حاصل م یروات برا نیااز  یعقل مبهم نیو ا ینوع نفس نیا

 نیا یهمه روات بودند و مقدمات بودند. بار نهایاند ادرجه کیهمه  نهایا
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چه آن دیآیم رونیب نیاز کمون ا تیفیک نیعرصه عرصه شرع است و به ا

او  یو شخص یطفل صورت نوع نیطفل گذارده که ا نیا بهیخدا در قوه قر

است حال کونه طفال و حال کونه مراهقا  دیز دیصور محفوظ بود و ز نیدر ا

است حال کونه مومنا او کافرا به جهت آنکه در همه احوال  دیز دیو شابا و ز

نفس اماره است به  اینفس ناطقه  نیخود را کرده پس ا یدیحفظ صورت ز

 نیا هیکه اگر اسباب خارج دیایبه عمل ب دیبایاز وجود م هیاسباب خارج

و زمستان  و نهار لیبه طلوع غروب آفتاب و به ل هیکون ابنبوت نباشد به اسب

 .دیآیم رونیطفل ب نیو تابستان نفس ناطقه از اندرون ا

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس شصت و هشتم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم
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و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

کل مرتبه موثر  یلماکان ف 9المعراج: اعلم انه یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یمادونه ال عیجم

 یعنیدر شکم مادر ساخته شد  یکه انسان کون یکردم که بعد از آن عرض

ساطع شد و آن بخار  یبدن آن درست شد و از لطائف اخالط بدن او بخار

حرکت را گذارد و متحرک  یشد و بنا یمشتعل شد و ح هیعالت فلکبه ش

پس از  اوردیرا ب ایقدر که بدن او طاقت صدمات دنشد و در شکم ماند آن

 ئتیه نیبه ا وانیح نیو ا یکون تیو انسان یو ولد دیآیم رونیشکم مادر ب

 یشده به جهت اعتدال اخالط و اجزاء و ارکان وجودش صالح است برا

را در حاجات خود براند پس بعد  نیسوار شود و ا نیبر ا یروح انسان نکهیا

 دشتعلنم هایکه خود آن مرب یخارج یهایآن مرب ندیآیشد م نیکه چن یاز ان

 هایندارم و آن مرب یاز آن را کار شتریاز آن و پ شیحاال پ گریو د تیبه انسان

 ینار نیشخص ا نیبه ا ددهیکه شعله م تیو آن نار انسان تیمشتعلند به انسان

 نیا تیاست که در عنصر ینه نار ردیگیآن کس درم تیاست که در فلک
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 هیشود عناصر جماد اضحعرض کنم تا خوب و گرید یانیبه ب ردیگیکس درم

که و اعتدال آن ردیگیدر آن عناصر درم یکرد روح نبات دایکه پ یمائاعتدال

ات معتدلتر آن نب ردیگیجماد معتدل تعلق م نیکه به ا یشد آن روح نبات شتریب

و  ردیگیتعلق م فیکث یروح نبات فندیاست و هرگاه عناصر کث فتریو لط

که به  یو روح نبات ردیگیتعلق م فیلط یروح نبات فندیهرگاه عناصر لط

روح  و چون آن شودیم وانیح ئتیالجمله معتدلتر شود بر ه یف یعنی تیغا

پس روح  یفلک اتیاشتعال به ح یبرا شودیشد صالح م وانیح ئتیبه ه ینبات

 یوح نباتو ر شودیو در نبات مشتعل م یفلک اتیبه ح شودیمشتعل م ینبات

 یروح نبات یبه اقتضا کندیحرکت م نجایو جماد ا شودیدر جماد مشتعل م

مراتب دارد هرگاه  یوانیروح ح نیبعد از ا دیآیبه حرکت درم یوانیو روح ح

هار دست چ ردیگیم نیکه تعلق به ا یالجمله روح یاست ف فیکث ینبات نیا

که معتدل شد صالح شد  وانیپس آن ح رودیو پا دارد و مو و دم دارد و راه م

و  ردیگیدر آن درم یآن وقت نفس انسان یانسان یاشتعال به نفس قدس یبرا

حرکت  و کندیعرض کنم جسم حرکت م یبیدرگرفتن را مثل تقر تیفیک

در جسم و  ای ردیگیاما به سرعت در حرکت درم کندیدر جسم بروز م

که عارض  ستیعارض جسم است شک ن ایسرعت عارض حرکت است 

پس چون عارض  شدیحرکت است و لوال الحرکه سرعت عارض جسم نم

 عهیکه حرکت سر یجسم نشد پس سرعت عارض حرکت است بعد از آن
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ت حرک نیا عهیاستداره سر یعنی عیسر ریحرکت مستد نیشد همچن دایپ

 عهیعارض حرکت سر ایاستداره عارض حرکت شده  میببن رهیمستد عهیسر

عارض حرکت  هشده ن عهیشده معلوم است که استداره عارض حرکت سر

مطلقه و نه عارض سرعت و نه عارض جسم پس حرکت عارض جسم شد 

در  ینبات و سرعت عارض حرکت و استداره عارض سرعت شده پس روح

 ریغاست ال هیلطائف اغذ یبه جهت آنکه روح نبات ریالغ ردیگیعناصر درم

بر  و غالب یگریمانع بر طبع د هیاغذ نیاز عناصر ا کیکه هر هیلطائف اغذ

 خواهدیپس نارش که م کنندیم گریکدیمگر اخوت با  ستندین یگریطبع د

و  مییآیبا تو و باال م میکنیما موافقت م ندیگویباال رود آن سه برادر م

 ندکنیبا او نزول م گرینزول کند آن سه برادر د خواهدیخاکش که م نیهمچن

 و کنندیعت او میمشا گریمنتشر شود آن سه برادر د خواهدیکه م شیو هوا

 تنیبا او ل گرید یکند و قابل امتداد باشد آن سه تا نتیل خواهدیآبش م

 گریکدیچهار تعانق کردند مطاوعه  نیچون او  روندیو همراه او م کنندیم

 یکیآن  کنندینم عتیمشا گریکدیکه با  ییلکن آن برادرها کنندیرا م

 درونیو هر کدام به طبع خود م کنندیاو را نم عتیبرود و آنها مشا خواهدیم

روم ب خواهمیو اما اگر گفت م شودیم دایو تفرقه پ کیتفک انشانیم نهایا

و با هم هستند و  شوندیپس از هم جدا نم میآیکرمان آن گفت من هم م

 نیلطائف عناصر است و ا یروح نبات ینخواهد شد بار دایپ انشانیتفرقه در م
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 است یعارض روح فهیلط شودیاست که عارض عناصر م یلطائف لطافت

است  نفس تیو کبر یروح است ولکن روح جسمان بقیز نکهیمثل ا یعنصر

و درست و حق هم هست و روح هم هست نسبت به  یولکن نفس جسمان

 یاعال بقیدارد به جهت آنکه ملکوت ز تیروحان بقیآن ملح و ز ایآن جسد 

 ادی ینیو مع یبه اندک حرارت بقیو آن ظرفها باشد و ز قیاثال است که انب

 و ردیگیدر ملکوت خودش و آنجا استقرار م رودیو م افتدیملکوت خود م

 گردد از یبر آنها مستول یاگرچه نار نمرود مانندیاما اجساد در اسفل اثال م

 بقیعالم ز نیاست که روحش در ا نیو مقصود ا کندیخود حرکت نم یجا

هم عرصه او ملکوت عناصر است به  یوانیح یروح نبات نیاست و همچن

 یباتوح نر زیاست پس ح یاعل زشانیعناصر است پس ح فیلطا نکهیجهت ا

 یزیچ لطافت ستیواقع شده پس ن فهیاست پس در ملکوت عناصر کث یاعل

 یح نباتبه رو کندیم دایعناصر شده باشد پس عناصر اشتعال پ ریکه عارض غ

 نجایس ادرگرفته پ یماده عنصر نیاآن صفت لطافت در  یعنیتتلطف  یعنی

 یوانیشد روح ح نیکه چن یبعد از آن کندیم دایاشتعال در خود ماده عناصر پ

 ای اشتعال او در ماده عناصر است ایکند آ دایاشتعال پ دیبا زیدر چه چ مینیبب

به روح  ندکیم دایاست بلکه اشتعال پ یدر روح نبات یوانیآنکه اشتعال روح ح

و  یخبر از ملکوت اعل نکهیقابل ا فهیآنکه اصل عناصر کث هتبه ج ینبات

حساس است و  یوانیگذشته اصل روح ح نیاز ا ستیسموات داشته باشد ن
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د ش دایکه پ یزیسه صفت در چ نیاست و متحرک و منتقل است و ا دیمر

 است که عارض یزیچ یحساس نیکه ا مینیاست حاال بب وانیح ندیگویم

 اگر شوندیو عناصر از شدت لطافت حساس م اشدب دیعناصر با فیلطا

 زیچه چ وانیح تیساسکه اصل ح کشدیبخواهم همه را عرض کنم طول م

 دایپ وانیح نیچه حالت است که در ا نیدارد احساس و ا یاست و چه معن

ه ک یحساس به طور اجمال عرض کنم بعد از آن ندیگویکه به او م شودیم

ار تا ن دیآیم نیبه ا کیجمود باشد و بارد باشد نار که نزد ءیش نیا یبرا

 زدیگریو نم ماندینکند بر سر جاش م یبر او نشده و بردش را فان یمستول

ارد که ب یاست لکن بعد از آن فیاست و منجمد و کث ظیغل نکهیبه جهت ا

 دیآیکه از دور م هیصاف فهیلطافت را داشته باشد پس چون حرارت لط تینها

 شودیکه مبر آن یبه همان حالت که آتش مستول شودیم یو فان زدیگریبرد م

 دیآیم فیبرد لط شیطور آتش که پهمان یبه همان معن کندیم یآن را فان

ت در الفرار است و ثابت اس ءیبط فیالفرار است و برد کث عیسر فیبرد لط

 نجایکه ا فیبرد لط نیامر به احساس ا نیاست ا هیمکان خود پس چقدر شب

 و آورندیم ریرا تعب نیو ا زدیگریم دیآیکه از دور م فینشسته حر لط

 دایکه گرگ از دور پ نیبود هم ستادهیا نجایگوسفند ا نیاحس ا ندیگویم

 یسر شمال یآریرا که م سیمغناط یسر جنوب کهنیمثل ا ختیشد گر

 نیا شودیچطور م نیا زدیگریو م کندیکه آمد فرار م ینما به محضقطب



  805|  صفحه

 

است  نهایاست که در طبع ا یو منافرت نهایاست در طبع ا یبه جهت آن مناسبت

را جذب  دارد که آن یمناسبت سیمغناط یبا سر جنوب سیمغناط یپس سر جنوب

که  یفیپس آن حار لط کندیدارد که فرار م یمنافرت یو با سر شمال کندیم

 نیبب ندیگویم کشدیآن را به خود م نیو ا ماندیم نجایدر ا دیآیاز خارج م

کرهه پس معلوم  ندیوگیبرد از حر را م ختنیچقدر دوستش داشت و آن گر

 نیا به افتدیم ءیاست که از آن ش یو مثال یاحساسات از فعل عیشد که جم

 است المحاله از هیما هو عل یمثال مناف نیاست و ا فیلط نیکه ا یبعد از آن

آن  احساس نیشد ا دایچون تألم پ شودیم دایپ نیا یبرا یآن مثال نحو تألم

 دکنیم لیکه م یزیو هر چ شودیالجمله منهزم م یف یو هر متألم کندیرا م

 یزیاحساس چ یمعن یبه هر حال شودیم نیبا او قر کندیم یالجمله اقبال یو ف

 ادیپ ءیش نیاست که در ا یزیاراده آن چ نیو همچن ستین نیاز ا ریبه غ

به آن مناسب است و به جهت  لیبه جهت شدت لطافتش ما زیو آن چ شودیم

اراد و از  ندیگویلطافتش کاره از منافر است و چون رو به هرچه رفت م

 عیرس لیالم عیالحرکه سر عیسر زیچ نیاراد لکن ا ندیگویهرچه منهزم شد م

و آن مثال  شودیکه فالن مثال حاال مواجه من م کندیفکر م شودیاالنهزام م

رار و اگر منافر است ف کندیمناسب است تعانق ممناسب اگر  ایا منافر است ی

 عیاست به مناسب و سر لیالحرکه و الم عیحال چون سر یا یو عل کندیم

آنکه عرب به طبع خود در آنچه  یاراده حت ندیگویاالعراض است از منافر م
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 مثل ارادهاست  فیکه در او ضع یبا وجود دیگویاراد م ستیهم ن یوانیح

د اراد شده بو فیاست اگر لط فیکه کث یبا وجود نقضیان دیریآنکه جدار 

است عرض  یاست اراد آن خف ظیوضوح بود ولکن چون غل تیاو در نها

جهت  نیو حرکت و احساس به ا شودیم دایپ وانیجهت در ح نیاراده به ا

شد و  فیلطکه نبات  یاست که بعد از آن نیمقصود ا شودیم دایپ وانیدر ح

که احساس و اراده و  یوانیکرد حاالت ح دایلطافت را پ تیغا یروح نبات

حرکت باشد عارض لطافت عناصر است نه عارض ماده عناصر پس حاال بعد 

شد حاال هم به او  دایشد و حرکت پ دایشد و اراده پ دایکه احساس پ یاز آن

قرآن بکن و  بهرا و احساس مکن آن را و نظر  نیاحساس بکن ا ندیگویم

 ای شودیاست که عارض احساس م یزیچ نیا اینظر به نامحرم مکن حاال آ

رو م خانهیاند به مسجد برو و به معارض جماد گفته ای شودیعارض نبات م

ات صفات نب ایبدانم صفات حرکت است  خواهمینرفتن م نیرفتن و ا نیا

چگونه  دمکرکه از آنچه عرض  دیصفات جماد است ملتفت باش ایاست 

است که عارض احساس و اراده و  یصفات عتیشر عیمعلوم شد که جم

 7فقال یعن العالم العلو 7یو سئل عل ستین یگرید زیو چ شودیحرکت م

را  نیکه ا یعن القوه و االستعداد حاال بعد از آن هیعن المواد خال هیصور عار

 تیعلف وراست و ص تیپس آن صورت فعل دیدیرا فهم تشیو صور دیدانست

هم همان صورت است و همان  تیاست و انسان تیاست چون صورت فعل
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ه ک ییاز ملک خدا محو نشد و در هر جا تیاست و فعل یاست و باق تیفعل

بدا بدن ا ردیمیعود به قوه نخواهد کرد پس انسان نم تیشد فعل دایپ تیفعل

 شودیم متفرق تیوانیبشود و ح شودیمتفرق م تیبشود نبات شودیخراب م

 خود یکه شد در مکان خود و حد دهر تیاست و فعل یدهر تیبشود و فعل

و  ودشیم یاست و نسب و اوضاع فان یبه فرد یاست زمان نسبت فرد یباق

 خلقتم للبقاء ال للفناء و انما تنتقلون من ماندیم یاست باق یکه دهر تیانسان

 دار. یدار ال

 دایپ تیهم فعل وانیدارد ح تیکرد دهر دایپ تیشد اگر هرچه فعل عرض

 کرد؟

 نباشد و وانیح نیکه ا یزمان دیآیدارد و م تیچون زمان تیوانیح فرمودند

 یلکن بر نبات زمان دیرا مالحظه کن تشیطور است اگر دهرنبات هم همان

است  یطور در دهر باقجماد هم همان نیاز ازمنه که متفکک شود و همچن

 دیآیو م تاس یملک اهلل ابدا لکن جماد زمانمن  خرجیملک اهلل ال یمادخل ف

که نبات نباشد و  یزمان دیآیاست م یکه جماد نباشد و نبات زمان یزمان

 ینباشد لکن انسان زمان وانیکه ح یزمان دیآیاست م یزمان وانیکذلک ح

و دوشنبه  بهکشنی وانیشنبه لکن حدارد نه دوشنبه دارد نه سه کشنبهینه  ستین

که خود را کدو  یآن کس ثلاند مشنبه دارد و مردم خود را گم کردهو سه
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حرفها ندارد انسان آن است که احس  نیبه ا یدخل تیکرده بود و انسان الیخ

ارد؟! و دوشنبه د شنبهکیبه شنبه و  یدخل چیه نیو علم ان الاله اال اهلل حاال ا

به  یحلم چه دخل نیم دارد حاال احرفها ندارد انسان حل نیبه ا یدخل چیه

رکت ح ریاراده و غ ریاحساس است و غ ریغ تیسانداشت ان کشنبهیشنبه و 

 است یاست و اوصاف یاست و اعمال یاست و علوم ییاست ولکن اعتدالها

خود  وانیاو به ح نیبه ا شودیافاده م یخارج یکه از موثرها و معلمها

ه و هرچ یباش وانیح یخواهیبکن حاال تو خودت م نیکه احساس ا دیگویم

رو ب قدرنیا میگویلکن من م یو به اعتدال نرو حد ریمن غ یبکن یخواهیم

و حد داشته باش لکن  تیلبث کن در کارها قدرنیبرگرد و ا قدرنیو ا

ن به موم گریکه از وقت تولدم غضوبم تا مردن د دیگویم ءیش تیوانیح

من اکولم و اکال  دیگویم مهیبه نکهیمثل ا شدیمغضب مکن من سرم ن

 نیانسان را معلم وانیاما ح شودیروزه سرم نم من ریحاال روزه بگ گرید

و تا  ریسه روز روزه بگ یماه ندیگویم ریماه رمضان روزه بگ ندیگویم

 شیحد برا یمخور و ه یشو ریاز آنکه س شیمخور و پ یگرسنه نشو

قد حدود اهلل ف تعدیتلک حدود اهلل و من  دهندیو اندازه براش قرار م ندیگویم

 وانیاست ظلم و غشم از صفات ح وانینفسه از خواص ح لمظ نیظلم نفسه ا

 .یوانیدر صفت روح ح دیفرمایم ریچه حضرت اماست چنان
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 نیو مشکلتر رودیمفرط و وسط راه نم ایمفرط است و  ای وانیح نیا یبار

 طیتفر ایافراط است  وانیوسط راه رفتن است و سبک ح وانیحکارها بر 

 ایاش گذشتم از سر همه دیگویاغلب مردم را م امافتهی نیسهل است که چن

چش را یه ای زدیریاش را مهمه کندیلج م ای دهمینم نارید کی نکهیا

 مگر آن افراط و ستین نیو ا کندینصفه کن نم ییلکن اگر بگو دهدینم

اد است اقتص تیاست بر او غلبه کرده و انسان ثیکه در حد یحدیو ب طیتفر

 کیمش یبه اقتصاد واقصد ف میو آخرت و ما مأمور ایو دن نیامور د عیدر جم

و  ایدن و نیصوتها در د عیو در جم هایمش عیو اغضض من صوتک در جم

اند به اقتصاد در عبادات به اقتصاد فرموده میمأمور واناتیدر ح یاخرت حت

نزل را هرگاه دو سه م یوانیح نکهیمثل ا اوردیکه کسالت ب ینه به طور دیبرو

 دیشویناخوش م گرید یو مدت یکشیرا م وانتیخود و ح یروز برو کیرا 

ر اوسط االمو ریپس خ دیافتیم گرید اریو به زحمات بس دیمعالجه کن دیو با

 است. یروانهیصاد و مو وسط و اقت

متحرک را  دیحساس مر وانیح نیاند که اآمده نیمعلم نیحاال ا یبار

دست بردارد متحرک به افراط و ساکن به  طیاند که از افراط و تفرخواسته

و فرمودند  نیئتیالس نیبالحسنه ب کیاست که فرمودند عل نینباشد ا طیتفر

 مودهشارع عدل امر به اعتدال فر زهایچ عیاالمور اوسطها پس در جم ریخ
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 یبالقریذ تاءیبالعدل و االحسان و ا أمریعادل  یخدا یعنیان اهلل  دیفرمایم

عن الفحشاء و المنکر و فحشاء تجاوز از حد است فحش عن هذا  ینهیو 

را  اءیعن تجاوز الحد پس خدا انب ینهی یعنیعن الفحشاء  ینهیتجاوز و  یعنی

 میادر تعلکه از پدر و م یتیانکنند و آن انس میه مردم تعلب تیفرستاده که انسان

 تیپدر و مادر انسان نیا یعنیپدر و مادر  اتیگرفته به جهت اختالفات روا

ه که هست مردم هم یتیانسان عیکه جم دیاند و بدانسلف آموخته اءیرا از انب

 و خطا انیاند لکن به جهت اعوجاج و غلبه هوا و هوس و نسآموخته اءیاز انب

 یاست که گاه نیاند ارا معوج کرده اءیانب اتیروا سیمو عادات و سهو و نوا

 یانپدر و مادر انس نی. پس اطیافراط است و تفر شانیامر و نه زهایدر بعض چ

 یقیحق یعالم نه انسان واقع نیا یعالم و از انسانها نیبر نظم ا کندیدرست م

 نانسا یبرا شودیمعتدلتر و مناسبتر م یکه قدر کنندیم ینیتمک تینها

از  شعیجم تیمناسبتند و آنچه مردم دارند از انسان نیلکن غافل از ا یقیحق

 دهیرآف یو دوم انسان را نب دهیآفر یاخذ شده است و خدا اول انسان را نب اءیانب

از انسان نگذارده و نخواهد گذاشت و  یرا خال ایفرستاده و دن ینب شهیو هم

 .شوندیم وانیخورده ح خوردهو  شوندیبگذارد از انسان منقلب م یلاگر خا

جماد است  ینه؟ اگر صواف ایجماد است  ینبات صواف نیشد که ا عرض

 شود؟یچگونه اثر و موثر به آنها گفته م
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 نیاگر ا دیفهم دیرا با نیصفا نبات است ا اینبات است  هیماده صاف فرمودند

 .شودیدرست شد معلوم م

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس شصت و نهم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

کل مرتبه موثر  یلماکان ف 9المعراج: اعلم انه یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یمادونه ال عیجم
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چه  هیعیو موثرات تشر نیو تکو عیتشر یبه معن دیهفته گذشته سخن کش در

چگونه عمل  هینیو موثرات تکو کنندیم ریغ لیو چگونه تکم کنندیم

صاف مقام او عیاصل مقام تشر میکه گفتبعد از آن کنندیو احداث م کنندیم

ن آ مقام نیو مقام تکو یاست کائنا ماکان بالغا مابلغ در هر مرتبه و مقام

بعد از  آورندیرا از عدم به وجود م ءیاست که آن ش ءیش قتیذات و حق

له از جم شودیمقام اوصاف شد مراتب اوصاف مختلف م عیکه مقام تشر یآن

 تعیشر نیه واسطه ااست و آنچه ب یظاهر تیشرع نیا یکیمراتب اوصاف 

 نیکه به ا یعیوجود تشر یظاهره از برا عتیشر نیو در ا شودیحاصل م

را  تیباشد که آن مش یتیکه مش یستیباز با شودیظاهره حاصل م عتیشر

 یعنی یهست یافینداشته باشد که است یسابق تیباشند و آن مش دهیبنفسها آفر

ه و نگذارد گذاردیم یهست رهیاز آن کند و هرچه پا به دا یعیتشر یآن هست

 خواهدیم یداثو اح خواهدیم یبود حادث است و هرچه حادث است محدث

آن حادث از آن احداث و به آن  نکهیباشد تا ا دیو احداث مناسب حادث با

حدوث گذارده محدث  رهیاحداث به عمل آمده باشد و چون هرچه پا به دا

 شیکه پ یامر به احداث نیود اش یمنته یستیبا خواهدیو احداث م خواهدیم

اج نباشد پس المحاله محت یرمتناهیسلسله غ نینباشد تا ا گرید یاز آن احداث

 از آن سنخ و از آن گریکه د یبه مبدئ ییشود به جا یاست که منته نیبه ا

 هریجهت در هر دا نیکه به آن او احداث شده باشد پس از ا یزینوع نباشد چ
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ز باشد و از آن تجاو رهیکه آن مبدء آن دا یاحداث کیبه  شودیم یمنته یحدوث

 نیانباشد و بنابر گریاز آن نوع صفت د یبگذر ثکه اگر از آن احدا کندینم

مر  یحادث لیو تکم یبه حادث یهم که از القاء حادث عتیشر رهیقاعده در دا

 یفایکه آن حادث است یحادث کیشود به  یامر منته دیبا شودیم دایپ یحادث

آن حادث در مقام  دینکرده باشد و با یرا از سابق بیترک نیکمال و ا نیا

 یفایخود مخلوق بنفسه و کامل بنفسه باشد و متشرع بنفسه باشد و است

از  نیاست ا طورنینکرده باشد و به حسب ظاهر هم هم یگریکمال را از د

 رگید یکه از کس ییبه جا رسدیو آن از آن و هکذا تا آنکه م کندیآن اخذ م

اخذ نکرده و  یگریعلم شده و از د نیاخذ نکرده باشد و او بنفسه صاحب ا

ه شود ب یمنته دیبا عتیعلم را کرده پس امر شر نیابداع و اختراع ا ودخ

 هریدا نیاخذ شرع و تعلم نکرده باشد پس او در ا یگریکه آن از د یشارع

نفسه کرده و ب تیاست مخلوق بنفسه که خداوند اول او را بنفسه هدا یتیمش

و  یو فضل یاو کمال یکه برا یکرده و بنفسه کامل کرده بعد از آن میتعل

بر  دتابیکند آن فاضل نور آن م تیرا هدا یگریشد که بتواند د دایپ ینور

و  دکننیم یو ترق کنندیاستکمال حاصل م نیناقص ریناقصان و سا ریسا

که  یتیآن مش یبه سو کنندیو صعود م شوندیمتمسک به حبل آن فاضل م

ت و اس رهیدا نیدر ا یبنفسه تیهم مش رهیدا نیکامل بنفسه است پس در ا

و  هیوجود محمد بن عبداهلل است صلوات اهلل و سالمه عل نیبه اجماع مسلم
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تعلم نکرده و اخذ  یمخلوق چیمتعلم که از ه ریو او است عالم غ نیآله اجمع

نکرده است بلکه آن بزرگوار  گرید یرا از کتاب و سنت کس نیو د عتیشر

خود به عرصه ظهور او آمده است و خود او معلم  بیاست که از غ یوجود

د او کرده باش میاو اسم اهلل باشد و خدا تعل تیمعلم ثیخود او شده اگرچه ح

کرده  تیخود او کرده و خود او را به خود او هدا میولکن خدا به خود تعل

ضرورت اسالم اول ماخلق اهلل است و او  پس وجود مبارک آن بزرگوار به

که  ینکرده و او است کامل خود یکه تعلم از ماسوا یو معلم یاست عالم

 بکنند. دیاو به او استکمال با یماسوا عیجم

است و خود او  یکماالت یاست که خود او بنفسه دارا نیمقصود ا یبار

 عیاست که جم یکمال و نور یاست و دارا یو استقامت یاعتدال یبنفسه دارا

خدا  میو تعل رندیاز او اخذ کمال و نور و علم کنند و از او فرابگ دیبا یماسو

فاصله  یخدا صوت انیو م غمبریپ انیکه م ستین یقول میهم به آن بزرگوار تعل

وت اقرب باشد آن ص نیبرسد و اگر چن غمبریو به پ دیایخدا ب شیباشد که از پ

 غمبریغلط است پس پ نیو ا شودیآن صوت اول ماخلق اهلل مو  شودیاهلل م یال

تعلم از خدا نکرده خود او است و اول کلمه که خدا به او تنطق  یبه صوت

 یعنیکرده  میرا به خود او تعل اوکرده در عرصه امکان خود او است پس 

هرچه باشد  یکه هرچه از او بپرس یبه طور مایجعله عالما و معتدال مستق
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 کندیخود نظر م مهیمستق قهیو به سل کندیکه رجوع به قلب خود م نیهم

 قیاکوان دارد حقا عیآن را و به جهت آن احاطه که به جم قتیحق فهمدیم

و نظر او معتدل و  کندیآنها را مشاهده م سادو صالح و ف ندیبیرا م اءیاش

کند حق است و نظر او را خداوند چنان خلق کرده که به هرچه نظر  میمستق

 تینقص در ربوب چیاست که ه یزیخوب چطور چ فهمدیو باطل آن را م

ه ک یکه به هر خط دهیآفر نیشما را چن دیشما اگر صاحب خط باش ستین

 دیبد نوشته و شما اگر بافنده باش اینوشته  خوبکه  دیفهمیم دیکنینگاه م

که خوب  دیفهمیشما را چنان خلق کرده که هر پارچه به دست شما بدهند م

 دینیصور و گلها و نقشها را که بب عیجم دیبد و اگر شما نقاش باش ایبافته 

 تیدر ربوب یو نقص دیفهمیآن را م یو بد یو اندازه خوب یو بد یخوب

خلق کرده  طورنیرا و شما را در هر صنعت ا یکه هر کس نشدهخداوند عالم 

اشد که او استقامت و ب دهیآفر نیبنده را هم چن کی شودیباشد حاال چه م

موجودات را بفهمد و سبب آن را هم و عالج آن را هم بفهمد  عیاعوجاج جم

لکه ب شودینم عیخدا در تشر کیو او شر شودیاو نم تیو نقص هم در ربوب

اهلل آنچه را من به تو  کیو به او فرموده احکم بما ار دهیآفر نیاو را چن اخد

الرسول فخذوه و ما  کمیمردم گفته ما آت ام تو حکم کن و به همهنشان داده

و الرسول فقد اطاع اهلل پس ا طعیعنه فانتهوا و به مردم گفته که من  کمینه

و نازل فرمود  دیآفر نیچنبعد از او را هم  یو حجتها و خلفا دیآفر نیرا چن
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 نیرا چن نهایکه ا یاالمر منکم بعد از آن یالرسول و اول عوایاهلل و اط عوایاط

منکم  االمر یالرسول و اول عوایاهلل و اط عوایو گفت اط دیو معصوم آفر دیآفر

نازل کرد و التطع منهم اثما او  دیمعصوم آفر ریآنها را غ یو چون ماسوا

ند االمر آثم یاول ریاثم است و معلوم است که غ دکر تیکفورا هرکس معص

وا مع تقوا اهلل و کونامنوا ا نیالذ هایاایو بعد از آن فرمود که  ستندیو معصوم ن

 قیکه آنها اعمالشان تصد دیباش نیمالزم خدمت صادق شهیهم یعنی نیالصادق

 عیو اقوالشان بر وفق اعمالشان است و به ضرورت جم کندیاقوالشان را م

ثقاتند و عدولند و  نهایا میدوازده امام که ما دار نیا یو سن عهیش نیمسلم

 نیدر ا یکس از سن چیو ه یو سن عهیبه ضرورت مذهب ش اندنیداخل صادق

اند و عالمند و نقصان اند و آنها را افضل اهل عصر خود دانستهتأمل نکرده

را به لقب امامت  اکه دارند بر شماها دارند و آنه یبحث ستین نهایدر خود ا

و  میاشب شانیبا ا دیپس ما با نیاند اتقوا اهلل و کونوا مع الصادقهم ذکر کرده

 االمر منکم. یالرسول و اول عوایاهلل و اط عوایاط میباش نشایا عیمط

است و  هیعیاهلل تشر هیمش غمبریبود که پ نینبودم مطلب ا نهایدر صدد ا یبار

آنها  عیبوده و جم اءیانب یکه برا یانیو اد عیشرا عیجم شودیم یبه او منته

سل ر عیو جم غمبرانیپ عیبه آن بزرگوار و او است معلم جم شودیم یمنته

از  عتیاخذ شر سلر عیو او رسول رسل است و جم ندیو امت او ندیرسل او
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معلوم شما شده که از  میاگفته هیکون تیکه در مشبکنند و چنان دیاو با

نازل شد بر ارض امکان و مخالط شد با  یماء وجود هیکون تیسحاب مش

اکوان و کذلک از سحاب  اهیگ دهییارض امکان و از ارض امکان رو فیلطا

ر ب شودیواقع م ماءو آن  یماء وجود شرع شودینازل م هیعیتشر تیمش نیا

ارض امکان است و  نیآنها باشد که ا تیو ان انیعیکه قلوب ش یارض امکان

 تیآن ماء نازل از سحاب مش یامکان است برا یاناس تیارض قلوب و قابل

 دیو ممکن است که سع دیبرو یارض شق نیممکن است که از ا یعنی هیشرع

 وجود مبارک حجت که هیشرع هیاز سحاب مش یعیپس ماء وجود تشر دیبرو

مه آثار رح یباشد انظر ال انیعیبر ارض امکان که قلوب ش شودیاست نازل م

 یاست آثار رحمه اهلل که رحمه اهلل عل نجایاالرض بعد موتها ا ییحی فیاهلل ک

رحمت واسعه که آن مقام محمد است  ایالفجار است  یاالبرار و نقمه اهلل عل

 بوایتجاالرض اس ییحی یفیآثار رحمه اهلل ک یالانظر  هیصلوات اهلل و سالمه عل

 نیا ردناکیاح یآمده است برا غمبریپس پ کمییحیهلل و للرسول اذا دعاکم لما

که  ستین هیتسم نهایارض امکان و از سحاب وجود او ماء نازل شد و ا

ماء  نیلکه اب آورندیاست م یالتیاست و تمث یینسبتها نهایبرسد که ا انالتیخ

که آمده به ارض  یماء وجود نیوجود اشد استقالل است هفتاد مرتبه از ا

 مسش نندیبیکندله م زیچ نجایکه ا نیلکن مردم هم دهییاجسام و جسم رو

تا  ءیکه ش رسدیم الشانیو غافلند خ دانندیم یمستقل زیآن را چ کنندیم
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نها یندارد و غافلند و خبر ندارند که مثل لمس ما مر ا یلمس نشود استقالل

 دیادهستایآفتاب ا شیرا شما دوتا پ دیز هیشما است مر سا هیرا مثل لمس سا

دوتا  دهندیهم دستهاشان را بهم م هاتانهیو سا دیدهیدستهاتان را بهم م

سنگها  نیا دیدر آفتاب دست کن دیآفتاب و شما و ز شیسنگ بزرگ باشد پ

شما زور  دارندیسنگ را برم کندیشما هم دست دراز م هیسا دیرا بردار

شما راست  دهیشما دستهاتان کش زندیشما هم زور م هیبدن سا دیزنیم

 در نهیآ شودیسرش راست م شودیم دهیشما هم دستهاش کش هیسا شودیم

و عکس بدن  افتدیو عکس بدن شما در آن م شودیمقابل بگذارند و جمع م

او و چشم او  ورتو در ص زندیبردارد و زور م خواهدیشما هم سنگ را م

که آن سنگ  دیدانیم دیکنیزور و شما که نگاه م شودیم دایو اعصابش پ

 یلکن وقت خواهدیزور نم چیکه ظل است و ه دیدانیاست و م اءیاخف اش

او  یکه برا یلکن نه آن زورزن و نه آن زندیم یلاست زور ظ یزورزن هم ظل

 یاند لکن چون آنبعوضه حو هر دو اخف از جنا ستندین یزیچ زنندیزور م

و  نیحاال همچن فهمدیم یاز آن سنگ ظل ینیاست سنگ یظل زندیکه زور م

رنگ  ندنیبیاند خوب آنچه را ممستقل انگاشته نندیبیغافلند مردم هرچه را م

 نندیبیاست و آنچه م یاست و شبح عیترب نندیبیآنچه را م یاست و شبح

 یو خشونت است و شبح نتیو ل ستا یاست و ثقل و خفت و شبح بیتکع

دارد و  یئتیاشباح دارد که ه نیکه از جنس هم یدست نیاست و شما با هم
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با  تهمه صفات اس نهایو ا یو خفت یو ثقل یدارد و خشونت ینیدارد ل یرنگ

 زیچ نندیبیبردارند م خواهندیرا م یسنگ شبح نیا یدست شبح نیا

و حال آنکه اخف از جناح  دیآیبه دست شما م نیاست و سنگ یاکندله

 انددیم کندیعالم م نیعالم که نظر به ا نیبعوضه است و عالم به اوضاع ا

وزن  چیه نیاست و صفات و اشباح است و ا ریمقاد عشیعالم جم نیکه ا

شد چه عظم دارد به نظر  طورنیا یندارد و اخف از جناح بعوضه است وقت

ظر به ن یشما وصف شیپ یعیتشر ودو آن وج یجسمان یوجود خارج نیشما ا

اقرب به مبدء است  مانیو حال آنکه آن وصف روح اال یعارض دیآیشما م

ح و مستقل است پس آن وصف رو یو دائم و باق تیاحد یو اقرب به خدا

و اوحد و اشد استقالال و اکثر  یکه هست ابق یمانیو خود روح اال مانیاال

است  یوجود نیوجود ندارد ا نیبه ا یدخل چیدواما و بقاء است و آن ه

 نیبه لذات ا یو از عرصه خلود است. نه لذات او شباهت زولیو ال زالیال

اجسام دارد و استقالل آنها هفتاد  نیبه آالم ا یاجسام دارد و نه آالم او شباهت

و  دیاکه شما اسمشان را کون گذاشته یوجودات نیاست از ا شتریمرتبه ب

 نیا عیبه نظر حکمت نظر کند جم یآنکه اگر کس الو ح دیاانگاشته یزیچ

 یآنچه در الف الف عالم است همه اشباحند و اوصافند برا عیرا و جم اءیاش

مثل  ندیاست همه صفات او و همه انوار او که مبدء کل یآن وجود مستقل

الف الف عالم همه  عیطور جمرنگ حنا که به دست شما است به همان
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شکلها در  نیو وجود مستقل او است که به همه ا نداوصافند و همه اشباح

 آمده،

 سواه البس مغفر اریالد یف ما

 و الفلوات یو الح یو هو الحم 

 

 

 السالم. و

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس هفتادم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم
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و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

کل مرتبه موثر  یلماکان ف 9المعراج: اعلم انه یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یمادونه ال عیجم

ر ه یبود و عرض کردم که از برا یعیو وجود تشر ینیدر وجود تکو سخن

حادث به احداث محدث  نکهیباشد به جهت ا ستیبا یاحداث یوجود حادث

که  یشود امر به احداث یمنته یستیبایم یمعن نیحادث شود و به جهت ا دیبا

در هر جهت  نیپس به ا گرید یآن احداث بنفسه احداث باشد نه به احداث

ش حادث باشد در رتبه خود دیاست که آن مبدء بنفسه با یمبدئ یوجود رهیدا

ه و به حادث بنفس کیشود به  یامر منته یستیبا هیوجودات شرع نیپس در ا

 یملمک لیکه حادث شده باشد بنفسه و او به واسطه تکم یوجود شرع کی

 میدید میردو برهان نظر ک لیکه به دل یباشد و بعد از آن امدهیبه عمل ن گرید

باشد وجود محمد بن عبداهلل  دیبا هیکه مبدء وجودات شرع یآن وجود

به ظاهر  شودیاست که عارض م یعرض کردم وصف یو وجود شرع 9است

است عارض  یوصف یکه وجود کونچنان شودیبه کون در ظاهر عارض م
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کوان است که عارض ا یوصف یهم وجود شرع نجایدر ا شودیامکان م

آن وجودات  یصلوحند برا یعنیاو  یاکوان امکانند از برا نیاو  شودیم

ر گفته شده و کمت ییاست که کمتر جا یاقهیدق کی نجایلکن در ا هیشرع

موضعش است و  نجایلکن ا میرویم رونیهم نوشته شده از مطلب اگرچه ب

 نیا یاست و برا یاو عمده یمیمطلب عظ نیو ا کنمیعرض م دهیجاش رس

 است که نیو آن ا شودیم دهیاز آن فهم اریاست و مطالب بس اریفروع بس

ه به صور مختلف میکنیو مصور م میریگیرا م نیکه ما ا یقطعه موم نیا ایآ

قطعه مداد را به صور حروف  نیا ایبه صورت مرغ گوسفند شتر و هکذا 

موم شده از کجا آمده و مبدء  نیکه عارض ا یصور نیا مینیبب میمصور کن

اش از کجا است که اصلش و مبدئش و ماده مینیاز کجا است بب ورتص نیا

که نبود از کجا آمد و به حسب ظاهر  ریو صورتش از کجا است صورت اخ

به  شودیو نوشته شده و م انیب لیبه جهت تسه شودیآنچه گفته شده و م

 نیصور و ا نیا یاست برا یکانشمعه ام نیاست که ا نیا انیب لیجهت تسه

شمعه  نیو از قوه ا دیآیم یاو بالقوه است و آن صانع و موجد خارج رصور د

که  یو بعد از آن آوردیم تیاز صور را و به عرصه فعل یصورت آوردیم رونیب

ه امکان ب کندیآمده رد م تیرا که به عرصه فعل یصورت نیا ردیقرار بگ شیرأ

 نیکه در قوه ا یو چون آن صور آوردیم رونیب یگریشمعه و صورت د نیا

از  یتیو نها ستندیو از هم ممتاز ن ستندیشمعه است در اندرون شمعه معدود ن
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کل  دیفرمایم ریحضرت ام نکهیو ا ستیآن صور نه عرضا و نه طوال ن یبرا

 نیپس در ا ستندین زیمعدود متنقص و در اندرون شمعه صور معدود و مم

ه ل هیماالنها یالو صور  ستیرغ و شتر و گوسفند و سگ نشمعه صورت م

صورت مرغ  کیشمعه بالقوه است سهل است صورت مرغ تنها را نه  نیدر ا

 مینه دو صورت نه سه صورت نه ده صورت نه صد نه هزار بلکه اگر هزار بگو

 نیصد هزار هزار کرور در ا نیمع ریبلکه همان صورت ط امتیتا روز ق

در  هیاماالنه یال اعکه نوعشان مختلف شد انو یاست و صورت شتریبالقوه ب

صورت ابل است و صورت ابل  نیدر او ع ریبالقوه است لکن صورت ط نیا

 یلا ستین نیو چون در او تع ستین نیصورت شاه است در او تع نیدر آن ع

گفته شدکه عرصه  ستین زیصور در او کامن است پس چون تما هیماالنها

 یعنیدار عدم  یندر آنجا و مع یریصورت ط ستیهت آنکه نعدم است به ج

 اءیخلق االش یالحمد هلل الذ شودیم افتیدعاها  یاست در بعض نیامکان ا

و  یعدم وجود نیندارد ا یاند معنمن االمتناع نگفته اءیمن العدم و خلق االش

که فاعل است و  یحاال آن کس دیآیم رونیب نجایصور از ا نیا یعدم امکان

را بالقوه هست بالفعل  صورت نیاز ا یکیو  دیآیموجد صورت است م

ر و بر ظاه آوردیم تیو او را به فعل کندیآن م لیو تکم تیو تقو کندیم

ه ک یوقت ریبه صورت آن ط شودیپس شمعه ظاهر م کندیشمعه آن را ظاهر م

عه به اندرون شم رستدفیو م شکندیصورت را مرغ م نیخواست برگرداند و ا
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است که حکماء  نیا شودین او باطل میو تع کندیغرق م ایو در آن در

 نیحرف است خالصه ا نیا یجا نجایا ستین یازیاند که در اعدام امتگفته

و  مییگویم طورنیو هم شودیو نوشته شده و م شودیحرف زده شده و م

به جهت آنکه در آن  ستین نیا انیو اصل ب انیو حق ب میندار نیچاره جز ا

 گرید ستیالف و باء ن انیم زیدر آنجا تم التماممعدوم است ب نیامکان چون ا

 داردیمسامحه دارد از انجا الف را برم نیچه پس ا یعنی کندیم تیالف را تقو

است آنجا که عرصه  زیچه چ یو آن مقو کنندیم تیرا تقو زیچه چه چ یعنی

نشد چطور شد الف را  میچرا باء نشد چرا ج ستیعدم است آنجا که الف ن

چه آنجا کجا است صورت  یعنیآنجاست  یآوردند و تو رونیآن ب یاز تو

چه اگر عرصه صورت نباشد که آن ماده  یعنیماده  نیاست صورت در ع

جوهر و  یچه و از تو یعنیجوهر عرض است  یاست و جوهر است و تو

 ندآوریم رونیچه آنچه از جوهر ب یعنی آورندیم رونیجوهر عرض را ب تیذات

 یعنیصورت در آن جوهر کامن و بالقوه بود  نیپس ا رضآن جوهر است نه ع

ه عرص یکه عرصه جوهر باال میاگذشته ما به برهان ثابت کرده نیچه از ا

 نیچگونه ا آورندشیم رونشیجوهر ب یعرض است و عرض را چگونه از تو

 یو بالتبع است در آن وجود یدش ثانعرض در دون رتبه جوهر است و وجو

هست و  انیب نیدر ا اریخواهد بود پس مسامحه بس استکه اول و بالذات 

همند گفت که بف یبه طور دیو با شودیگفته م طورهانیهم اناتیدر اغلب ب
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 نیا مینیبب کنمیعرض م دهیو جاش رس دهیلکن حاال چون موقعش رس

اند بلکه مسامحه صورت از کجا آمده و کجا بود آنها که باطل محض نگفته

صورت نبود مسلما و  نیکه ا ستیشک ن میگویاند پس مکرده انیدر ب

که  یصورت حادث است محدث دارد و آن محدث نیحادث است و چون ا

به فعل خود و حادث اثر فعل او  کندیمحدث صورت است احداث حادث م

و نور فعل او است و چون اثر فعل او است ماده او شبح منفصل  است و شعاع

صورت بمادته و  نیفعل او است و ا نفصلفعل او است و صورت او شبح م

دارد و  اریاست و فروع بس قیدق اریصورته قائم است به فعل فاعل مسأله بس

 یصورت نیکه ا ستیشک ن مییگویپس م دیآیم رونیاز آن ب اریبس لیفضا

 تسیکه ماده حادث شمعه ن ستیشمعه است حادث است و شک ن نیا که بر

که ساخته شده شمعه است و  یبلکه ماده آن ابل ستیشمعه ن عیو ماده ترب

است و سخن در صورت شمعه بود سخن در صورت  یصورت او صورت ابل

حادث محدث دارد چون  نیحادث است و ا یصورت ابل نینبود خود ا یابل

اش شبح منفصل اش شبح منفصل فاعل است پس چون مادهمحدث دارد ماده

 چیه بمادته و صورته و فاعلشفعل فاعل است پس صورت قائم است به فعل 

 خواستیم نیرا بر ط یریصورت ط نیبه شمعه ندارد فاعل اگر ا یحاجت

 ریآن صانع ط نهایا بر موم و از همه ایو کذلک بر خشب  گذاردیبگذارد م

اشد ب ریباشد و جعل الط ریاثر فعل او است که ط یریو صورت ط سازدیرا م



  826|  صفحه

 

 میکنالمثل جعل ب یتا فعل فاعل ف آمددر ریو ط ریو چون آن فعل به صورت ط

 دیآیمل نمبه ع مینباشد ج میالمثل تا ج یف دیآیتا الف نباشد الف به فعل نم

درآمده و چون به  میشده به صورت ج میشده چون ج میپس فعل فاعل ج

دارد شبح منفصل آن صورت است پس آن  یدرآمده شبح منفصل میصورت ج

از رووس آن  یرأس میکاتب و فعل ج میقائم است به فعل ج میصورت ج

 میکه درآمد شبح منفصل او ج میحرکت مطلقه است که به صورت ج

از مداد و اگر  شودیم یمیشبح اگر در مرآت مداد افتاد ج نیحاال ا شودیم

 یمیافتاد ج ینیو در مرآت ط یخشب شودیم یمیدر مرآت خشب افتاد ج

ن خشب آ یالمثل بشکن یاگر ف ومال آن فعل فاعل است  میو ج ینیط شودیم

شکسته و آن آفتاب فعل در  میج نکهیرا مرآت را که خشب بود شکسته نه ا

سنگ تو ظاهر  نهیاست و در آآسمان چهارم است و نور آن فعل در هوا منتشر 

دل به ب شیدائیو پ شودیم بیآن ظهور آفتاب غ یشکنیرا م نهیآ یشده وقت

 نورش ای رودیاز آسمان م دیخورش ای شودیمعدوم م نکهینه ا شودیم یپنهان

مسائل حل  نیبلکه سرجاش هست و از آنچه عرض کردم بب رودیاز آسمان م

د از بع کنندیخراب م نجایرا که ا دیبدن ز شودیها رفع مو چه شبهه شودیم

که  یانسان دیحرف جاهالنه بزند بگو تواندیجاهل نم دیدیرا فهم نیا نکهیا

مرآت بود باطل شد و رفت به قوه نه کجا  نیکه در ا یبود و صورت نیدر ا

 دیاست صلوه قائم به ذات ز یرفت آن صورت قائم است به موثرش و باق
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در مرآت بدن افتاده بود حاال  تیابدا نها کندینم بیاست و آن صورت ع

بلکه هست و  ستیاست که او ن نیخرابش کرد و حاال که خرابش کرد نه ا

هست و کم نشده و کم نخواهد شد بلکه  شیو در سرجا نجایظهور ندارد ا

و  رهیصغ غادریاعمال در لوح محفوظ ثبت است مالهذا الکتاب ال عیجم

جا گذارده و آفتاب به و وجدوا ماعملوا حاضرا همان هایاال احص رهیالکب

 یریخود هست پس آن صورت ط رینور الزم من نیو ا شکندینم نهیشکستن آ

است و آن فاعل مادام که  ریفاعل موجد ط ریشمعه است اثر ط نیا یکه رو

اشکال  نیاست و به ا یقائم به فعل او هست و باق ریصورت ط نیاست ا یباق

اتب شده که کتابت اثر ک اتیهیابده بد نکهیکه ا دینیحاال بب شودیرفع م

 مینیبیاست که کتابت اثر کاتب است و حال آنکه م خیاست و در کتب مشا

اثر آن  نیالتراب چطور ا یف میالقرطاس دهرا و کاتبه رم یالخط ف یبقیکه 

ح که شب طورنیا شودیشبهه م نیمسأله که عرض کردم رفع ا نیاست و از ا

وار است ان دیاز کتابت آن انوار شمس ز خیمراد مشا قتیفعل کاتب که حق

است  دیآنها اثر ز دیاست و آن قائم است به فعل ز دیکتابت ز دیشمس فعل ز

را او که دستش را  دیز دیکرد آن حرکت را  عتیمداد ما مشا نیلکن ا

 یردب یبرداشترا که  یبر همان حال منجمد شد مثل سنگ عیمشا نیبرداشت ا

گ سن یدست تو کرد دست خود را که از او برداشت عتیمشا یگذارد ییجا

 دی عتیمداد هم مشا نیا نیپا شود برود و همچن تواندیو نم ماندیآنجا م
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ثر حروف ا نیا نکهیمداد اثر کاتب باشد و نه ا نیا نکهینه ا کندیکاتب م

هم  نیا ستیکاتب باشد اگر حروف اثر کاتب باشد آن کاتب که مرده با

ل است و جهات مسائ یاقهیدق نجایاست باز در ا یو حال آنکه باق ردیبم نجایا

توان گفت و همه را یم انیب کیمجلس و  کیجهتش را در  کیاست  اریبس

 نیکه ا دید دیباحاال  شودیم دایجهت شبهات پ نیگفت از ا توانیکه نم

خواهد کرد  یگریثمر د دیمسأله را که بدان نیگذارده ا نجایکتاب که ا

ه ک رسدیم الشانیمردم خ اریچه بس شودیم ادیاعتماد و توکل شما بر خدا ز

 نیچن ریشده خ نیبا او قر هاست ک یمقارن ءیش ءیو موثر ش ءیسبب ش

تاب ک نیفراهم آورده ا تینهایخدا اسباب ب ءیش نیا یبلکه خدا برا ستین

اغذها ک نیاست که ا یکتاب همان نیموثر ا رسدیم التانیگذارده خ نجایکه ا

اگر هوا چنان گرم  کهنیاز ا دیرا جلد کرده و غافل نهایرا بهم جمع کرده و ا

 شودیو ذائب م ماندینم یباق ئتیه نین کتاب به ایا یشود مثل کوره حداد

که  یچنان برد ردیکه هست و اگر مثال عالم را برد بگ یباتیذا ریمثل سا

دن ب نیهم دیبدن ز دیکنیم الیخ شودیتمام م انشیآب جر نیمافوق ندارد ا

 ودریو خاکسترش به باد م سوزاندیدارد اگر هوا گرم شود او را م یاستقالل

 شودیمثل بحر ثلج منجمد م شودیشود بدن منجمد م دیو اگر هوا سرد شد

 نیکه اوصال ا یرا به طور نیزم ایگر خدا هوا را به تزلزل درآورد هوا را و ا

شخص ذائب  نیتمام خواهد شد اگر هوا را سم کند به تنفس ا زدیرا از هم بر
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 نیاسباب آسمان و زم اتیجزئ عیبه سبب جذب سم هوا را پس جم شودیم

ر و برقرار باشد و اگ یباق تواندیشخص م نیا ستدیاگر به حالت اعتدال با

 دیگویم خوردیم ینیاست پس شخص دارچ لیاسباب دخ اتیجزئ عیجم

هوا  ینسبت است و باز گرم نیاوضاع به هم نیالحمدهلل احوالم بهتر شد هم

اگر رمال  کردیم یوجودش را فان شدیمثل سابق اگر م تیو سم یو سرد

بر  ختیریو آنها را م کردیسرجاش نبود و خدا امر به باد م یکیعالم هر 

در همان آن و  یشدیتو هالک م خوردیو به تو م کردیتو و امر به سنگها م

وضوح دارد  یلیکه خ ییزهایاحصاء کنم آنها را و چ توانمیهکذا من نم

 درجات نیا عیکه در آسمان هست جم یکواکب عیکه جم رایز کنمیعرض م

و  یتو باش نکهیا یاست برا لیکه هست همه دخ یو قرانات و اوضاع فلک

 از هم دیاوضاع با نیکند ا دایخلل پ نهایاز ا یکیاگر  یبه اعتدال راه رو

فالن  ندیبرسد بگو التانیشما خ ستیاوضاع ن نیاز ا کی چیه گریبپاشد و د

و سبب او بود  شدمیکس اگر فالن روز دست مرا نگرفته بود من هالک م

ه موثر بود ن نیاست که ا نیاست نه اسبب از صد هزار کرور سبب  کی نیا

 کشت ریشمش ایفالن کس را دوا کشت نه فالن کس را زهر کشت  نکهیا

و ا ریشمش نیهم نکهیسبب است از صد هزار هزار کرور سبب نه ا کی نیا

 @یبواقال@یالموال والل ییبه تنها تواندیم نیراکشت نه به خاطرتان برسد ا

رند انامل موث نهایاصابع موثرند ا نهایاست پس ا نیموثر باشد حاال که امر چن
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چشم الف به دست من است که من از امام به ورا  نکهیابدا مثل ا ستندیموثر ن

من جوارح  یمن غرور من اعضا یاعضا رسدیالف عقلش نم نیا آورمیم

 دیایاست که از امام به ورا ب نمن چشمش به دست م قهیارادات من سل

ست ا نیا یکه ورا هیبیاسباب غ عیجم یتابع است برادست  نیا داندینم

 عیحرکت موقوف است به جم نیشما اگر حرکت کند هم یسر مو کی

 عیاوضاع جم عیکواکب به جم عیموقوف است به جم نیاسباب آسمان و زم

شما موقوف  یمو کی تحرک نکهیذره ذره آنها مرتبط است ا نیآسمان و زم

مو  نیا دینینشانتان بدهم حاال بب دیخواهیرا م نیاسباب هم عیاست به جم

 حرکت کند دیحرکت کند آن هوا که با دیبا ییکه حرکت کرد المحاله هوا

 نینه ا ایکرده آ کیتحر یحرکت محرک ای یاست که آن را بخار نینه ا

 یتحرار نکهیاست نه ا آمدهبر نیحرکت بدهد و از زم دیکه با یاست آن بخار

 نینه ا ایاز شمس است آ نیبخار را ا نیوع داده ااست سط نینه ا ایاست آ

 نیا کردیاست در آن آن طلوع نم نینه ا ایدارد آ یشمس فلک نیاست که ا

اوضاع بهم بند باشد چون در  عیجم دیبا کیتحر نیحرارت و ا نیبخار و ا

ع دارد طال نجایا کندیم دایپ ینسبت یستیاوضاع عالم با عیآن وقت در جم

 طورنیبه هم دیکواکب با عیجم نیرابع دارد عاشر دارد و هکذا و همچن

اندازه حرکت کند  نیاز حضرت آدم تاکنون ا دیبا نیحرکت کنند و همچن

ر هوا را بکند و اگ کیبخار شود و تحر کیاندازه تحر نیبه ا نیزم نیتا در ا
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گر و ا کردیمو حرکت نم نیا نجایبود امروز ا هتولد کرد شتریآدم دو روز پ

ارتباط بهم  نیذرات آسمان و زم عیتولد کرده بود جم شتریدو روز نوح پ

 نیکه شد ا بیترک نیخود نبود ا یبرجا گرندیکدیدارند و الزم و ملزوم 

 کی نیدانه سنگ آدم ا کی کردیمو حرکت نم نیپس ا کردیاقتضاء را م

 دیو با دیکن دایاست پس موثر را پکه موثر  یآن کس دی ملاست از انا یاانمله

حرکت داد  نطوریخود را ا دیهمه اصبع دارد آن  نیاو ا دیباشد که  یکیآن 

 پس کندیهمه را او م دیحرکت کرد هرچه با طورنیبه ا عایاصابع جم نیا

که در آن شروع در مثل آن کردم قائم است به فعل موثر  یصورت کتاب نیا

صورت مستند به او است و همه اصابع او است  نیاو برقرار است ا تاخود 

 نیپس ا ردیگیبه آن اصبع م خواهدیو م ردیگیاصبع م نیبه ا خواهدیم

اهلل است و او است خالق و او  هیکتابت قائم است به فعل فاعل خود که مش

از  صبعا کی نیرا نوشته و رفته ا نیکه ا یکاتب نیا یباق نیزنده است که ا

اگر  شدیکتابت ذائب م نیکه اگر هوا گرم بود ا ینیبینماصابع او است 

 نیپس حافظ ا شودیخراب م شودیبکند مداد متشقق م یرییاوضاع عالم تغ

 ینگاه داشته و فعل کس طورنیعالم را ا نیاست که اوضاع ا یالف کس

 یکس امرهرکس فاعل است فعل خود را  داردینگاه نم گرید یرا کس گرید

ان و که به آسم یالف نیکه ا نمیبیو من م داردینگاه نم گرید یرا کس گرید

محفوظ است و به آفتاب و ماه و ستارگان محفوظ است و به قرانات  نیزم
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 نهایاست و ا یو به حرارت و برودت امر کس بوستیعالم به رطوبت و  نیا

ارد د آفتاب نگاه دیبا چرارا  دیو اال اثر قائم ز ندیاسباب کار او و اصابع او

و دو درس  شودیمطلب نم دهیبه او ندارد چه فا یو دخل ستیپس اثر او ن

 .شودیباهم نم

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 *«کمیدرس هفتاد و *»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل
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کل مرتبه موثر  یلماکان ف 9المعراج: اعلم انه یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یمادونه ال عیجم

ه عرض شد و الجمل یو ف لیو تکم ریتأث انیبود به ب دهیکش یبه مناسبت سخن

 عیمج یانتها ستیبایهمه م یظاهر عیشد که در تشر یمنته نجایسخن به ا

تشرع نباشد بلکه م ریغ یباشد که آن شارع متشرع برا یعبه آن شار اتیشرع

 ریمبلغ به سا وباشد و ا دهیبه نفس باشد و از خداوند عالم به او ابتداء رس

کما به وحدت شود ح یمنته یستیبا یباشد به جهت آنکه هر کثرت ناتیکا

به  اتیشد سلسله شرع یجهت گفتم منته نیپس از ا دیو اال تسلسل الزم آ

باشد و او است شارع بنفسه و متشرع  غمبریشارع اول که وجود مبارک پ

 یمبلغ شده به سو اورا و  اتیشرع عیبنفسه که خداوند عالم به او الهام جم

است که خلقت  تیبه منزله مش اتیپس او در مقام شرع ناتیکا عیجم

ت خلق اتیکه در کوناست پس چنان یشرع تیبنفسها بلکه خود مش هیالمش

ساطع  یو نور شودیمنفصل م یشبح تیبنفسها و بعد از آن از آن مش هیالمش

ال هم آن نور اعتد نجایا شوندیم دایو اکوان پ هیقوابل امکان یایدر مرا شودیم

که شبح منفصل شارع است و از جبهه مبارک او و رخساره درخشان  یشرع

و  یدر عرصه قوابل اکوان اناس شودیاو و وجود مسعود او آن نور ساطع م

است از اکوان لکن  یمداد اگرچه کائن نکهیآن نور امکانند مثل ا یاکوان برا
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 یاست از اکوان لکن امکان ید کائنیکه زحروف چنان یاست برا یامکان

و حاج و قائم و قاعد و راکع و  یو صائم و مزک یبودن مصل یاست برا

به دو  نجایو از ا دیامکان به عمل آ نیااز  نهایساجد و ممکن است که همه ا

 نکهینه ا ظهریان مکنیبر ما شودیواقع م فیکه تکال دیسه کلمه ملتفت باش

 دیز نکهیا به شودیواقع نم فیبر کون تکل هیعل کونیان جبیبر ما فیتکال

 فیلاست و همه جا تک هیعل کونیان جبیباش  دیاند و زنکرده فشیباش تکل

 نیکه در ا یجبیآن ما شودیو چه م جبیاست نه بر ما ظهریان مکنیبر ما

کن است ل جبیما نهایباشد اگرچه خود ا یرتبه اعل مکنیرتبه است داخل ما

نه  قعدیو  قومیاست بان دیاست و مکلف ز یصاحب رتبه اعل نهایمکلف به ا

است  هیف کونیان جبیبودن  امیق امایق کونیاست مکلف بان امیق نکهیا

 تیفعل یو نسبت به عال دیاست نسبت به ز امیمثل ق یعال یبرا دیز نیهمچن

ان اند بلکه آن امکنکرده یشرع فیتکل یه یه کونیرا بان اتیاست و فعل

 جهت اگرچه نیکذاست پس از ا کونیان مکنیچرا که  کنندیم فیتکلرا 

 فیتکل نیکذا است و ا کونیاهلل ان یکذا و قض کونیان جبیداخل ما دیز

 دیاست لکن ز کونیان مکنیاست که  یو قعود امیاو به ق فیندارد و تکل

 سته فیلباال تک یپس برا دیو قعود است نسبت به ز امینسبت به باال مثل ق

بحانه ان اهلل س دیفرمایم ثیاست که در حد نیا ستین فیتکل نیخود ا یبرا

 دیز یلع یقض دیحاال ز همیعل یعما قض سألهمیالعباد عما کلفهم و ال سئلی
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عها اهلل نفسا اال وس کلفیو ال هیعل یاهلل عما قض سألهیو ال دیز دیز کونیان

 بر سر مطلب. میامکانها است برو

و  هیاست صلوات اهلل و سالمه عل غمبریوجود مبارک پ هیشرع تیبه مش پس

 هیبر قوابل امکان شودیساطع شده که آن نور واقع م یاز وجود مسعود او نور

است و صورت آن ماده  یینه آنکه ماده تنها شودیکه ساطع م یآن نورلکن 

که نور شمس ماده  دیآینظر همچو م یکه به بادچنان شودیم دایاز قوابل پ

اند و نوشته طورنیهم هم خیو مشا ردیگیو صورت از مرآت م شودیم

گفت  توانینم شهیاند لکن همه مطلب را هماند و درست فرمودهفرموده

که از  ینیاست ا یکه هست نور ساطع صاحب ماده و صورت نوع یسخن

و  قیبرصورت متممه است و صورت مقومه او آن  نیا کندیاکتساب م نهییآ

اکتساب نکرده و  نهیو لمعان است که مال خود او است و آن را از آ اءیض

م او هکذا هر کد یحمرت خینور مر یاضینور قمر ب دهدیم ینور شمس صفرت

س آن نف یکه برا یزاتیندارد و مم نهیبه آ یخود دارند که دخل یبرا یصورت

 کی حار است نور کینور بارد است  کی عیبه حسب طبا ینیبیانوار است م

است معلوم است که  یاز آنها طور کیو هر ابسینور  کینور رطب است 

و  شودیکه از شمس ساطع م یدارند بعد از آن نور هینوع زاتیآن انوار مم

ه شمس بمادته و صورت یقائم است به شمس بمادته و صورته و اثر است برا
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ت او اس یشمس مرب واو قائم به او است  یبه شمس است از ماسوا یو مستغن

شمس را  هیندارد خدا سا یبه احد یاجیاحت چیو ه دیآیو نان سالش را او م

 اتیبه سالمت باشد حبشود سر او  شودیهمه خراب م ایاز سر او کم نکند دن

و ماده  ایدر مرا افتدینور که صاحب ماده و صورت است م نیلکن ا یابد

که آن نور  رایز ردیگیم ایو صورت متممه از مرا ایدر مرا شودیم هیشخص

 کندیکسب م یمرآت حمرا و حمرت یتو دیآیکه از شمس آمد آن م یاصفر

 ینیبیم هنییآ یکه تو یشبح نیو همچن کندیمرآت صفرا کسب صفره م یتو

 نیباز زرقت ا نجایشمس آمده ا شینور اصفر با صفرت از پ شودیسبز م

باشد در مرآت که نگاه  یبآ نیشد خضرت احداث کرد و اگر ا بیترک

 بیبه جهت آنکه نور احمر که با زرقت ترک دید یخواه یقرص بنفش یکنیم

 با صورت هیماده نوعو از آنچه عرض کردم معلوم شد که  شودیشد بنفش م

صورت متممه و  نیو ا نیخود را دارد و ا ازیآن صفرت و مابه االمت هینوع

بشکن سر آفتاب سالمت باشد پس  رارا همه  هانهییآ نیاو است و ا هیشخص

 شیاز پ هیکه صورت شرع کنمیعرض م دیافتیرا اگر درست  فیمثل شر نیا

او است و ملحق به او است همراه او  عهیو شعاع او است و ش دیآیشارع م

از هرجا آمده به  ذهبیما  یال ذهبیطالع است و همراه او غارب است 

و قائم  شانیاست و با ا شانیشود و از ایو از او جدا نم کندیهمانجا عود م

 :دیگویم یارز. ابننتنایخلقوا من فاضل ط عتنایاست و ش شانیبه ا
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 ضاالر یعل لتیو لو اه یالابال

 والها لیالسموات بعد ن 

 

 

اظهار فقر کرد خدمت حضرت  یاو سالمت باشد قائم به او است شخص سر

 یستین ریقفرمودند ف رمیعرض کرد فق یستین ریحضرت فرمودند تو فق7صادق

عرض کرد شما که  یستین ریاصرار کرد و باز فرمودند تو فق نیو همچن

ندارم چطور  چیمن هم که مطلعم به احوال خودم که ه دییفرمایدرست م

 طالبیبن اب یعل تیرا اگر به تو بدهند که از وال ایدن نیفرمودند ا شودیم

که همچو  یعرض کرد نه فرمودند کس یداریدست برم یدست بردار

 است پس حاال، ریداشته باشد چطور فق هیسرما

 االرض یعل لتیو لو اه یالابال

 والها لیالسموات بعد ن 
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 کندیبه او انعام م یابد اتیسر او به سالمت باشد قائم به او است و ح پس

 نهایاند آن انوار حاال اجلوه کرده هیزمان هیجسمان یایمرا نیحاال در ا

بود  نیمومن ا یبرا کندینم یباشد تفاوت یباق خواهدیبشکند م خواهدیم

 او یبراچند  یزیسلمان از خدمت حضرت رسول برگشته بود چ یکه روز

الموت  یالموت او وقع سلمان عل یوقع عل یفرموده بودند گفت الابال

 چیباشد ه قتیکه عارف به حق یآن کس یبرا یاویدن اتیاست ح نیهمچن

 دیاست که با یاقهیباز دق نجاینباشد و ا خواهدیباشد م خواهدیم ستین

 اتیشخص یاست که از برا نیشود و آن ا دهیشود تا مطلب فهماشاره به آن ب

 نیابولکن فرق م هیدهر ستیا هیکل هیاست دهر یتیو نوع تیکل کی هیزمان

است لکن  یاست که انسان اشخاصش دهر نیا هیموجودات زمان نیانسان و ا

انواعشان  نهایا واناتیمثل جمادات و نباتات و مثل ح هیموجودات زمان نیا

جهت  نیااست از  یاست و خود وجوداتشان و اشخاصشان زمان یدهر

است پس در دهرشان  یمضمحل و متالش اتشانینوع شیاشخاصشان در پ

 تشیاست و چون انسان شخص یدهر تشیاما انسان شخص ستندیمذکور ن

هر در د تهیبشخص دیدر دهر مذکور است پس ز تهیاست پس بشخص یدهر

در زمان  تهیاست بشخص یسنگ که زمان نیو ا نکیع نیمذکور است اما ا
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که  است یاقهیاست و دق یباز عبارت نجایدر دهر است و در ا تهیاست بنوع

ر د جاکینوشته باشند مگر در  ییآن را در جا دمیمرحوم ند خیدر کتب ش

هم  یکلمه گذارده و گذشته و پر کیدر آنجا  هیآخر کتاب شرح عرش

و  دیننوشته و کأنه جرأت نکرده بگو گرید یکتاب چیبسطش نداده و در ه

 عیجم دیفرمایاست م دهیام و به نظر سرکار آخوند هم رسدهیرا د نیمن ا

و در  شوندیهمه در آنجا ممتنع م نهایا یکه هستند در نزد موثر عال یاناس

که چنان شوندیغرق در بحر او م نهایو در آنجا همه ا شوندیآنجا مذکور نم

ماند ینم شانیا یبرا ینیو تع شوندیغرق م هیانواع دهردر  هیوجودات شخص

 یبرا ینیغرقند و تع یآنها در بحر عال عیکه هستند جم یاناس عیجم نیهمچن

مطلب را از اهلش اخذ نکند همچو خواهد  یاگر کس ستیدر آن بحر ن شانیا

ن مآلشان به آ عایو جم شودیباطل م عایجم یاناس ناتیکه در آخر تع دیفهم

لکه ابدا ابدا ب دشانمرا ستین نیو ا شودیباطل م نیو تع شودیشخص واحد م

به در رت یدر رتبه خود و ادان یقائم است فوق ادان یاست که عال نیمرادشان ا

و  نیتع کهنیباشند با ا یفان @در رتبه اءیاش نکهیا @ستندیموجود ن @خود

موجودات امتناع دارند  عیکه جمندارد چنان یتشخصشان باطل شود منافات

ذات خدا امتناع دارد و معدوم است  رد غمبریدر ذات خداوند عالم و خود پ

 غمبریکه پ ستین نیا شیمعدوم و ممتنع است در ذات معن غمبریو حاال که پ

من  خرجیملک اهلل ال یاز ملک خدا محو خواهد شد و حال آنکه مادخل ف
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 9اگرچه در بحر موثر خود که وجود مبارک محمد یاسان نیملک اهلل همچن

حر باشد بلکه آن ب نهایماند و آن بحر آخر مقام ایم یباشد با آنکه آن بحر باق

ن اال نیاند و همدر او غرق بودند و باطل بوده نهایا عیروز اول بحر بود و جم

 امتیدر روز ق یکه اناسهم ندارند همچنان نیدر آن غرقند و تع عایهم جم

انکار کرد لکن اال  توانیاسالم و کتاب و سنت است و نم یهستند ضرور

ر د تیرع نیماخال اهلل باطل و خلق در نزد خدا ممتنعند و همچن ءیشان کل 

 فهمدیندارند و حق و صدق و درست است لکن آنکه نم نیتع یرتبه راع

 الید خعبارت ظاهرش را مثل وحدت وجو نیبه ا کندیکه نگاه م طورنیا

مرحوم بر خالف  خیکه ش داندیو اگر به اصل مسأله باخبر باشد م کندیم

 نیعبارت ا نیخدا و سنت رسول نخواهد گفت بلکه مقصودشان از ا تابک

 از شانهیو صورت نوع شانهیکه هستند ماده نوع هیاست که وجودات شرع

و ماده  کنندیاکتساب م ایرا از مرا هیو صورت شخص شودیموثر صادر م

ا ر هیبلکه صورت شخص ستین هیاز آن ماده و صورت نوع نهایا هیشخص

 ینیو تع یماده به آن ماده و صورت نوع کندیعود م ءیاز ش میریبگ اهرگاه م

 شودیغرق م میماده بردار یرا ما از رو یاگر صورت مثال ماندیاو نم یبرا

نور  نیهمچن یو ماده ماده است در ضمن صورت مثال هیدر بحر صفت کل

اش از شمس است و صورتش از مرآت و چون شمس تا در مرآت است ماده

اگرچه  دیحاال خود ز شودیهم باطل م هیماده شخص نیشکست ا آتمر
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فت ملت دیاست که با یاقهیدق نجایو در ا دیآیاست که از دهر م یتیشخص

او هست در  یبرا یتیلکن نوع مییگویرا شخص م یدهر دیبود اگرچه ز

صور  نهایو قائم و قاعد و همه ا یاست در مصل دیز هیصور شخص عیجم

الصائم الحاج القائم القاعد  یاست المصل یگریآن د ریغ کیو هر اندهیشخص

 عیدارد در جم یتینوع دیو آن ز اندهیصور شخص نهایا عیاالکل الشارب جم

 بیالنج یوقت کی نیآن جاهل بوده حاال العالم شده همچن یوقت کی نهایا

 یدهر دیز کیالقطب شده و هکذا پس  یوقت کیشده  بیالنق یوقت کیشده 

شخص هم هست و آن شخص اسمش است نسبت به عمرو و بکر  واست 

ر د دیشخص است نسبت به الذهب و النحاس لکن الحد دیالحد نکهیمثل ا

ع و مظاهر نو یمجال نیدر ا دیز نینوع است و همچن دیمن الحد صنعیما

د دار تیدهر است اما نسبت به عمرو و بکر و خالد شخص ستهیاست و شا

 تینوع یسنجیلکن نسبت به مادون که م نیو حس نو حس یمثل محمد و عل

 شودیظاهر م یماشاء اهلل در همه حجاب یشامله عامه دارد که از اول دهر ال

االن تا وقت نفخه صور زنده  یمثل حضرت خضر که از زمان اسکندر تا ال

 اسیحضرت ال نیو همچن کندیالخضر جلوه م یمجال نیاست و در همه ا

زنده است و  یسیو حضرت ع کندیجلوه م یمجال نیزنده است و در همه ا

 دارد نسبت به عمرو تیشخص دیپس معلوم شد که ز کندیجلوه م یدر مجال

 دیجهت ز نیدارد پس از ا یتیدهر دیز اتیو بکر و خالد اما نسبت به زمان
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 نیندارند ا تیدارد و هست اما جمادات اخرو یتیو اخرو یتیو دهر یخلود

 وانیح نیندارد همچن تیاخرو نینبات مع نیهمچن اردند تیاخرو نکیع

درجه محشر و آنجا  یدر ادن آرندشانیرا م واناتیندارد و ح تیاخرو نیمع

و  دیتراب بشو دیفرمایآن وقت خدا م کندیو جما از قرنا تقاص م دارندیم

و در آن وقت  شوندیجزء ارض م عایخاک خاک خواهند شد و جم عایجم

نفس  بودم که واناتیکنت ترابا کاش من هم داخل ح یتنیل ای دیگویکافر م

 یدارند و باق تیاخرو یمثل آنها لکن اناس شدمیناطقه نداشتم و جزء ارض م

است که  یاست وجود نجایکه در ا هیات شخصوجود نیا یپس برا مانندیم

حاال  یو صورت شخص یدارد و ماده شخص یدارد و صورت نوع یماده نوع

 یاست و رنگ یبرسد وصف التانیکه عرض کردم نه به خ یشرعوجود  نیا

 و کدام دوام و بقاء از ستیاو ن یبرا یاست و دوام و ثبات یپوچ زیاست و چ

و کدام  یاست از ماسو یدائم است به قائم و مستغن نیو ا شتریدوام به قائم ب

بدهد و مرزوق  یابد اتیادوم که دائم باشد به موثر خود و او را ح نیدوام از ا

 برسد که وجودات التانیخود نه به خ یاز موال ردیگیباشد در نزد او و رزق م

م ادوهستند کدام ماده از نور ساطع از موثر  یپوک زیماده ندارند و چ هیشرع

 ندیآیبه مقلن زیاجسام که به نظر چ نیو اشد تجوهر است بلکه نسبت ا یو ابق

ت که آنها دارند نسب یلکن آن تجوهر دنسبت به آنها اعراضند و اوصافن نهایا

دارند و کائنند و  تیجوهر هیعرضند حاال آن وجودات شرع نهایبه آنها ا
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اکتساب  ایاز مرا هیصورت شخص نیو صورت و ا هیمرکب از ماده نوع

 یشخص اثر است برا نیحاال ا 9شخص شعاع محمد است نیو ا شودیم

نا م عتنایاست که ش عهیش ششخص اسم نیمحمد و آل محمد صلوات اهلل و ا

 مکنیکه  یبدن نیبه ا یشخص دخل نیکشعاع الشمس من الشمس و ا

الشمس اع منا کشع عتنایلکن ش ستین ایسن کونیان مکنیو  ایعیش کونینیا

که چگونه سحره آل فرعون  دیفهمیم دیافتیمسأله را  نیمن الشمس اگر ا

و  نیو از اهل سج بودندفرعون بودند و از اهل جهنم  عهیصبح کردند و ش

 به جهت نیو جنت و ا نییبودند و از اهل عل یموس انیعیشام کردند و از ش

رعون ف عهیش کونیان مکنیکه  یزمان ییایدن یمرآت شخص نیاست که ا نیا

صبح مواجه با فرعون بود و ظل فرعون که  یموس عهیش کونیان مکنیو 

 جلوه کرده بود و صورت نهایت ایبمادته و صورته موجود بود و در مرآت قابل

ظل  نیفرعون بود و ا عهیشخص ش نیگرفته بود و ا تهایقابل نیاز ا یشخص

 رگیجز ظل فرعون دبه  نهایفرعون بود و در مرآت ا عهیساطع از فرعون ش

نصرف که م ینبود و قالوا بعزه فرعون انا لنحن الغالبون لکن بعد از آن یزیچ

شد و ظل فرعون از مرآتشان  یبه ظل موس هشخص از آن ظل و متوج نیشد ا

که عالم را برداشت مثل  یظل موس یرفت پس مواجه شدند با موس رونیب

هر وقت برابر او  نهینور آفتاب که حاضر هست و موجود بمادته و صورته آ

آنکه  یحت گرید ینه از جا دیآیم رونیخودش ب بانیگر یآفتاب از تو یداشت
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 نهیآ نیساطع از شمس حرارت را در اندرون ا ورحرارت هوا از شمس است ن

 ادیسنگ پ نیذرات وجود ا عیر جمد یو اثر شمس اندازدیسنگ م نیا یتو

 یآورده به محض رونیسر ب مانیروح اال نیخودش ا بانیگر یشده و از تو

آورده  رونیسر ب مانیروح اال بانشانیگر یاز تو یکه رو کردند به موس

شدند و  یموس عهیگرفت و مومن مخصوص شدند پس ش یصورت شخص

 یشکستیتو بود و م نیا یفرعون عهیفرعون بودند اگر صبح که ش عهیصبح ش

 عهیش شکستیم نهیهم اگر آ نیکه پسچنان شدیفرعون داخل جهنم م عهیش

 مهیقال ومیقومه  قدمیاو را به جهنم برند  یستیو با شدیفرعون داخل جهنم م

 و آنها را یشکستیرا م نهیالمورود و اگر صبح آ دفاوردهم النار بئس الور

 فرعون حاال که رفت عهیل جهنم لکن شفرعون بودند و اه عهیش کشتندیم

 نشست نهیآ نیا یآمد تو گرید یکس کیآن عذاب خودش را دارد و  رونیب

در آنجا که خلط و خلط شده  دیفرمایعالم ذر م ثیاست که در حد نیا

چه و آن دهندیمومن است به کفار م شیاز کفار پ نچهآ رندیگیم امتیروز ق

من  ثیاهلل الخب زیمیل دهندیبه مومن م رندیگیکفار است م شیاز مومن پ

جهنم پس  یف جعلهیف عایجم رکمهیبعض ف یبعضه عل ثیالخب جعلیو  بیالط

 شودیاست و کندله هم م ءیو ش رندیگیهست م نیا شیآنچه از آن خباثت پ

پس ظل فرعون اگرچه عالم را پر کرده  رودیشود و به جهنم میو رکام م

اگر عالم را پر کرده  یو ظل موس رودیهنم مکه شکست به ج نهیباشد آ
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 رودیفالن بن فالن م ندیگویم تینها رودیکه شکست به بهشت م نهیباشد آ

ت اگر اس یظل موس نیاز ا شیپ ستیاز آن فالن بن فالن ن شیبه بهشت و پ

دازه و ان ندیگوینم دشیندارد ز ینیمرآت بروز نکرده باشد تع نیآن ظل در ا

نه قائم نه فاعل آن وقت جنس  بیاست نه نج بیندارد نه نق یعمل ای یمانیا

 صائم و حاج شودیم یو مزک یمصل شودیم دیز نجایآمد ا نجایا یاست وقت

 ای بینق ای شودیم یول ای شودیکافر و مسلم م ای شودیو مومن م شودیم

و  شودیمعلوم م نجایاست و از ا نجایبشود ا دیآنچه با یعالم بار ای بینج

از  ناتیو تع زاتیتما عیو جم ردیگیم نجایعالم و از ا نیاز ا زیتشخص و تما

 است. نجایا

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس هفتاد و دوم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم
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و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یعل لعنه اهلل

کل مرتبه موثر  یلماکان ف 9المعراج: اعلم انه یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یمادونه ال عیجم

ن ولک میکرد انیرا ب یحدوث وجود شرع تیفیطور اجمال و اختصار ک به

 قتیکه در حق میخواهیم یدو معن مییگویکه ما م یکه وجود شرع میگفت

 نیکه به واسطه شارع از متشرع یظاهر یوجود شرع نیهم یکیاست  یکی

و  و زاهد یو فاسق یو عابد یدیو سع یو شق یو کافر یمومن شودیم دایپ

جود و یاز دو معن گرید یکی میو گفت دیآیبه عمل م نهایو امثال ا یصیحر

هم که در اکوان در مواد  یحدوث صفت است در اکوان و آن صفات یشرع

ه ک یمعن نیبه ا یاست شرع یآن هم وجود شودیم دایپ ءیموجوده قبل الش

است که ابراز ما قد کمن  یموثر کیظهور آن صفت بر آن ماده  یاز برا

که سابق  نیمثل ماده ط دهدیصفت را در آن ماده او ابراز م نیکند و ایم

و به صورت کوزه  ردیگیم نیط نیو حصه از ا دیآیبود و شخص فاخور م

صورت کوزه از  نیحصه صورت کوزه را ا نیبر ا پوشاندیو م آوردیدرم
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 هلمک نیشد ا نجاهایسخن به ا دنیکه باعث کش یاو عمده شودیم دایکجا پ

به طور  میزنیکه م یحرف نیا ایآ دیآیصورت کوزه از کجا م نیبود که ا

چطور است و  قتشیبالقوه بوده حق نیصور در کمون ط نیمسامحه که ا

است و بالشک  نیط نیا یاست صورت کوزه در کجا یمسأله مشکل یلیخ

است و قوه کوزه  نیآنکه بالقوه در ط ایصورت کوزه  نیمعدوم است در ط

ت مگر ماده و صور ستین نیو در ط ستندیاست و ممتاز ن یکیکاسه  هبا قو

صور در  عیهست و جم هیصور متممه شخص عیو آن صلوح جم نیط ینوع

معدومند حاال که  قتیحالت موجودند پس در حق کیمتحدند و در  نیآن ط

 نیط نیو قوه ا نیط نیاز بطون ا نکهیا شودیاز کجا موجود م نیمعدومند ا

 نیهم او ف دیآیم رونیب زیمسامحه است چه چ شودیو بالفعل م دیآیم رونیب

مطلب عرض  نیحل ا یو برا یبه وجود شرع دیمقصود بود و سخن کش

ر و د تینبود در عرصه فعل ستین @صورت سگ در حدوثش نیا نمکیم

مسلما  خواهدیکه حادث شده محدث م یحادث شده بعد از آن تیعرصه فعل

 ستیکه محدث خواست خود او در حال عدم محدث خودش ن یبعد آن

 یهم محدث صورت ظل یکه هستند آن اعدام و آن قو یاعدام ریمسلما و سا

 یدموجو کی دیندارد پس با یاعدام محدث وجود باشند معن نایقی ستندین

 که رایخارج باشد ز دیصورت را بکند و آن موجود با نیباشد که احداث ا

 چیبه ه یکه هست اطالق دارد و اختصاص ینیماده و صورت ط نیدر ط
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به کاسه و کوزه ندارد  یکه دخل ینیندارد پس اصل ماده ط ینیصورت و تع

ندارد پس  یکاسه و کوزه هم که صورت اواست دخل یاو آن صلوح او بر

 یثرمو دینه بمادته نه بصورته محدث کوزه است مسلما پس از خارج با نیط

 دیبا یاحداث کند و به فعل مشاکل دیخود با لبه فع یکه آن موثر خارج دیایب

فعل او الف و حرکت از امام به ورا باشد و اثر او  نکهیرا احداث کند نه ا نیا

 دیبا باشد حاال که یفعل مشاکل دیباشد پس با ساریبه  نیمیو حرکت از  ب

 کیآن موثر  یستیباشد و با یموثر کی نیا یبرا یستیباشد با یفعل مشاکل

کوزه درآمده باشد و  ئتیاز رووس آن فعل به ه یباشد که رأس تهداش یفعل

 نیا یمنفصل بشود و بر رو یکوزه درآمده از آن رأس شبح ئتیچون به ه

 یصلهمان شبح منف یقیو آن شبح کوزه باشد و کوزه حق فتدیب نیحصه از ط

و شبح منفصل الزم به فعل او و قائم به  دیآیاست که از آن فعل به عمل م

او است اگر فعل او موجود است شبح او موجود است و اگر فعل او  لفع

ست پس بر آن فعل ا ریمعدوم است شبح او معدوم است وجودا و عدما دا

تا آن ذات آن ذات است آن فعل آن فعل باشد آن رأس خاص آن رأس  یستیبا

 اءیظهور اشباح اش یخاص باشد و آن کوزه هم قائم به آن رأس باشد لکن برا

ند خداو یو ضوئ یظهور شبح لون یکه از براچنان دهیآفر ایعالم مرا داوندخ

اشباح  نباشد لیکه آنها را ابراز بدهد که اگر جسم صق دهیرا آفر لهیاجسام صق

ظهور هر  یخدا برا نیجلوه نخواهند کرد در عالم و همچن یو ضوئ یلون
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 پس آن صورت دهدیکه آن مرآت آن شبح را ابراز م دهیآفر یمرآت کی یشبح

بروز داده و باالتفاق در  نیکوزه که قائم به فعل فاخور است در مرآت ط

م بروز بدهد داده و کوزه است باالتفاق در مرآت آهن بروز مرآت چوب ه

 رهایساخت از طال از نقره از مس و غ توانیم یزیبدهد کوزه است و از هر چ

و آن  شودیاگر بخواهند کوزه بسازند م ظهیاز اجسام غل یو از هر جسم

در هر  آن گریصورت کوزه تابع فعل فاعل است و قائم به فعل فاعل است د

 .دهدیاز مواد خواست آن صورت را ابراز بدهد م ماده

ست ا یدارد و فعل فاعل هم فعل مطلق تیکه نوع نیشد که صورت ط عرض

 ست؟یصورت ک نیا نیمع

صورت کوزه را در  نیانسان ا یانسان جامع دیاراده مر نیا نیمع فرمودند

 یزیچ ستدیایم نیبه ا یخارج ظیپس جسم غل دهدیابراز م ظهیاجسام غل

 کیتحر یاست که سهل المطاوعه است برا نیدارد ا ظیجسم غل نیکه ا

ت حرک نیکه ا میاگر برو گریمحرک د کیبه تحر کندیمحرک و حرکت م

 ظیجسم غل نیکه ا دیقدر بدان نیاست هم یاچه مبحث جداگانه یعنیجسم 

ا خود ر دیکه من و چنان شودیمن شد جزء بدن من م دیمتصل به  یبعد از آن

که  یکه در دست من است مثل انگشتر یبخواهم همچو همچو کنم آن که

که فضل روح من  یو آن حرکت شودیدست من است آن هم همچو همچو م
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و بعد در اعصاب من و بعد در  کندیاول آن حرکت بروز م مناست در مخ 

و هرچه متصل  کندیعضالت و بعد در لحوم و بعد در عظام من حرکت م

ت اس دیو تابع اراده مر کندیبه عضو شد فضل حرکت روح در او هم بروز م

روح من متحرک باالراده است پس حرکت  ستیدست من متحرک باالراده ن

 نیروح من و روح من متحرک باالراده است و هرچه به ا هبه اراد کندیم

کت و انتقال از و طبعها ابدا حر یو اجسام لو خل شودیمتصل شد متحرک م

متصل به حرکت شد و روح محرک  یولکن وقت ستیدر آنها ن یبه حال یحال

 نیاست ا یاعرض کردم مبحث جداگانه نکهیو ا شودیاست متحرک م

متحرک  کندیم دایمحرک که اتصال و ارتباط پ روحاجسام ساکنه به آن 

در  دیگذاریشما گل را که م نکهیمثل ا رودیو هرجا رود آن هم م شودیم

طور که به آن دهدیملبنه آنجا که گذارده شد پس دست او را حرکت م

صورت  نیدر ملبنه به ا ردیگیو او هم مطاوع است پس صورت م خواهدیم

ت را حرک نیو ا دیایب یالیو بعد اگر س ستدیایم یداریمو به هرجا او را وا

 نیو ا کندیو هرکس او را حرکت دهد مطاوعه م رودیبدهد همراه او هم م

 تسیمطاوعه انفعال است و صفت خود او است و خشتش و گلش اثر شما ن

ز هم برو نیشما شد فضل حرکت روح شما در ا دیچون متصل به  نیبلکه ا

هم او را  گریساکن است و اگر د دیکرد آن وقت که حرکتتان را برداشت

و اثر  رودیشتر هرکه مهار او را بکشد م مثل کندیحرکت دهد مطاوعه م
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د که براش حاصل ش یعیترب نیکه به زوال آن معدوم شود و ا ستین کی چیه

 رودیو همراه او م شودیمنحل م دیایبه فضل حرکت شما شد و هرگاه آب ب

از ب شودیبه سر او بخورد خاک م یو اگر سنگ شودیباطل م اشم عیو ترب

ست که ا نیاز ا ستیخشت اثر شما ن عیترب نیپس ا شودیباطل م عشیترب

 یبود و قوام یمداد نیو کاتب هزار سال است مرده است ا ماندیخط م

حرکت خود را که  دیکرده بود و آن روح ز دیز دی یداشت و مطاوعه برا

ه تلغراف که هرچ میچون متصل به روح او بود مثل س داشتدر دستش نفوذ 

از آن است نفوذ کرد به دست و از آن دست حرکت روح  یمتصل کن میس

به مداد  دکنیحرکت نفوذ کرد به قلم که متصل به دست او بود از قلم نفوذ م

حرکت که حرکت از امام به ورا باشد از سر  قدرنیکه متصل به او است ا

 شیبرا یحرکت گرید ستادیمداد تا ته مداد دست برداشته شد قلم برداشته شد ا

 بردیروش آمد او را م یاگر باران گریجا هست دو همان ستدیایو م ماندینم

هم  و او کندیم کشیکرد تحر لیاو را زا یاحادثه ای دیاو را تراش ییچاقو ای

ت کوزه اس یکه برا یکه صورت دیابیب نجایپس از ا کندیمطاوعه محرک م

او است که به همراه او  دیفاخور شبح منفصل  دیو اثر ز ستیاثر فاخور ن

 یمنجمد شده از خود حالت نجایا نیا ستادهیا نیا یو آن شبح هم رو آمدیم

در عالم حدود بود حاال تو  نیندارد ا یزیچ نیمانده ا بیترک نیندارد و هم

و مقاطع  نیط نیاست از ا یاحصه نیبه حرکت درآورده مقاطع وجود او را ا
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مقاطع و خود وجود  نیرا در ا نیدارد شما به حرکت خود ا یوجود

بر  دیتحد نیو ا عیترب نیساکن بالذات شده حاال ا چارهیب نیو ا دیاواداشته

ما با است که ش یعیمطابق با آن ترب نیشد و ا دایواسطه پ نیخشت به ا نیا

اء شما اقتض دیکه حرکت  ییهااندازهبه  دیادست خود با ملبنه درست کرده

که داللت بر اعتدال حرکت  دیاالن مطابق با او است پس خط ز نیکرده ا

هلل رضوان ا خیرا مشا نیو ا ستین دیبه جهت مطابقه او اثر ز کندیم دیز دی

 ییرد پا یو اثر لغو یاند نه اثر حکمخواسته یاند لکن اثر لغواثر گفته همیعل

اال ح نجایدر او  ریالمس یکه اثر االقدام تدل عل ماندیم صشخ یاست که برا

از رفتار  هیبق نیپس ا تهیبق ءیموثر است و بحسب اللغه اثر الش یاثر نه به معن

 یعنیاست  دیز دیخط هم اثر حرکت  نیو ا نجایاز او است ا هیاست و باق دیز

 یاثر نیا االاز او است و  هیبعد از حرکت باق یاست باق دیز دیحرکت  هیبق

 نیمهارت در ا تیکه نها ییرا آنها نیو ا ستیکه بالبداهه ن یباشد به آن معن

را  نیا و ستندیملتفت ن نیریو اما سا انددهیاند و فهمعلم دارند ملتفت شده

 لیمثرا همچو ت یزیچ نندیاند مردم به چشم بباند خواستههم که گفته خیمشا

 دیبلکه اسم الکتابه مال شبح منفصل  ستیاند و اال کتابت اثر کاتب نزده

نه  صورت نیخط مطابق با آن شبح منفصل است کذلک ا نیکاتب است و ا

 زنندیبه جهت آنکه از شهر که توپ م شنوندیاست که در هوا م یاسم آن

حاال  یاز وقت گل کردن چاشن قهیهفت دق ایپس از پنج  دیآیصداش م
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و  ردیبشود بالفاصله و خودش بم یفان و ردیبدهد و بم ییصدا یکه کسچنان

است  یچه و اثر باق یعنیصدا باشد پس اثر بعداز موثر ماندن  قهیپنچ دق نیا

است  یاست که هوا جسم نیکه در هواست به جهت ا یصوت نیموثر پس ا

سنگ  و ردیو بم ندازدیب یسنگ یو مثل حرکت سنگ که کس کندیمطاوعه م

 ستیمن ن دیمعلوم شد که حرکت سنگ اثر  دراه برو یبعد از مردن او قدر

 یموجود باشد بلکه به واسطه حرکت دیمن بود چرا بعد از من با دیاگر اثر 

م ه ایمانده آثار در مرا یدر او باق یمن به او داده و او متأثر شده تأثر دیکه 

نور  واریمثل نور چراغ و د ماندینم یدر او باق چیاست ه نیا ایدوجورند 

 چیت اگر برداشتند هحرکت عصا در دس ماندینم یباق چیچراغ که رفت ه

 مثل جمره و یتا مدت یقدر ماندیدفعه هست که آثار م کیو  ماندینم یباق

و  شودیو چراغ اول خاموش م ماندیروشن م یکه پس از چراغ یمثل چراغ

به اندرونشان و  ای شودیمختلف م اءیاش نیپس تأثر ا ماندیم میچراغ دو

 ظواهرش یعنیمتأثر شده باشند و در ظواهرش اثر کرده باشد  عشانیباط

 ای کندیمطاوعه فعل فاعل را م عشیطبا ای کندیمطاوعه فعل فاعل را م

 فعل کندیبدنش مطاوعه م یکی شودیمختلف م کندینفسش مطاوعه م

 یکی و شودیبه فعل فاعل م لیو مستح کندیطبعش مطاوعه م یکیفاعل را 

قلش ع ینیبیرا م یکیبه آن فعل و  شودیو منقلب م کندیم مطاوعهروحش 

ال و خوشا به ح شودیمثل فعل فاعل م قتشیحق یکیو  شودیمثل فاعل م
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 گری دمطاوعه کند حاال قتشیبرود و حق قتشیموثر به آن حق ریکه تأث یکس

 دش یدارد و اگر سرمد یشد دوام و بقائ یتأثر دهر ایباشد  یاگر تأثر زمان

 چطور است تا به چطور متأثر شده باشد. دید دیبا ماندیابداالبد م

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس هفتاد و سوم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

کل مرتبه موثر  یلماکان ف 9المعراج: اعلم انه یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یمادونه ال عیجم
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 کنیمما ل جادیا ریو به تأث شودیابراز ما قد کمن م لیکردم که به تکم عرض

هم دو  عیبود و عرض کردم که تشر عیو تشر لیو سخن در تکم شودیم

 یکی شودیاست لکن دو قسم م ینوع یمعن کیدارد اگرچه راجع به  یمعن

 یکه در اکوان جار یشرع یکیشرع ظاهر باشد و  نیکه ا یظاهر عیتشر

 یشرع هم شارع نیو ا اءیکه آن احداث صور است در مواد سابقه در اش ستا

که آن مبدء  یشوند به مبدئ یمنته دیمثل شرع ظاهر و هردو با خواهدیم

 ریورت پذص رینباشد و از غ یریغشارع بنفسه و متشرع بنفسه باشد و تابع 

 ملهاست و از ج اریبس یسخنها نجاینشده باشد و مصور کل باشد و در ا

که  واجب است عیکه در صقع تشر میاست که بگو شیجا نجایکه ا یمباحث

عل هم ف نیدر تکو قتیکه در حقصقع باشند چنان کیآن فعل و مفعول در 

 یزیفعل چ نیصقع باشند اگرچه مراد از ا کیدر  قتیدر حق دیو مفعول با

 کیدر  یستیفعل و مفعول با نیولکن خود ا ستیباشد که در صقع مفعول ن

 شیکه در دو صقع شدند معن ءیصقع نباشند دو ش کیصقع باشند که اگر در 

در صقع اول معدوم است پس چگونه موجود در معدوم  یاست که ثان نیا

 رایز یرا مصور کند به صورت یمعدوم یموجود که شودینم نیا کندیم ریتأث

 کی درتا مصور شود پس تا فعل و مفعول  ستیعرصه ماده که ن نیکه در ا

 شودیدر مفعول و آن مفعول از آن فعل متأثر نم کندیصقع نباشند فعل اثر نم

اند صقع واقع شده کیدر  عیجهت فعل و مفعول در عرصه تشر نیپس از ا
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را  یئیخدا فعل و مفعول را متحد قرار داده و هر ش تینها نیمثل عرصه تکو

اده قرار د کیاو را  علاو مخلوق بنفسه کرده است و خدا ف بیدر نزد موثر قر

قرار دادن فعل و مفعول را عذر را از مفعول برداشته  کیو  دیتوح نیو به ا

اث احد یاهلل به جهت آنکه فعل او را برا یو الحجه منه عل هیفلله الحجه عل

که آن فعل خود او است مصور فرموده  یاو را در فعل جادیو ا دهیخود او آفر

ا او بر خد یبرا یحجت چیه گریکرده پس د یفعل او را جار یو به اقتضا

اهر ظ اریخداوند عالم رفع عذر را به اخت عیدر رتبه تشر نیو همچن ستین

عرصه در صقع مفعول  نیکه فعل را در ا یکه با وجود یمعن نیقرار داده به ا

در صقع مفعول است لکن  یاز مفعول است ول ریفعل غ نجایقرار داده در ا

 وحدت یاست و در صقع مفعول است آنجا جا فعولم نیفعل ع نیدر تکو

در  نکهیاال ا نندیفعل با مفعول مبا نجایتکثر است پس ا یجا نجایاست و ا

 کرده و نیخداوند رفع عذر مفعول را به ا نیصقع مفعول است و با وجود ا

انفعال داده و از طرف  اریواجب نکرده اثر فعل را در مفعول بلکه به او اخت

از طرف مفعول انفعال را واجب نکرده  نیو همچن ستین واجب ریفعل تأث

 ریپس از اول عرصه تصو کندیقبول نم خواهدیو م کندیقبول م خواهدیم

ه کثرت خداوند نظم خلق را ب یاست تا منتها تینیه اثناز اول عرص عیو تشر

کند ب یکنیاست که فعل تنها احداث ما لم نیقرار داده نه ا یو انفعال یفعل

 اریبه اخت آوردیمفعول مکمون بود به عرصه ظهور م نیبلکه آنچه در کمون ا
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مفعول و اگر مفعول نخواسته باشد که منفعل از فعل شود  یمفعول و رضا

 نیاست که افالک موثرات و فواعل ا نیا نیو مثل ا تیو آ شودیقا نممطل

ات حادث یعالمند و اکمام افعال خداوند عالمند در احداث آنچه در سفل

 ندکیماده عمل م نیفعل در ا یعنیعناصر ماده مفعول به است  نیو ا شودیم

ر به طو یولکن فعل از عال آوردیم رونیصور بدن را ب نیو از کمون آن ماده ا

که  لیاز مفاع کیهر گرید شودیاز او فعل صادر م ستیحتم و جبر ن

که انو اال فال چن کنندیقبول کنند و مستعد قبول هستند قبول م خواهندیم

وه حرارت که ق نیا نیبر زم کندیو حرارت را القاء م نیبر زم تابدیآفتاب م

ر صخو کندیجبال را و جذب نم کندیجاذبه و قابضه است جذب و قبض نم

 دشونیو منجذب م شوندیکه در ارض است متصاعد م فهیلط هیرا لکن اهب

ذب است که ج نیو نه ا کنندیو امتثال فرمان آفتاب را م ندیگویم کیو لب

است  یانکته نجایکائنا ماکان بالغا مابلغ و ا کندیو جذب م دیآیدر آفتاب م

ردم م عیاست که جم نیو آن ا دیباش نیدو سه کلمه عرض کنم تا ملتفت ا

 کی کنندیباشد تصور م دیز جادیاگرچه ا شنوندیرا که م جادیا تیفیک

آن فضا است حاال که  یو خدا تو یفضائ کی کنندیرا و تصور م ییخدا

 شودیموجود م دیدفعه ز کی دایکن ز دیگویکند م جادیرا ا دیز خواهدیم

خدا و خلقت خدا را و  کنندیتصور م نیا ندینشیدر آن فضا و کنار خدا م

 الیبه جهت آنکه خ دیآفر نیرا خدا چرا همچن نیکه ا کندیحاال بحث م
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 زهایکن و چ دیگویخود م هیخدا به شهوت نفسان و ستین چیکه ه کندیم

ارد و بحث و تصور خود بحثها با خدا د الیخ نیو بر ا کندیرا موجود م

 دیو چرا سع یکرد یو چرا شق یکرد یو چرا غن یکرد ریکه چرا فق کندیم

خلقت  تیفیک دیلکن اگر بدان یو بلند نکرد یو چرا مرا کوتاه کرد ینکرد

م عال نیفواعل ا دهیعالم را آفر نیکه خداوند عالم که ا دینخلق را مثال بدا

قرار  هیرا آسمانها قرار داده و قرانات نجوم قرار داده و اشعه و اشراقات فلک

الک اف نیابدا ابدا مگر به واسطه هم رسدیعالم نم نیبه ا یداده و از خدا فعل

قرار  تشیشهم هست که آنچه را که خدا م ثیحد نیا ینجوم و برا نیو هم

 کندیروح القدس و روح القاء مبه  دیفرمایکه آن را خلق کند حکم م ردیبگ

 اتیسفل نیکه در ا یآثار عیبه امر خدا و جم شوندیم یبه نجوم و نجوم جار

 گرید یاز جا یو فعل شودیم دایپ هیبه مدارات و قرانات فلک شودیم دایپ

واهد خدا بخ نکهیتا ا دیایآسمان را و ب کندیخدا سوراخ نم شیو از پ کندینم

عالم و  نیبلکه در هم ایدر دن ندازندیاو را ب یآن را موجود کند و از سوراخ

 هیکند اسباب علو الینه خ یباز کس کندیخلق م هیاسباب علو نیبه هم

 تمخواسیو م نوشتمیمواقع النجوم را م یوقت دمیکه رس نجایحاتماتند به ا

 دمیکلمه که رس نیو به ا جانیو به ا سمیبنو نجومکتاب در نجوم و احکام 

 نیدر ا ستندیاست که افالک تنها موثرات ن نیکلمه ا نیترک کردم و ا

ست و از ا یبلکه از آنها آثار ستندیموثرات ن جابیو به طور حتم و ا اتیسفل
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 نیبه ا دیفرمایکردم که م تیروا ثیاست و در آنجا حد یقوابل اتیسفل

 اتیو سفل یخلق دیکه علم به موال دیآیدرست نم نیمجهت احکام منج

در خاک  کندیراجع شد در سنگ چه اثر م خیکه اگر مر دانندیندارند و نم

در  یدر طبقات اناس رانیا ایدر هند  ای کندیدر علف چه اثر م کندیچه اثر م

 رگیرا د نیو ا کندیچه اثر م نهایا ریو غ نهایاز ا کیدر هر نیصلحا و مقدس

 دارد یعلم جداگانه مبسوط هیبه جهت آنکه قوابل سفل شودیسرشان نم

 نهایاست و ا یمجمل یکه آنها علمها کل رایز هیتر از علم مدارات فلکمبسوط

قرمز  همدفیم قدرنیابدا و هم ستیاست و در نزد مردم ن هیجزئ هیلیعلوم تفص

که در  یاست که حمرت در ازرق و آب یاعلم جداگانه نیلکن ا کندیم

حمرت  نیبفهمد مراتب ازرق را که ا دیبایپس م کندیم یافاده بنفش دیآیم

حمرت با صفرت که مخلوط  نیا کندیاز مراتب زرقت چه افاده م کیدر هر

ز و در سب گریکه مخلوط شد رنگ د اضیبا ب کندیاحداث م گریشد رنگ د

که از جانب  ستیو ن شودیم یباعث رنگ یو در هر رنگ یگریرنگ د

 شودیقوابل بلکه به اختالف قوابل مختلف م عیرنگ باشد در جم کیحمرت 

نه خلق را  دانستیرا م نیشوم که چون ا هیشارع صلوات اهلل عل یبه فدا

آنها کرد آن قرانات را و  میکرد به قرانات نجوم و افالک و نه تعل عیترو

را  مردم چیخانه که پر از زنبور باشد ه نیرا مطلقا و اصال و ا هیمدارات فلک

را  اقهایتر نیما ساخته فرمود ا یچند برا یاقاتیاز زنبور نکرد بلکه تر عیترو
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 کیساخته که اگر خانه پر زنبور هم باشد  یاقیو تر دیباش منیو ا دیبخور

ادر قادر بر نفس خود و ق نکهینکند و ا نیبه ا یو اثر دیاین نیا کیزنبور نزد

ر به و ام ستیزنبور ن عیفع جمبر اصالح نفس خود هست چگونه قادر بر د

 یته دل تو خال نکهیندارد به جز ا یکه حاصل راینجوم نفرمودند ز لیتحص

پس علم آنها را پنهان کرد و  شودیم فیتو ضع هیو بن یترسیو م شودیم

 حاال، گریرا به تو داد د اقهایتر

 منجم اخو خبل یخوفن

 برج الحمل یف خیتراجع المر 

 

 لیالح بیعن اکاذ یدعن فقلت

 سواء و زحل یعند یالمشتر 

 

 

 ناشئه القطب و اعالم الفلک نحن
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 یرهازنبو نیاز ا گریدارد د اقیکه تر یکس کندینم یما تفاوت شیپ نهایا

 بلکه خدا رحمت شودیو هرکس آنها را موثر بداند کافر م ترسدینم اریبس

 شودیاند کافر مافالک زنده نیا دیهرکه بگو دیگویرا م یکند مرحوم مجلس

را خلق کند  یکس خواهدیاست که خدا هر وقت م یهمه عالمات نهایبلکه ا

ا آنج بردیرا م خیبدهد مر یبه کس یولد ایخودش به دست مبارک خودش 

تو را صدا  خواهدیم یکس نکهیعالمت است مثل ا نیا داردیدر آن خانه م

کن ل ستیتو را خبر کند سنگ صدا ن که اندازدیو م داردیبرم یبزند سنگ

لب بام  یچوب ای اندازمیسنگ را م نیتو را صدا کنم ا خواهمیمن هر وقت م

و کذلک خداوند  کنمیحواس شما نصب م یبرا یعالمت ای کنمینصب م

 دارمیرا خلق کند زحل را برم دیکه به دست مبارک خودش ز خواهدیاگر م

 میفهمیم میکنیکه نگاه م نجایعالمت است ما ا نیا گذارمیحمل م یتو

 دیگویهمچو م یمجلس میکنیاعتقاد م طورنیکه خدا همچو اراده کرده ا

اق آف اتیکرد لکن آنچه مذهب حق است و آ توانینم یادبیکه ب شانیبه ا

هستند و  اءیاح نهایاست که ا نیا دهدیو انفس و اوضاع عالم شهادت م

 نه به طور استقالل.موثرات هم هستند 

 عیفلک شمس باشد از جم عیاو اوسع از جم ریکه فلک تدو یخیمر یبار

ا ر یبزرگ نیکوکب به ا نیفلک شمس باشد ا یو محو یو حاو @مجثل
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ثر است مو دییگویموثر است کافر باشد و شما فلفل را م دیبگو یاگر کس

ور چط دیقرار نده دیخواهیبا خدا اگر م کیشر کندیندارد چه فرق م بیو ع

و هرکه موثر بداند کافر است و در  دیدانیو او را نم دیدانیفلفل را موثر م

و درست هم  شودیاست که هرکه فالن غذا را خورد فالن م اریبس ثیاحاد

چه کاره است فلفل که موثر  دیقرار نده کیشر دیخواهیهست اگر شما م

 همه کتب نیا دیشویکافر نموجه  چیو به ه دییگویرا م نیباشد و شما ا

پس  دیشویو کافر نم دییگویو شما م دهیدر دواها رس ثتانیو احاد تانیطب

گر ا شودیموثر بداند کافر م یعظمت را اگر کس نیافالک به ا نیچطور ا

آفتاب  شیساعت در پ کی دیشما در عربستان برو ستیآفتاب مثال موثر ن

سرت  آنکه الو ح ستیچطور موثر ن دیآن وقت آفتاب را موثر ندان دیستیبا

هوا سرد  کندیو تا ماه طلوع م شودیو در آفتاب هوا گرم م گدازدیرا م

موثر  شودیمخصص م هیحکم نیچطور شد و براه کندیچه فرق م شودیم

 کندیاب گرم نمپس بگو آفت کنندیم ریکه تأث دینیبیم هیچه عالن یعنی ستندین

ه ب دیگویبه آفتاب م ندکه عالم را گرم ک واهدخیپس بگو هر وقت خدا م

پس  کندیبرج سرطان برو و خودش به دست مبارک خودش عالم را گرم م

کند عالمتش  اهیس ییجا خواهدیو هر وقت خدا م سوزاندیبگو آتش هم نم

 اگر سوزاندیبرو آنجا و خودش به دست خود م دیگویاست به آتش م نیا

پس موثر است و  رودیم رونیبزند از زمره عقالء ب یهمچو حرف یکس
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مستقل است در فعل بلکه فعل از خدا است و  ایکه خدا هستند  میگوینم

آب و خداست سرد  نینه از آست کندیم نیآست نیاز ا یاحراق از خدا است ول

ار افعال و آث عیآب نه از آتش و آفتاب و هکذا در جم نیاز آست کنیکننده ول

 ندکیم تیمثال ترب خیکه مر دافالک و نجوم موثرن مییگویکه ممگر ما 

 یمرب که خدا مییگویمسلم است بلکه م نیرا مستقال حاشا ا وفیصاحبان س

و خدا رزاق است از دست سلطان  خیمر نیاز آست یاست ول وفیصاحبان س

 دهدیم یو خدا روز ستیاز دست حاکم از دست منفق پس بگو منفق ن

خدا براشان گفته  فاعلو المصدقات فعل است و اسم  نیباسباب المصدق

 قتلهم تقتلوهم ولکن اهلللم نیاست و همچن یالتهلکه فعل یال کمیدیالتلقوا با

وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم کل  ثیح نیاقتلوا المشرک

را انکار کن  همه نهایرا خدا نسبت به مردم داده پس ا لیهمه افاع نیمرصد ا

از اخبار و برهان که افالک موثرات  میدیکه د یحال بعد از آن یا یو عل

جهت  نیاز ا است پس هیآنها قبول قوابل سفل ریبلکه شرط تأث ستندیمنفردا ن

 نکهیکه علم احکام موقوف است به ا مینوشتن نجوم را و گفت میموقوف کرد

بان صاح یمرب خینستم که مرمن دا تیرا انسان بداند حاال نها اتیعلم سفل

را دانستم رجعت آن مضر به حال آنها هست  نیمن ا یاست لکن وقت وفیس

 کیابدا  ندکینم ینفع ستندیمواد مستعد ن نیبسا مصر که ا یلکن ا ستین ای

 در شرف است خیشخص ترک کرده باشد مهلک حاال بگو مر کی یتیمعص
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د و اگر در بکن بیع دینفر از ترکستان نبا کی دیشد پس با نیباشد اگر چن

 تیواسطه بدون قابل نیزنده بماند پس به ا دینفر نبا کی خیحال رجعت مر

 نیا دیآیکار از آنها برنم چیو ه ستندیمنفرده موثر ن اتیآن فلک هیسفل دیموال

ا را دو دو ت نیاست که ا نیاز ا یقیحق ریکه تعب کنمیعرض م دیافتیرا که 

 یسرای دیخدا است و قوابل  یمنای دیفواعل  مییگویو م مییدست خدا بگو

 نیدو دست و نه ا نیبه ا شوندیحادث م اءیالرحمن اش یدی نیخداست و ب

و  یمگر مجال ستندیو مظاهر ن یاست که قوابل منقطع از خدا باشند و مجال

و مظاهر اسماء و  یالمگر مج ستندین لیمظاهر اسماء و صفات خدا و فواع

 فیکث انعصکه گفته نسبت به  فیکث نهایو ا فندیآنها لط تیصفات خدا نها

تر است ستپ یاز قو فیتر است که گفته نسبت به صانع ضعپست فیاز لط

در حد خود الزم است و مظهر است  کیاست هر یمظهر کیحاشا آن هم 

 خداست و یمنایو فواعل دست  ندیاز صفات خدا یصفت ندهیو هر کدام نما

 رحاال اگ کندیدو دست خدا کار م نیخداست و به ا یسرایقوابل دست 

اهلل و  شاءیدست راست بکشد دست چپ را و دست چپ مطاوعه نکند لم

است که  نیاگر دست چپ بکشد دست راست را و مطاوعه بکند اراد اهلل ا

لکن اگر دست چپ دست راست  قلوبهم طهریاهلل ان ردیلم دیفرمایدر قرآن م

 نیا انیدر م ستیو رفت فقد اراد اهلل و حصل پس آنچه هست و ن دیرا کش

 نیاز جهات اراده خداست و اراده خدا از آست یجهت کیدو دست است و هر
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پس بگو ماشاء اهلل کان حد  شودیدوتا ظاهر شده و م نیا نهیدوتا و در آ نیا

اند به اهلل هیدوتا چون مش نیو ا کنیلم شاءیفواعل و قوابل و مالم نیجامع ب

نفسها ب هیخلق اهلل المش مییگویم میکنیدوتا که نگاه م نینظر وحدت در ا

و به  تندیدو دو جهت مش نیدارد و ا یدارد و دان یاست عال ءیش کی نیا

 لیبنفسها و به نظر تفص هیبگو خلق اهلل المش یکنینظر وحدت که نگاه م

درست  نیخدا آسمان و زم نییپا نخلقیو  ستدیایخلق باال م ینکیکه نگاه م

 الیآن خ پس نخلقی مییگویم میدیکه د امتکثر ر مییگویخلق م کندیکه م

 قوابلش مختلف است نیزم نیاسباب است ا نیبرطرف کرد حاال با ا دیرا با

ل و به الاقب دیگویاقبل لکن به زبان صخر م دیگویاگرچه به زبان آفتاب م

 هیاالهب دیالصخر و شاء اهلل تصع دیاهلل تصع شاءیاقبل پس لم دیگویزبان هوا م

م و بکفره دیفرمایقلوبهم و م طهریاهلل ان ردیلم نیاولئک الذ دیفرمایم

 و هکذا. نیاجمع کمیو لو شاء لهد دیفرمایلعناهم و م

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*و چهارم درس هفتاد*»
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 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

کل مرتبه موثر  یلماکان ف 9المعراج: اعلم انه یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یمادونه ال عیجم

 یعشر تیمعلوم شد و ظاهر شد که از مش یعیوجود تشر یالجمله معن یف و

 یاز ماسوا یو غن تیو آن شبح قائم است به آن مش شودیمنفصل م یشبح

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 

 نباشند او هست و یماسو عیو اگر جم یاز ماسو یغن قائم به موثر و هصورت

 شد بمادته و صورته که هر دایکه آن اثر پ یقائم به موثر خود است بعد از آن

ماده  نیو آن اثر بر ا افتدیم ایدن هیاثر در مواد عرض نیاز ا یاحصه ندیدو نوع

و در بطن  افتدیاست و در آن ماده م نجایو همه مسأله ا شودیظاهر م هیاویدن
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 شودیم صبغ نیو منصبغ به ا شودیاو حاصل م یاز برا یصبغ هیماده عرض نیا

که از آن  شودیم دایپ یگرید یو حالت یگریصورت د کی نجایو در ا

ت و صور هیحالت صادر نشده اگرچه ماده نوع نیصفت و به ا نیشاخص به ا

 کی نجاینشده پس در ا ادرص زیچ جورنیصادر شده باشد لکن ا هینوع

از مرآت است و  نیدارد و ا یکه ماده دارد و صورت شودیم دایپ یوجود

و جانب شاخص آمده و  یآن ماده از اعل ینزع بکن نیهرگاه صورت را از ا

 هیرضماده ع نیکه بر ا یصورت نیکه در ا یمنطبع شده پس احکام نهیآ نیدر ا

موارد چه در فقه چه در  عیمصورت است در ج نیتابع ا شودیم یجار

جهت که  نیپس از ا ندیحکمت و احکام تابع صورند و صور تابع اسما

از  یو احکام تابع صورت است بسا آنکه تو ببر ردیگیصورت را از مرآت م

و حال آنکه اصل صورت از تو  یصورت نکن نیصورت و اعتبار به ا نیا

 هیواسطه صورت عرض است و مطابق با تو است و محبوب تو است و حاال به

ب لهو و لع یکه براچنان یکنیمبغوض تو شده و مطروح تو شده و لعنش م

 ای ندیبیصورت حمار م کندیاند که انسان در او که نگاه مساخته یمرآت

اند و اصل شبح از صورت شاخص کرده یریو در آن تدب ندیبیصورت کلب م

به صورت حمار شده حاال  نهیدر آ انسان آمده لکن ئتیاو به ه شیآمده و از پ

تأمل  از فقهاء یبعض نکهیحمار شده احکام تابع حمار شده پس ا ئتیکه به ه

اند اشتباه محض کرده یو استصحاب حالت سابق را جار نجایاند در اکرده
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که موضوع احکام اسماء است و موضوع اسماء صور است مثال  رایاست ز

اسماء هم تابع صور است و هرگاه  جسهالتراب طاهر و العذره ن دیبفرما

صورت صورت عذره شد و آن اسم عذره شد حکم حکم عذره است و 

صورتش تراب است و اسمش تراب است و حکمش  ینجس است ولکن وقت

حکم التراب است و پاک است پس احکام دائر مدار اسمائند و اسماء دائر 

 کردن اشتباه یشبهه کردن و استصحاب سابق جار گریمدار صورند پس د

و  هیو صورت عرض شودیم دایپ هیماده عرض هیمقام عرض نیاست پس در ا

 انیچنان که م هیماده عرض ایاست که آ نیاست و آن ا یاقهیدق کی نجایا

 کنندیم صیاز آن نوع است و واقعا تحص یامعروف است حصه نییمنطق

حصه از  هیرضماده ع نکهیا ای کنندیم هیصورت شخص آورندینوع را و م

 هیکه ماده نوع میاو حق مسأله را در مقام خود گفته ستین هیماده نوع

 صیصکه اگر تح رایابدا ز دیآیبر او وارد نم میو تقس ستین ریپذصیتحص

اند از که همچو گفته نییتمام بشود اشتباه منطق دیبا هیحصه نوع شدیم

ه و هر تک میکنیم تکهرا ده  نیا میمن آب دار کیما  دیگویکه م نجاستیا

ز ا یاصادق است و غفلت کردند و گفتند فرس هم حصه شیاسم الماء برا

ت بر فرس صادق اس وانیاسم ح نیپس بنابرا تیاست با صورت فرس وانیح

ء ما کی نکهیمحض غفلت و عدم تعمق در مسائل است و غافلند از ا نیو ا

 من قابل کی و آن یکنیمن را م کیکم  صیتحص یکرد صیرا که تحص
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عشر من  ریباشد پس چهار س ریده حصه کردن است که هر حصه چهار س

 که یمن کی نیلکن ا ستیعشر الماء ن ریاست نه عشر ماء است و چهار س

که  یاست پس اصل المائ یاز اشخاص الماء نوع یشخص یدار نجایتو ا

 تبارد رطب اس الیمن و دو من و صد من ندارد و ماء آن س کیبه  یتخصص

من و دو  کی نیو ا ستیمن و دو من و سه من ن کی تیالماء کم تیاما ماه

من از صور متممه  کی نیو ا ستیالماء ن تیمن و سه من مأخوذ در ماه

است که عارض الماء شده و مراد از الماء آن صورت  ایدن هیشخص هیعرض

شده ن صیتحص@صیباشد حاال آن الماء تخص هیمقومه است که صورت نوع

اقو چ نیا کندیتو آالت قطاعه او را قطع نم عیارض تقط نیو در ا شودیو نم

لکه ب بردیرا نم یتو اللحم دهر یو چاقو یگوشت را ده تکه بکن یرا بکش

 که از رایز بردیو چاقو اللحم را نم دهیمن است بر کیرا که  یکم زمان نیا

 تو است کارد نیبر ا منیاللحم پس اللحم در دهر است و مه ستینوع ن نیا

انسان فوق هاضمه  یما فرمودند که اصل جسم اصل خیاست که مشا نیا

جواب دادند از جواب شبهه  نیو به ا استیدن نیاست که در ا یاهیعرض

و جزء  خورندیرا ده نفر م دیکه شبهه کرده بود که ز یهودیکمونه ابن

 خیرا مشا ولمأک ای دیکنیاکل را محشور م امتیحاال روز ق شودیخورنده م

 ستیآکل ک یادهیبه جهت ندانستن تو است که نفهم نیما در جواب گفتند ا

 است و نیآکل یهافوق هاضمه دیز یبلکه اصل جسم اصل ستیو مأکول ک



  870|  صفحه

 

به جهت آنکه هاضمه  کنندیرا هضم م هیمواد و صور عرض نیآکل یهاضمها

 یتو بگو ایفوق هاضمه است  دیجسم ز قتیاست و اصل آن حق هیعرض

 دخول نیاصال و همه جا هست ا رودیبگو نم ای دیآیم رونیو ب رودیشکم م

کل مکان است  یبگو ف ای رودیبگو نم ایاست  اتیخروج مال عرض نیو ا

بلکه  ستیآتش ن نیطبخ و ا نیهاضمه و ا نیاز ا یذلک او را هراسو مع

ا و آسمان ر نیزم نیرا اگر روشن کنند و ماب ایدن نیکنم که آتش ا یعرض م

 مییگویجهت م نیاز ا سوزدیآتش نم نیبه ا دیپر کنند از آتش جسم اصل ز

 نیجزا داد و به نار آخرت او را معذب کرد و ا دیگناه او را به نار اخرت با

آتش  نیرا ا یجسم اصل نیکه ا یوقت سوزاندیآتش م نیرا ا هیمواد عرض

و ا میمطلقا نع ایدن نیا میو نع شودیاو نم یآتش جزا نیپس ا سوزاندینم

را  ایدن مینع و ایسلطنت دن عیکه جم دینیبب دیبخواه بیابدا مثل تقر شودینم

است که او را در  نیبدهند و قلب او محزون و معرض باشد مثل ا یبه کس

رده پس نب مینع نیسلطنت و ا نیاز ا یو ابدا حظ نکرده و لذت دهیزباله خوابان

 او حاصل شود یاست که برا ینخود فرح کیهمان  او میو نع ستیاو ن مینع

ره ذ کیاست و همان  زتریعز ششیپ ایملک دن عینخود فرح از جم کیو آن 

 را پر از نعمت نیآسمان و زم نیماب عیو جم یکه بر قلبش داخل کن یسرور

ست ا زتریذره سرور در نزد او بهتر است و آن عز کی نیکنند و به او بدهند ا

 که آکل دهید یو ماده عرض یجسم اصل نینگذارده ماب فرقکمونه پس ابن



  871|  صفحه

 

 یبل شودیم نیو چون خورد مأکول جزء ا خوردیو مأکول را م دیآیم

 دیز شیاست که پ یاهیلکن مأکول ماده عرض شودیم نیمأکول جزء ا

بوده و  گوسفند هم بالعرض شیگوسفند بوده بلکه پ یوقت کیبالعرض بوده 

انه خ یاست که هر روز روغهیص یمثل زنها نهیبع ذانبات بوده و هک شیپ

ها طواف است که در خانه یامثل تبعه هیمواد عرض نیاست و ا یکس کی

متعه را  رندیگیرا که م نهایاست پس ا ءیش کیمال  یهر روز کندیم

را  هیاست که اصل آن زوجه اصل نیباشد و نه ا هیکه ماده عرض رندیگیم

 که به طور اختصار عرض کردم یانیب نیپس از ا رندیگب یاز کس توانندیم

خودش جواب خودش  انشیب آورندیغالبا در مسائل حکمت شبهه که وارد م

 هیکه در صورت نوع هیاست که ماده شخص نیخالصه مقصود ا دهدیرا م

از  یاحصه دیقسم با کهنینه ا ستین هیمعلوم شد حصه از ماده نوع دیآیدر م

محض و غفلت محض است پس آن نوع در عرصه  یخطا نیمقسم باشد ا

خداوند عالم  یاست برا یتیآ نیو ا ستین صیخودش هست و قابل تحص

آالت عرصه  یهاصیپس به تحص ستین صیشأنه چون قابل تحصجل

و  ینثیعالم پس ال نیدر ا یهابه اثنان شودیپس او اثنان نم شودیمحصص نم

وارد  که هست بر او یکثرات نیپس ا تکثریو ال و ال و ال بلکه و ال ثلثیال

دارد نسبت به  تیپس او احد رودیاو نم شیکثرات مطلقا پ نیو ا دیآینم

اعداد  نیکه او احد اعداد شد مثل واحد ا یو او احد اعداد است بعد از آن نهایا
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به او ضم  را بتوان ییو مثل او  فتدیب نیو ثلثه ا نیکه در عرض اثنان ا ستین

که خداوند عالم  دیبفهم نجایاز ا یجزیو ال یثنیجهت او ال نیاز ا سکرد پ

او است که  تیآ نهایاست و چطور احد است ا یجزیو ال یثنیشأنه الجل

 است یریخداوند عالم جزء صغ نکهینه ا جزاستیخدا چطور ال دیشما بدان

باشد که خلق عاجز باشند از تقطع او بلکه  ریقدر صغو آن یتجزیکه ال

ل است ق میاست و واسع و عل لیاست و جل ریاست و کب میعالم عظ اوندخد

 اءیلکبرا ضیپس خداوند عر نکمیو ب ینیب دیاکبر شهاده قل اهلل شه ءیش یا

ه ک یبه خالف آن انواع یجزیو ال یثنیذلک الاست ولکن مع ضیاست و عر

 ینثلکن در عرض خود م شدندینم یمادون مثن هیکه اگرچه به تثن میداشت

 تسیبلکه خدا نوع االنواع ن یافراد یبرا ستیو اما خداوند نوع ن شدندیم

 الیرا و خ یاغوا کند کس طانینعوذ باهلل ش نکهینه ا ستیجنس االجناس ن

که ذهب است و چنان یافراد سار نیدر ا یکه اشرفاست چنان یبکند نوع

 یمعدن نیاکه باالتر از است و چنان یمن الذهب سار صنعیما  عیدر جم

است در  یکه جسم سارمعادن و چنان عیاست در جم یمنطرق است و سار

تا به خداوند عالم  رودیامر باال م طورنیمعادن و نباتات و جمادات و به ا

و  شودیبرسد که او جنس در اجناس و نوع در انواع باشد نعوذ باهلل کفر م

و خدا جنس  ستا حیکفر صر میریجنس بگ یخدا جنس االجناس و منتها

ا و خد شیتا پ دیباب برو نیباشد اگر از ا یکه در تحت او انواع شودینم
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 اند و عارف بهخلق و از جنس خلق گرفته یخدا را منتها رندیخدا را نوع بگ

 ءیکمثله ش سیکه خدا را ل شودیانسان عارف به خدا م یاند وقتخدا نشده

مانند اشخاص  یانواع نه شخص مانند یمانند اجناس نه نوع یبداند نه جنس

است که واجب است  نیاند که از جمله واجبات ااشخاص گفته یاگر بعض

و در  یانوع دانسته یکه اگر خدا را شخص ندان یخدا را تو شخص بدان

ه کجا ب دینیقائل شدند جهالت را بب دهیو آلهه عد یبدان دیتحتش افراد با

شخص باشد که بدتر و  دیبا شخص را حاال که نوع نشد حاال کشاندیم

کورتر و خداوند عالم نه شخص است نه نوع است و او مشخص اشخاص 

با حوادث است و خداوند نه  نیاست و منوع انواع است و خداوند عالم مبا

جهت شخص در تحت نوع است اگرچه  نینوع است و نه شخص است از ا

است  یشخص الشمس وجود ندیگویم نیینباشد و خود منطق شیفرد ب کی

که در تحت نوع باشد  دیعقولشان حکم کرده که با طورنیدر خارج به ا

اگر خداوند عالم شخص  نیافرادش منحصر به واحد شده حاال هم چن تینها

شخص که شد المحاله در تحت نوع  دیآیبحث وارد م نیهم شانیباشد بر ا

هم  نیو از ا شدمرکب با دیبایافتاده باشد و اگر در تحت نوع افتاد م دیبا

 دیگویرحمه اهلل م یلیهم ندارند که خدا مرکب باشد اردب یامتناع شانیبعض

در خدا باشد اگرچه مرکب  یعقل بیکرد که ترک توانینم یمنع نیاز ا

 است یبیحرف غر نیو ا میکنیرا منع نم یعقل بینباشد ترک یخارج



  874|  صفحه

 

کذب است  ای تعقل تو صدق اس فهمدیآنچه عقل تو م میبدان میخواهیم

ن در آ بیکه ترک ییمخالف واقع خدا ای فهمدیمطابق واقع م فهمدیآنچه م

 ایمردم است  یخارج یخدا نیتو هم یمرکب عقل یفهمیبه عقل خود م

 کاذب است ایباشد صادق است  دهیفهم یزیچ نیعقل تو اگر ا نیاز ا ریغ

آنچه در  پساست  بیندارد آنها اکاذ یکه در خارج منشأ هیامورات عقل

خارج  نیاگر مطابق با ا دیآیصدق باشد آنچه در ذهن م دیبا دیآیعقل م

 زید چندار یمعن یچه پس مرکب عقل یعنی یمرکب عقل ستینباشد صدق ن

عقل تو و آنچه در عرصه عقول  نیکه هم یوانگه ستیهم که ن یگرید

 دو هرچه بر صفت حوادث ش شوندینم میقد هیحوادثند و آ عایاست جم

قرار حدوث  نیحادث است پس مگو از ا فهمدیو آنچه هم م شودیحادث م

 ندارد نعوذ باهلل. بیهم ع شیعقل

شده  دایشخص که در خارج پ نیاز آنچه عرض کردم معلوم شد که ا پس

از نفس نوع  یااش حصهحاال که ماده ستیاز نفس نوع ن یااش حصهماده

شود ماده ب دیایب نجایو ظل نوع ا شعاع آن نوع نکهیمگر ا یزیچ ستینشد ن

آن شخص  انیو م رهمایو الثالث غ نهمایبه جهت آنکه حق و خلق الثالث ب

 هیجهت ماده شخص نیکه ثالث باشد از ا گنجدینم گرید زیو آن نوع چ

آن و آن شعاع و آن ظل حصص  یو ظل است برا هیماده نوع یشعاع است برا
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 در توانیدارد و همه حکمت را نم یباز معن نیو ا ایمرا نیدر بطون ا شودیم

 صیحرف که شعاع او تحص نیدارد ا یچه معن مینیمجلس گفت بب کی

 توانیتخته را م کیو آن  شودیتخته از او صادر م کیچه شعاع  یعنی شودیم

 ستیتخته ن کیآن شعاع  نکهیا ایداد  یاحصه یکرد و به هر مرآت صیتحص

گفت  جاکیهمه حکمت را  توانیده مرآت است و نم یو ده شعاع از برا

خته ک تیباشد همچو  ریتخته که تمام آن تخته شعاع آن من کیمجمال شعاع 

ده  نیو کل آن در ا کنندیم صیتخته را تحص کیاگر  شودینم صیتحص

 یستیمرآت است بعض شعاع است پس با کیمرآت منطبع است پس آنچه در 

 طورنیو حال آنکه امر ا وانیباشد نه کل الح نوایبعض الح نیآن فرس مع

 نیا بطن رو تمام آن د نیمرآت مع نجایو در ا ستیاهیبلکه آن ماده نوع ستین

و تمام آن در بطن آن مرآت و تمام آن در بطن آن مرآت  شودیم دایمرآت پ

 پس:

 یهر ذره که بشکاف دل

 باشد انیدر م شیآفتاب 
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دونه ما یعطیهست تمام آن آفتاب چون هست  @نهیآ نیتمام آن آفتاب در ا و

 نیبر ا کندیفرس آمده و صدق م کی نیاسمه و حده پس تمام فرس در ا

 عکس نیاست و ا یآمده عکس آن فرس نوع نجایکه ا یفرس حاال کل فرس

 نیو به ا هیصورت شخص نیمشخص شده به ا تیکل عکس فرس است نها

 نیماب ایآ داستیپ نیکه کل عکس در اشده حاال  دایدرآمده و پ یحدود مرآت

 نکه،یا ایاست  یافاصله یبون ایشمس نوع آ نیمرآت و ماب نیا

 از من به من است کترینزد اری

 دورم یعجب تر که من از و نیو 

 

 

 مرآت به نیمرآت به مرآت است و او اقرب است از ا نیاز ا کترینوع نزد نیا

که اقرب برسد بل نیو به ا دیاینوع ب نیا دیبا یدیمسافت بع نکهیا ایمرآت 

مرآت به  نیاز من به من است و او اقرب است از ا کترینزد اریاست به او و 

ح و شبح شب دیآیم رونیخود مرآت ب بانیمرآت از گر نیمرآت و شبح او در ا

ده و آم رونیمرآت منصبغا به صبغ هذه المرءات ب نیا بانیاو است که از گر
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از اشخاص شما  یشخص شودیم نیآمده و ا رونیالمرآت ب هذه ئهیبه ئایمته

ن را اند آلکن حصه که از خاک برداشته ستادهیخود انسان در کجا ا دینیبب

ل آنکه آورده و مث رونیحصه سر ب نیا دخو بانیاز گر تیاند انسانکرده تیترب

 یکم نضجو کم دهیکه جرم گرفت و آن جرمها بهم چسب یآب بعد از آن یتو

رم و گ دیآیم رونیب اتیخود او ح بانیو نهار از گر لیگرفت بحر و برد ل

بلکه از اندرون  شودیجرمها م نیو داخل ا دیآیاز کجا م اتیح نیا شودیم

لکه ب دیآیم رونیب تیو انسان تیوانیو ح دیآیم رونیب اتیمواد ح نیخود ا

 خوردینان و غذاست که م نیو هم دیآیم رونیب تیو وال دیآیم رونینبوت ب

در شکم آمنه و آنجا طبع  دیآیو م شودیو در شکم او نطفه م 7عبداهلل

 نکهیتا ا شودیو مضغه م ردیگیو نضج م شودیبه طبع او و علقه م ردیگیم

آمده از خود اندرون  شیاز کجا پ شودیناطق به نبوت م دیآیم ایدن کمکم

 نیاز هم هیجبروت وبیو آن غ هیدهر قیحقاآورده آن  رونیسر ب هیمواد زمان

 گریمواد حاال د نیمواد از خود ا نیآورده و او اقرب است به ا رونیمواد سر ب

 یدتم نمیبیم نکجاش است من چو بشیغ نیکه ا رندیگیمرا م خهی ندیآیم

 ام معلومحرف زده یلکن حاال چون مدت میگویکلمه م کیحرف بزنم  دیبا

 بیو از مغزش غ یسوراخش بکن دیبا نکهیصفت است نه ا نیا بشیشده غ

 بیکه عرض کردم آن غ یکه هست به آن صفت یلکن دهر یآور رونیب

 هباو را  یصیو تخص ستین نیبه فلک و زم یاجسام است و او را تخصص
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که امروز تولد کرده  یدیز نیهم ستیمشرق و مغرب و جنوب و شمال ن

 چیاست ه یکی امتیق نیو قربش به زمان مقار7است قربش به زمان عهد آدم

 نیا تینها کندیتفاوت نم چیه نیو قربش به آسمان و به زم کندیتفاوت نم

 انبیاز گر قتیجزء زمان ساخته شده و آن حق نیکه ساخته شده در ا یجسم

مناسبت به او دارد و کاشف از  حصه نیآورده به جهت آنکه ا رونیسر ب نیا

 آورده والسالم. رونیاز آنجا سر ب نیاو شده و ا

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس هفتاد و پنجم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم
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و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

کل مرتبه موثر  یلماکان ف 9المعراج: اعلم انه یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

 آخر. یمادونه ال عیجم

شد به طور اختصار و اما مراد ما از  لیو تکم عیالجمله شرح مراتب تشر یف

است  مشکل اریبس اریبس یمعن نیاست و درک ا کنیما لم جادیمقام ا ریتأث

ه شد ل فیکه الک یزیله و چ فیلفعله کما الک فیالک دیفرمایکه م رایز

ما نوشته  خیمشا ییجا دمیآن از جمله امور صعبه است و ند تیفیدرک ک

 یمشکل امر اریبس اریکرده باشند و بس انیب یزیچ یدر درس نکهیا ایباشند 

بود من هم  همانیم ییآمده کربال و جا ینور یآنکه پسر مالعل یاست حت

نور چراغ چگونه از  نیا دمیبودم چراغ گذارده بود از او پرس همانیآنجا م

 یه لفظب ریتعبشعاع  نیشعاع اوست گفتم ا نیگفت ا شودیم دایچراغ پ

 یظهم لف نیاو است گفتم ا ینشد گفت تجل یآورده و کاشف از معن گرید

او است گفت فاضل او است و فضل او  یچطور تجل فهممیمن نم گرید

مکرر  لیقب نیاست و از ا گرید یاست و لفظ گرید ریتعب نهایاست گفتم ا

 یو تجل ستو فضل و فاضل او ا هیکاشف مسأله نشد بق نهایگفت من گفتم ا

 تیفیبعد ک ستیاو است و نور او است کلش لفظ است و کاشف از مطلب ن



  880|  صفحه

 

مرحوم عرض کردم و عرض کردم شما  دیمجلس و صحبت را خدمت س

فرمودند ن گرید زیچ چیه گریو د فیهم فرمودند بالک شانیا دییشرح بفرما

 اریاست که بس یامشکله مهیکه داخل مسائل عظ ستیامسأله قتایو حق

او درس مشکل است از  انیب یزیچ نیاست و انسان اگر بداند در ا کلمش

 اعظم است فشیمرحوم عرض کردم که خدا بالک دیاست که بعد به س نیا

را  نیو ا دیاما کرده میتعل دیو شما توح دیدیهمانو آن را به ما ف نیاز ا

 ناست که اگر انسا نیمقصود ا ینفرمودند. بار یزیباز هم چ دییفرماینم

که از آن اعظم است و  یامشکل است لکن مسأله انشیبداند ب یزیچ

طور به همان فهماندیم یزیو از آن چ کندیاز آن م یانیتر انسان بمشکل

ت اس شتریب یلیکه قدسش خ یبا وجود کندیم دیکه در توح ییانهایب

 چند گفت یمطالب تواندیمسأله هم م نیدر ا دیگویچند م یذلک مطالبمع

که از نخواهد شد چنان یقیحق یالفاظ کاشف بشود از معن نیحاال ا کنل

 طورنیهم هم نجایا ستیو کاشف ن شودیچند گفته م یذات خدا الفاظ

تا ذهن مستمع متوجه مطلب شود و اگر  شودیچند گفته م یالفاظ تینها

 ظاالف نیکه ا رایدالالت ز نیالفاظ و نه از ا نیاو هست بفهمد نه از ا بینص

 دکنیخود داللت م یو به سو کندیمثل خود اشاره م یدالالت به سو نیو ا

 ارواح الفاظند و همجنس الفاظ یمعان روندیخود نم یاز معان شیپ نهایو ا

 یبه معان یو آن مطلب دخل کنندیخود نم یاز معان شیاست و داللت بر ب
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 دیفرمایم هاست ک نیا ستیالفاظ و ارواح خلق ن یندارد و آن مطلب معان

 توانیاست که به هو هو نم نیان قلت هو هو فالهاء و الواو کالمه مقصود ا

است  هیاست و هو کنا حیکه تصر یالفاظ ریسا یبه او اشاره کرد پس چه جا

ب مطل نیا یبه هرحال برا شودیکاشف م حیچگونه تصر ستیاو ن یو مود

 دایل پچگونه فعل از فاع کهمسأله را  نیا نجایا تیکرد به قدر کفا دیبا یانیب

مگر چند کلمه در خود آن ذات و آن  شودینم دهیاز موثر فهم ریو تأث شودیم

ا از آنه میکردیکه در موثر م یخام یلهاایموثر گفته شود تا آنکه از آن خ

 که یخام یالهایو اال ما آن خ نجایا دیایتا آن وقت درست ب میمنصرف شو

تا منزل حس مشترک و به  میآوردیتا م میکردیمکه موثر را نازل  میکردیم

از او  هیو حرکات انتقال میخواهیآن وقت فعل از او م میدادیاو صورت م

 و اگر ما شودیم دایاشکالها آنجا پ میکنیخام که م یالهایخ نیا میخواهیم

ر کار خودش پس به طو یاز پ رودیحرفها م نیا میبشناس ینبغیموثر را کما

 عیشأنه احد است و جمکه ذات خداوند عالم جل شودیم گفتهاختصار 

 عیسه حرف است که الف و حاء و دال باشد و جم نیدر ا دیمسائل توح

ما  عیما قاله القائلون و جم عیکائنا ماکان بالغا مابلغ و جم دیمسائل توح

د اح نیسوره قل هو اهلل احد که قطبش هم نیاز ا مهیالق ومی یال قولونهیس

 که در دانستیکه چون خدا م دیفرمایاست که م نیاز ا دیآیم رونیاست ب

ل سوره را ناز نیخداوند ا کنندیم دیکه تعمق در توح ندیآیم یآخرالزمان قوم
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عمق در ت ایدارد  یدو معن دیدر توح نیو متعمق دیدر توح نیمتعمق یکرد برا

 نهایا دیچون د المبه عمق حق برسند خداوند ع خواهندیکه م کنندیم دیتوح

تعمق هم  گرید یمعن کیسوره نازل شد و  نیا تیهدا یمستعد بودند برا

 تسیکردن است و تعمق در وضو خوب ن ییجویرا پ ادیشکوک و شبهات ز

شبهات و شکوک و وساوس حاال چون خداوند عالم  ییجویپ یعنی

 کنندیم دیدر توح اریکه وسوسه بس ندیآیم یکه در آخرالزمان قوم دانستیم

آنها که  تیهدا یباشد برا یسوره عمود نیسوره را نازل کرد تا ا نیخدا ا

 یراباشد ب یعلم نیو ا نیهم یتو ندیایب هر وقت راه را گم کنند برگردند و

حال خداوند عالم  یا یاهل تعمق عل یتمام باشد برا یآنها و حجت تیهدا

و از  هیع کثرات زمانیاست که از جم نیاحد ا یشأنه احد است و معنجل

مبرا و منزه باشد و چنان باشد  هیکثرات سرمد عیو از جم هیکثرات دهر عیجم

کر بلکه ذ ناینه امکانا و نه کونا و نه ع یماسو یاز برا یکه نباشد در او ذکر

 ستیهم باز ذکر ایکه نف رایو نه اثباتا ز ایدر او نباشد نه نف یماسو

جا در آن یذات است اگر نف تیاحد یمعن ریغ ینف یمعن ءیش یالنف7لقوله

 انداخته پس خداوند عالم تیشده و او را از احد دایاو در آنجا پ ریشود غ دایپ

 یاو حد نباشد و هرچه از برا یشأنه احد است و احد آن است که از براجل

او نباشد و اگر صاحب  یو احد آن است که حد از برا ستیاو حد است احد ن

شد حکما  یاز حد است و محدود مثن ریو محدود غ شودیمحد باشد محدود 
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احد  یپس خدا دهیرا فهم نیا یمیمحدود است مسلما و هر حک ریو حد غ

جهات مقصود است  عیدر جم یمحدود ریغ نیمحدود باشد و ا ریغ یستیبا

 یعنیخدا محدود است در حدود  نکهیکه نه ا یمعن نینه در جهت واحده به ا

که آنجا مقطع وجود او است  ییجا کیوجود او رفته تا  ودخ هیدر رتبه ازل

ا که آمد آن دارد که آنج یکتاب حد نیا نکهیو آنجا منقطع شده است مثل ا

حد معدوم  نیا یحد موجود است و در ورا نیا انیطرف معدوم است و در م

کل است  ینخواهد بود و چون خدا خدا طورنیپس خداوند عالم به ا

ت از افراد زمان اس یکتاب فرد نینسبت به کل باشد ا دیبااو هم  تیمحدود

کل  یلکن خدا خدا رسدیم گرید یتا به جسم زمان رودیمقطع وجود او م

حد وجود او تا محدب کره  کیاست که  نیاست پس خداوند عالم نه چن

فارغ باشد از خدا و  گرید یامکان راجح آمده باشد واز آنجا که فرود آمد

در عرصه احد و ازل  یاز محدب امکان راجح که باال رفت آنجاخدا نباشد و 

ند عالم آمده باشد است که خداو نیو نه ا ستین یزیرفت همچو چ یخواه

و امکان راجح را پر کرده باشد و آمده باشد تا محدب وجود راجح و آنجا 

به امکان راجح بود  هیبود خدا شب یزیفارغ از خدا باشد اگر همچو چ گرید

است که خدا عرصه وجود راجح را پر کرده باشد و آمده  نیو نه ا شدباز ن

 یزینباشد که اگر همچو چ زیو در امکان جا زیباشد تا محدب امکان جا

است که خدا آمده باشد و پر  نیبه عرصه رجحان بود و نه ا هیبود خدا شب
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 نیشده باشد و نه ا زیرا و محدود به وجود جا زیکرده باشد عرصه امکان جا

را پر کرده باشد و محدود به عقل شده  زیاست که آمده باشد و وجود جا

قول ع یاست که پر کرده است فضا نیبعد از آن نباشد و نه ا گریباشد و د

باشد و نه  امدهیدر ارواح ن گریآمده باشد و د قیرا و تا محدب ارواح و رقا

به  گرید آنرا و بعد از  قیارواح و رقا یاست که پر کرده است فضا نیا

است که عرصه نفوس را پر کرده  نیباشد و کذلک نه ا امدهیعرصه نفوس ن

 امدهیرا پر کرده باشد و به مواد ن عیاست که طبا نیو نه ا امدهین عیو به طبا

و  امدهیبه مواد هم آمده و عرصه او را هم پر کرده و به عالم اجسام ن ایباشد 

فهو  امدهیو افالک و عناصر ن یرسآنکه به جسم آمده و در عرش و در ک ای

ه جهال ک الیمثل خ ینکند کس الیمنه مکان پس خ خلویکل مکان و ال یف

 زهیفرو کند به شکم عرش از آن طرف سر ن زهیعرش ن ریبرود تا ز یاگر کس

هال ج االتیخ نهایاست پشت عرش ا یفراغ کیدر  زهیو سر ن دیآیم رونیب

و از آنجا که  میاز محدب امکان بگذر میاست که ما برو نیاست و نه ا

 ونریعرصه ازل سر ب یبرود از محدب امکان تو رونیسر ما که ب میگذشت

آن اشکالها براشان دست  کنندیرا که م هیواه االتیجوره خ نیو ا میکن

شبهه  گریرا نکند د هیواه االتیخ نیبابها و اگر انسان ا نیاز ا دهدیم

ندارد اگر داخل ممتنعات  یحرف معن نیکه بلکه دو خدا باشد ا کندینم

ارد دامتناع بحت  تینیدانسته که اثن دهیخدا را فهم یاست در ذهن او و معن
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به جهت  نیدو خدا باشد ا دیشبهه کرد که شا توانیدر ذات خدا چطور م

که او صالح  یآن یدو نفر شخص کنندیم الیاست که خدا را دو نفر خ نیا

 تسیصور مصور شود برهان بر امتناع او ن نیا عیاست که در جم نیا یبرا

است برهان بر امتناع  زیکه دوتا و سه تاش جا ییممکن است باشد آن خدا

 یاکرده الیکه تو خ ییاست آن جور خدا زیصد هزار او هم جا ستین زیاو جا

 اورمیامکان دارد و چون امکان دارد من برهان بر امتناع ممکن چگونه ب نیا

 کنندیبه برهان امتناع تسلسل را باطل م آورندیکه آنها م ییآن برهانها

داست آن خ شودیم ییجا کیبه  یلوم منتهسلسله علل و مع نیکه ا ندیگویم

ن آ یعنیباشد  یمتناه دیقرار با نیافتاده پس از ا نیالزم ا زیخوب چه چ

 تنعله چه ضرر دارد مم هیماالنها یبرود ال طورنیهم نیخدا باشد و ا شیآخر

سلسله علل و معلول معدود است  نیالمحاله ا ندیگویم یگریاست تصور د

که سلسله علل و معلول  داندیاست خدا م بیمتنقص است عج یو هر معدود

 میعلل کم بکن نیمتنقص است اگر ما صد تا از ا یمعدود است و هر معدود

 هباشد سلسله علل حکما ب یمتناه دیپس متنقص است پس با شودیکم م

 برهان که سلسله نیبه ا ستین دهیعد انیخداست پس خدا یکیو آن  یکی

علل  یکه اخر ییخداست حاال همچو خدا هیالیو منته دشویم یعلل منته

 ییثابت بکنند همچو خدا خواهندیبه او را به نقصان عدد م یباشد و انتها

ثابت کنند خدا رحمت  خواهندیم دیبرهان توح طورنیو به ا شودیخدا نم
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و محال است  دیباز سیان اهلل واحد و ل یالبرهان عل دیگویکند صدوق را م

که هرچه واحد شد ممکن است اثنان هم  رایاقامه بتوان کرد ز نیبرهان بر ا

بشود چه برهان بر امتناع حوادث است و حوادث ممکنند پس چون مردم 

 اشخاصکه شخص شد  نیکردند و المحاله هم الیشخص خ دندیخدا نفهم

 دیفهم دیباوجوب را  یاول معن دیفهم دیاز ممکنات است پس اول خدا را با

اول  دییبه او بگو دیکنیمباحثه م یرا ثابت کرد شما اگر با کس تیبعد احد

 شماردیکه م یانیخدا نیبدانم ا خواهمیواجب الوجود را بکن م یشرح معن

 کی نکهیا ایکرده  تعقلواجب را  یمعن نمیحادث بگو بب ایباشند  میقد دیبا

وجوب  یمعن نکهیا ای یخدا بگذار یخواهیاسمش را م طورنیرا هم یشخص

وجوب را که امتناع  یمعن فهمدیپس اگر م دهیو صفت وجوب را فهم

شبهه که بلکه دوتا باشد واجب  نیاز ا زدیگریاست با او خودش م یماسو

 میخواستیم مینبود نهایحال در صدد ا یا یابدا و عل ستیدوتا معقول ن ای

 یکه شد مثن طورنیا شودیه حد نمو خدا محدود ب میواجب و قد مییبگو

نه در طول و نه در  ستین یاو عرض ینه در عرض خودش که برا شودینم

و  مترتبهریغ هیمترتبه و نه سلسله عرض هینه در سلسله عرض هیسلسله طول

 نکهینه ا یحد چیدر ه ستین نهایاز ا کی چیخداوند عالم محدود به حد ه

 تقیموثر کل است بعد از آن آثار او است حق تیمش نکهیمثل ا مییبگو

موثر کل است بعد از آن هرچه هست آثار او است همچو باشد که  هیمحمد
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ار محدود به آث تیاو باشد و موثر به همه باشد حاشا که محدود باشد پس مش

 اءیمحدود به انب هیمحمد قتیحق نیهمچن شودیو او محدود نم شودیخود م

نحو از انحاء تحدد محدود  چیوجه من الوجوه و ه چیو هکذا به ه شودیم

مسلم داشته باشد بعد از آنکه مسلم شد  دیمسأله را انسان با نیابدا ا شودینم

 یزیچ چیمحدود به حد در ه ستیکه محدود به حد ن ییخدا نیا مییگویم

 است و سیاست لکن چون تقد امربوطن میهمه الفاظش آنچه بگو ستین

طفل  یراام بکفر نگفته ستیخدا عصا ن میاگر بگو میگویم دنیفهمان یبرا

فهمند تا اطفال ب دیهمچو بگو دیکه آمد آدم با نییپا نیگفت ا دیبا طورنیهم

 ثیمن ح مییگویکه م میگویپس م ستیحد محدود ن چیپس خداوند در ه

م محدود به کمو ستین وفیمحدود به ک ستین ناللون خداوند محدود به الوا

د محدو ستیمحدود به امکنه ن ستیمحدود به اوقات و ازمنه و آنات ن ستین

محدود به  ستیمحدود به آجال ن ستیمحدود به جهات ن ستیبه رتب ن

 ستیاز حدود خداوند ن یجهت حد چیو به ه یزیچ چیبه ه ستیاوضاع ن

جهات حدود  عیمقصودمان کم تنهاست بلکه از جم یمحدود نیاز ا نکهینه ا

 دیکمال التوح دیفرمایم ریاست که حضرت ام نیحد از خدا کرد ا ینف دیبا

را  عیجم یاز عرصات حدودند و نف عایکه صفات جم رایالصفات عنه ز ینف

ا لشهاده کل صفه انه ستین یکرد پس خداوند عالم موصوف به صفت دیبا

 ریمحدود است و شهاده کل موصوف انه غ ریحد غ یعنیالموصوف  ریغ
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حد است و شهاده الصفه و الموصوف  ریآنکه محدود غ الصفه به جهت

باالقتران حد و محدود اقتران است و شهاده االقتران بالحدث الممتنع عن 

که اقتران قبول قرن است و  رایز خواهدیاالزل به جهت آنکه اقتران قارن م

هذا به هذا کند فاقترن شود پس  رنکه ق خواهدیم یقارن کیقبول قرن 

 الحدث حکما فاهلل لیحدث است پس االقتران دل لیالمحاله نفس اقتران دل

 الحدوث و صفات الحدوث. عیمنزه من جم

 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 یمرتع یالمقدس از پ تیدر کوه ب لیخل میاست که حضرت ابراه یمرو و

 است عبادت یعابد دیرفت د دیشن ییگوسفندانش صدا یبرا گشتیم

 یاز تو از قومت کس ریقال الله السماء فرمود غ یفرمودند لمن تصل کندیم

 نیعرض کرد از ا یخوریفرمودند از کجا م ریمانده عرض کرد خ گرید

فرمودند منزلت کجا است  خورمیو در زمستان م نمیچیم تابستاندرخت در 

ت اس یعرض کرد اشاره به کوه کرد فرمود که مرا ببر عرض کرد در راه آب

اشد عابد گفت  امیاال یرفت پس آن حضرت را برد فرمودند ا توانیکه نم

ا خود را بلند کن و دع یالناس بعضهم من بعض فرمود دستها دانی نیالد ومی

است  یآن روز عرض کرد که مدتکه خدا من و تو را حفظ کند از شر  کن

است که خدا  نیفرمود سببش ا شودیمن مستجاب نم یو دعا کنمیدعا م
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جهت پس انداخته است فرمود مطلبت  نیتو را بشنود از ا یصدا خواهدیم

م از گفت یهمراه گوسفندان دمیرا د یحیطفل صب یچه بود عرض کرد وقت

 لیکه خدمت خل کردمیمالرحمن پس دعا  لیخل میگفت از ابراه ستندیک

پس  لمیتو مستجاب شد من آن خل یخدا برسم حضرت فرمودند حاال دعا

قرر مبعوث شد معانقه را م یما هم وقت غمبریبرخواستند و معانقه کردند پس پ

فرمود. و حضرت امام محمد باقر فرمودند که هرکه بعد از نماز عصر جمعه 

 شودیصد هزار حسنه و محو م او یبرا شودیآن را بخواند نوشته م تصلوا

او صد هزار حاجت و بلند کرده  یبرا شودیو برآورده م ئهیاز او صد هزار س

 یعل یفرمودند من صل 7او صد هزار درجه. و حضرت صادق یبرا شودیم

 لواتصولدته امه  ومی ئهیو آله بهذه الصلوات خرج من ذنوبه واهلل که یالنب

محمد و  یخلقه عل عیو رسله و جم ائهیو انب نیاهلل و صلوات مالئکته المقرب

و رحمه اهلل و برکاته و هر که صد مرتبه  همیو عل هیآل محمد و السالم عل

 ریدر تفس . وفرستندیصلوات بفرستد خدا و مالئکه هزار مرتبه بر او صلوات م

عرش خلق  یبراو شصت هزار رکن  صدیاست که خداوند س 7یعسکر

که اصغر  دیو شصت هزار ملک موکل گردان صدیس یفرموده و به هر رکن

 بانایاست در ب یاو مثل لقمه کندیلقمه م کیرا  نهایآسمانها و زم عیآنها جم

 ابانستیبحر المناقب مثل مورچه که در مفازه باشد که ب تیو به روا یعیوس

دادن نداشتند پس به  کتقدرت بر حر دیپس امر فرمود که عرش را بردار
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 تیو حال آنکه جمع میفرمود عرض کردند چگونه بردار نهایهشت نفر ا

که بر شما آسان شود و  کنمیشما م میتعل یعاجزند پس فرمود که کلمات

 یصل و میالعظ یو الحول و القوه اال باهلل العل میسبک بسم اهلل الرحمن الرح

پس  یبر دوش مرد قو ییمثل مو تندپس برداش نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل

حول عرش و اصحاب تعجب کردند پس رسول  دیرا فرمود که طواف کن یباق

نفر از امت مرا حمل نتوانند  کیاعمال  دیدیهمه که شن نیفرمودند ا 9خدا

است که  یفرمود که سعد بن معاذ انصار ستینمود عرض کردند آن مرد ک

 یکه به ابن عمم عل یفیوصکرامت است به جهت محبت و ت نیصاحب ا

ه بود گذشت یکه با اصحاب خود نشسته بود که عل یمل آورد وقتدارد و به ع

حضرت  آن یبرهنه سو یو سعد آن جناب را نشناخته بود و با پا دهیبا سر پوش

انت و  یباب دیآن حضرت را بوس نهیدو چشم و س انیو دو دست و م دیدو

او به جهت  یواجب کرد برا اوندنموده بود پس خد اریبس اتیو تح یام

 را آن مالئکه هافهیآن صح سندیرا که اگر آن مالئکه بنو ییعملش ثوابها

 بعض اصحاب یعرش نتوانند برداشت و چون سعد فارغ شد از مکالمه با عل

را  یذلک دست علنزد رسول و مع یمقرب یلیسعد به او گفتند که تو خ

ت اس یمد و علاسالم به محبت مح بثوا دیدانیفرمود که شما نم یبوسیم

صد هزار  یسعد اگر مرد یپس رسول فرمودند ا شانیو عدوات دشمنان ا

را در راه خدا انفاق  ایکند و صد هزار برابر اموال دن یزندگان ایبرابر عمر دن
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را  پس خدا ستدیو شبها به عبادت با ردیعمر خود را روزه بگ عیکند و جم

او را سرنگون در جهنم  هیعلصلوات اهلل  یمحمد و عل یمالقات کند با دشمن

فرمود به سعد بشارت باد تو  9اندازند و اعمالش را باطل سازند و رسول خدا

از کفار کشته  یو به دست تو قوم شودیرا که ختم عمرت به شهادت م

و به سبب شفاعت تو به عدد  لرزدیمردن تو عرش خدا م یو برا شوندیم

از خلق داخل بهشت گردند اللهم بحرمه سعد  کلبیبن لهیقب واناتیح یموها

 .نیرب العالم نیآم میکر ایبحقهم  نهمیو ب ننایو نظرائه عرف ب

صور: قپان داران به صورت  نیبه ا امتیدر ق شوندیمسخ م کارانتیمعص و

خواران خوک، رباخواران پا در هوا و سرنگون، علماء و و حرام مونیم

 دست هیهمسا انیموذ ان،ین بود زبان خاکه عملشان مخالف قولشا انیقاض

 عبه درخت خرما، تاب ختهینزد سلطان و حکام آو کنانیچغل ده،یو پا بر

شهوات و لذات به صورت مرده متعفن، فخر کن به لباس آتش، و پادشاهان 

و بدخلقان و صاحبان غضب به صورت درندگان و  رانیبد به صورت ش

 وثیبه عقرب و د نیچه سوسمار و سخنب قیبه روباه و قطاع طر بازانلهیح

به مورچه و موش و جوانان خائن به صورت گرگ و  صیو حر یبه گربه ماه

و فحاش به سگ  خوردیفضله آدم م گذاردهیبه خوک که علف را م نثمخ

 به صورت وثیکن به کرکس و د بتیو غ لیبه ف یو مبدع به مار و الط
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 و نفاس اجتناب ضیکه از ح یو زن بدخلق به صورت عنکبوت و زن ثیجر

 نکند به خرگوش.

 یو زن ل،یبه ف یمسخ شدند الط یفرمودند هفده تن از آدم 7نیرالمومنیام و

 یبه عنکبوت، و مرد کردیغسل نم ضیکه از جنابت و ح لیاسرائیدر بن

 ورداین مانیخورد و ا یسیچهل روز از مائده ع یبه روباه، و مرد بازلهیح ریوز

ش بود که با شوهر یبا داماد خود، زنبور زن هیبود زان یشت زنپخرچنگ، الک

سوسمار غارت مال مردم  کرد،یم یخرگوش در راه مکه دزد کرد،یجادو م

گرفتند،  یکه روز شنبه ماه لیاسرائیخوک چهل نفر از بن ل،یاسرائیکرد از بن

 ییخدا یجغد ادعا هود،یاز  هیزن زان مونیکالغ قاصد دروغ بود به شهرها، م

گو، فروش دروغبرده یمرد یوطموش زن رقاص در عزا، ط ،یکرد اول کس

عقرب مرد  ،یخرس زان کرد،یم نتیمردم ز یبود که خود را برا یزن یقمر

 نباش.

 یعمرک اشح منک عل یاباذر کن عل ای ;ذریفرمودند به اب 9حضرت رسول و

و اکله کأکل  یاست المومن نومه کنوم الغرق ثیو در حد نارکیدرهمک و د

فرمودند که خدا  7و حضرت امام محمد باقر یو بکاوه کبکاء الثکل یالمرض

 فغفرت ینتیفغفرت لک و عص یتنیبگو انک عص الیفرمود به داود که به دان

ر لک پس شب اغفلم یالرابعه فان یف یتنیفغفرت لک فان عص یتنیلک و عص
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فوعزتک ان  نیو چن نیبرخواست و عرض کرد که داود رسول خبر آورد چن

 موتنیو رسول فرمودند ال نکیثم العص نکیثم العص نکیالعص یتعصمنلم

 ریخ کتسو ئهیفرمودند س 7ریالظن باهلل و حضرت ام حسنیاحدکم اال و هو 

عمال و هو  عملیعرض شد رجل 7من حسنه تعجبک و به حضرت صادق

 احسن فرمود هو نیالحال یالعجب ا دخلهیمن البر ف عملیخائف مشفق ثم 

د به ش یفرمود که وح غمبریحال عجبه و پ یاحسن منه ف یالحاله االول یف

که  ندوکه مغرور نش نیقیو انذر الصد مانندیکه پش نیداود بشر المذنب ایداود 

 یو وارد شده است که زاهد گرددیهر بنده را که به حساب وادارم هالک م

مام به عمل خود داشت و خدا هفتاد سال خدا را عبادت کرد و اعتماد ت

بر او غالب  یتشنگ یابانیخواست که آن مرض مهلک را از او بکند در ب

 دیاز جانب خدا بر او ظاهر شد آب طلب یبا قدح آب یابه موت فرشته بیقر

گفت عبادات خود را بده زاهد گفت ده سال عبادت  دهمیبهاء نم یگفت ب

 زیو جان عز ستین یاچاره دید دهمینم یخود را دادم گفت تا همه را نده

آب خورد پس ملک گفت  یاست ناچار هفتاد سال عبادت را داد و کف

برو  خواهدیهمه عجب و غرور نم نیباشد ا یاو قدح آب یکه بها یعبادت

 کن. رونیاز سر ب ینیخودب
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ز ا یکیبه غالم خود داد که به جهت  یوجه یبزرگ ،یدر سال تنگ ندیگو

 یبود برد و آن زاهد قبول نکرد و گفت که آقا نمازشیپ صلحاء و عباد که

 اجرت ندارد. تیمن قابل یخود را دعا برسان و بگو که نمازها

کنم که هرگز  یگفت که امروز خدا را عبادت 7داود یمنقول است که روز و

مثل آن نکرده باشم پس به محراب عبادت رفت و هرچه توانست  یعبادت

 نیتو را ا ایداود آ یشد و گفت ا دایپ یاگاه وزغنمود بعد از فراغ ن یسع

 حیخدا را هزار تسب یوزغ گفت من هر شب یعبادت خوش آمد گفت بل

آب هستم و  ریو در ز شودیهزار حمد منشعب م یحیو با هر تسب میگویم

که او گرسنه است پس به  کنمیو گمان م شنومیرا در هوا م یمرغ یصدا

 گناه کرده باشم. آنکهیکه مرا بخورد ب میآیآب م یرو

که چه گناه است که  دیپرس طانیاز ش یحضرت موس یشده که روز وارد

 یاز خود راض یوقت ؟یشویهرگاه پسر آدم او را بکند تو بر او مسلط م

و حضرت  ندیبیخود را کم م یو معاص اریخود را بس راتیو خ شودیم

ق پس فاس یکیعابد و  یکیمسجد شدند  باقرالعلوم فرمودند که دو نفر وارد

نادم شد و استغفار کرد التائب  نیعابد فاسق و فاسق عابد او عجب کرد و ا

 من الذنب کمن الذنب له.
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ها آن عیآنچه پا به عرصه امکان و کون گذارده کماالت اهلل است و جم عیجم

بالفعل موجود  هیجهات کمال عیاست و جم کماالت حق اتیظهورات و تجل

خود ندارد و چون ندارد  یاز برا یاست و خداوند عالم انتظار حدوث کمال

آن  انیدفعه و بالفعل موجود باشد و در م یستیبا هیجهات کمال عیپس جم

 نکهیتدرج با ا نیتدرج دارد و ا میکماالت نسبت بعض را که به بعض بده

 ندارد. یر باشند منافاتاحد حاض یهمه در نزد خدا

 یآنها گذاشته است و گذاشته خواهد بود ال عیدر نزد خداوند عالم جم پس

خدا موجود است خداوند انتظار  یدفعه از برا کی عایله و جم هیماالنها

خود فردا را هم  یاالن در سر جا ندیبیحدوث فردا را ندارد امروز را امروز م

چه آن عیو جم االبدابد دیایآنچه ب عیخود و هکذا جم یدر سر جا ندیبیفردا م

 نیمحضر و ا کینظر در  کیبه  ندیبیم یرا در سر جا یزیگذشته هر چ

راک است که از اد یفیرا که گفتم توص یسخن نیکه عرض کردم ا فیتوص

د و انکه عقل در رتبه تدرجات افتاده رایاست ز رونیسخن ب نیعقل درک ا

ممکن  جهت نیپس از ا دبکنن توانندیرا دفعه واحده نم ءایاش عیاستحضار جم

را بکنند و عقل از متدرجات  نیخالئق متدرجه درک ا نیکس از ا چیه ستین

 درک توانندیاز فواد نم ریو غ کندیرا فواد درک م نیاز ا یزیچ یاست بل

 توانیو به علم مجادله و تعلم م یبه استدالل لفظ یمسأله را بکنند بل نیا
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حالت را بفهمد که چه  نیو ا رسدگرفت ولکن شخص ب ادیالفاظ آن را 

 عیآنچه هست و جم عینخواهد شد پس جم یحالت است به جز به نظر فواد

شأنه در نزد خداوند عالم جل عایآنچه خواهد بود جم عیآنچه بوده و جم

اما جمال  ندیو همه جمال خدا ندیحضور و همه کماالت خدا کیحاضرند به 

 دیباشند مثل جمال ز دهیاو چسب یروباشند که بر  یجمال نکهینه ا ندیاخد

 .دهیاست و به او چسب دیو حدود صورت ز طاتیکه تخط

منسلخ  عالم نیکه ذهن از ا یقدر نیبه هم یبیاست تقر یعرض کنم مثل یمثل

ان که آفتاب در آسماست که چنان نیبه او برسد در واقع و آن ا نکهیبشود نه ا

هم به  یدخل چینور جمال آفتاب است و ه نیو ا نیاست و نورش در زم

و  داوندندبه خدا ندارند ولکن جمال خ یخلق هم دخل نیآفتاب ندارد همچن

 و گذرندیدر رتبه خود هستند و از رتبه خود نم نهایذلک او مع ندیکمال او

 یدو تدرجات نیا نیاست و در ماب یمنتهائاست و  یخلق مبدئ نیا یاز برا

لق مثل خ نیخداوند عالم نسبتش به مبدء ا مییگویم یو لحاظ یاست به نظر

ت به خلق مثل قربش اس نیخلق است قربش به بعض ا نیا ینسبتش به منتها

آخر  ءیمن ش هیاقرب ال ءیش سیل یا یالعرش استو یالرحمن عل گریبعض د

است  قیکه دق دیابیب ستین گرید زیبه خدا از چ یخلق اول نیاز ا یزیچ چیه

از ظلمت  یدر نزد خداوند عالم نور احک تواندیمتحملش م یو کم کس
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ر د یکه به نظر رایز ستین یاقرب از دان یدر نزد خداوند عالم عال ستین

است و هم  یحاک نیو هم ا ستین یهست نه آن حاک یحاک نینزد او نه ا

کمال است  نیو هم ا ستیکمال هست نه آن کمال ن نیا است نه یآن حاک

س به آن دارد پ یدارد نه نسبت نیبه ا یو هم آن کمال و خداوند عالم نه نسبت

و اقرب به خدا از  ستندین یگریء دیبه ذات خدا از ش یاز خلق اول کی چیه

اند کرده لیکه قرب خدا تحص ییکه آنها دیمپندار ستندین یگرید ءیش

که  یآن مباد ای گرانیآنها و خدا نعوذ باهلل کمتر است از د انیمسافت م

 یالسماء اله و ف یف یحاشا هو الذ اتیاز منته ترندکیهستند آنها به خدا نزد

 نیرابناب نیمحدب عرش نسبت به خدا با تخوم ارض کندیاالرض اله فرق نم

نزد خدا اشرف از کثائف  لطائف در ستیاز ظلمت ن ینور در نزد خدا اول

از اجسام  یارواح در نزد او اول ستیدر نزد خدا اقرب از شهاده ن بیغ ستین

 طانیاز ش یدر محضر او اول ینب ستیاز جهل ن یعقل در نزد او اول ستین

 انندکسیو نور النهار بدون تفاوت همه در نزد خدا  لیالل وادسجد له س ستین

حرفها  نیهست و ا جیشده نتا دهیحرفها اگرچه مکرر شن نیا یو از برا

 حرفها را بزند تا نیکه انسان البد است ا میعظ یمطلب یمقدمات است برا

 اول دیبگو خواهدیکه لفظ آب م یمثل کس دیآ رونیآن ب یمطلب از تو

 دهیرا آب فهم نهایا کندیکه م بیترک دیگویم یبعد بائ دیگویم یالف

ابجد  یبعد دال یمیبعد ج یبائ دیگویبعد م یالف دیگویاول م ای شودیم
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ه و ن ستیب نیهم از هم عشیندارد جم تیو کلمات که نها شودیم بیترک

مطلب خود  کنندیم شیحروف را پس و پ نیا یهر مطلب یحروف است برا

 دانستمیرا م نهایبکند که من ا الیخ دینبا یپس مبتد آورندیم رونیرا از آن ب

ل حاص مهیعظ یهاجهینت نهایا بیو نه حروف است که از ترک ستیب نهایا

 خواهد شد.

ر است د کسانیخلقش  یخلقش با ادان یخداوند عالم نسبتش به اعال پس

که در مبدء ظاهر  طورنیهم ستین یگرید زیخدا اشد ظهورا از چ زیچ چیه

باشد از  یخدا احک یکه وجود برا دیظاهر است و مپندار یاست در منته

 تیماهو  تیاشبه به خدا باشد از ماه ای تیاقرب به خدا باشد از ماه ای تیماه

ا و خد کسانندیدر نزد او  عایابعد باشد حاشا جم ایاحجب باشد  اینباشد 

و قرب و بعد همه هست پس تمام سر  تیخالق نور و ظلمت و وجود و ماه

 تیاست از ماه یاحک که در نزد او وجود دیکن دایدر آن است که آن را پ

به او است از کثرت اگر او را  یوحدت اوال یمبدء اقرب به او است از مته

 عیمج لیجل ینسبت به خدا دیو اگر او را نشناخت دیاکرده یکار دیشناخت

 تواندیکس نم چیاست ه نیو چون چن کسانندیالجهات  عیمن جم ناتیکا

آن  میمن کمال خدا دیبگو یکیاگر آن  دیبجو یگریدر نزد او استعالء بر د

 میمن جمال خدا دیبگو یکیاگر  میمن هم کمال خدا دیگویهم م یگرید
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بر  لتیکس را فض چیپس ه میمن هم جمال خدا دیگویهم م یگریآن د

اند و وضع هر در نزد خدا و چون حفظ مقامات را نکرده ستین گرید یکس

اند خبط کرده انددهیرا د نیاز ا یااند و گوشهخود نکرده یرا در جا یزیچ

همه ظهور حق  نهایاند که انامربوطها را گفته نیاند و احرفها را زده نیو ا

 ندیگویهستند و م یالموال یکه همه ظهور مول شوندیاست و عاشق همه م

مقام غافل  نیخوب است همه ظهور حقند و از ا یخوب است نصران یهودی

 نیداشتند و به همان مقام اکتفاء کردند. ارا دست بر عیمقام تشر نیشدند و ا

ه او ب ناتیکا عیفساد جم ردیگینم جبه آن مقام روا یامر چیکه ه دیرا بدان

 ستیاز فساد ن یکه فساد شد صالح در نزد خدا اول یو بعد از آن شودیم

 نیالعالم عن یفان اهلل غن عایاالرض جم یان تکفروا انتم و من ف کندینم یفرق

است که  یاگر صالح نباشد ملک من فساد است کس دیگویکه م یکس

لکن خداوند عالم  ترسدیو از فساد م شدفساد در ملک او با خواهدینم

که صالح ملک من است کفر ملک من فساد ملک من است چنان دیگویم

که نور چنان کندیملک من است ظلمت عبادت مرا م مانیکه ااست چنان

او وحدت نباشد کثرت باشد همه  یبرا کندیفاوت مچه ت کندیعبادت مرا م

ر که د کندیفرق م یکس یدارد برا او شیپ یرا او خلق کرده است چه فرق

که مخالف خدا باشد  یملک او مخالف او باشد اما در ملک خدا کو آن کس

دون قولک موتمره و  تکیبمش یکه و ه نیبب ناتینظر کن به ذره ذره کا
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 یان تقوم السماء و االرض بامره کس اتهیزجره و من آمن کیبارادتک دون نه

و  نهمایاو خلق او شدند و حق و خلق الثالث ب یشد که ماسوا نیکه چن

نوع نباشد آن نوع باشد پس چه به  نیا نکهیاو را چه غم از ا رهمایالثالث غ

ظهور  من دیگویم کندینم یکله او بزنند فرق یاحسان بکنند چه تو یکس

حق تو ظهور حق دست من ظهور حق سنگ ظهور حق باال رفتن دست من 

ظهور حق شکافتن سر تو هم ظهور حق  مظهور حق زدن ظهور حق سر تو ه

ظهور حق  کندیهم که م یظهور حق آن درد شودیم ختهیخونها هم که ر

ام مق نیکه در ا دیتوح نیمقام آورده شود و به ا نیکه در ا مانیا نیپس به ا

خود مستقر نخواهد ماند و حاال که مستقر هم  یبه جا زیچ چیکرده شود ه

ملک  نیپس صالح ا کندیاو نم یتفاوت برا ستین دیتوح نینماند نقص در ا

بتش که نس یاشخاص است نه آن امر نیا انیم هیملک به امور نسب نیو انتظام ا

در  که خواهدیم یزیاست که چ نیملک به ا نیاست انتظام ا کسانیبه کل 

 ریاشد غب ییبه او یباشد اول ییباشد اقرب به او ییباشد ابعد از او نهایعرض ا

 زهایچ یمال او و منسوب به او باشد بعض زهایچ یباشد بعض ییاو هب یاول

باشد  یبرائت باشد یتیباشد وال یباشد تنفر یمال او و منسوب به او نباشد الفت

نظم  زیچ چیو اال به آن امر اول ه ردیگینتظام مملک ا نیا دیرا شناخت نیاگر ا

ز کردم از آن مغ عرضکه  ینیا نیعن العالم یمن کفر فان اهلل غن ردیگینم
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است که عرض  نیهم نیو د عیشرا قیو حقا هیحکمت بود و اسرار اله لیدل

 کردم.

اشند منسوب به او ب اءیباشد که اش یزیهمچو چ کیملک  نیدر ا یستیبا پس

است و آن مبدء  یمبدئ کیعالم خودش  نیا یو او مبدء است پس از برا

ه ب یوحدت اوال میگوینم دیملک است و باز ملتفت باش نیا عیاوحد جم

 یفکه شر ییاست شرف دارد آنجا یاول نیخداست از کثرت بلکه هر که به ا

ملک هذا ال یما ف عیجممبدء شرافت پس آن مبدء اوحد  نجاستیا شودیم دایپ

ما  عیاست که اشد تکثرا از جم ییمنتها کیعالم  نیا یبرا نیاست و همچن

بود که الزم بود وجودش  یهذا الملک است به جهت آنکه آن اوحد جمال یف

است که الزم است وجودش در  یاشد تکثرا است جمال کهنیدر ملک و ا

شد به  دایپ ییهمچو منتها کیو  یهمچو مبدئ کیملک  نیملک پس در ا

حاال که  ندستیالملک متکثرند و متعدد و متشاکل ن یچون ما ف گرید یعبارت

ساخته  که نهایاز ا کیهر یمختلفند حاال که مختلفند برا ستندیمتشاکل ن

کائنا  حاال استاختالف  هیفیو ک هیکم نیدر مواز یو اجزائ یائیاند از اششده

وجود او را  یهست که اجزا انهیم نیتوحدا در ااشد  کیماکان بالغا مابلغ 

اعدل از  گریکه د یاند و چنان اعتدالاند و او را ساختهگرفته یمعتدل زانیبه م

 انهیم نیاشد تکثرا در ا کیکائنا ماکان بالغا مابلغ  نیاو تصور نشود و همچن
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انحراف  تیگرفته شده و در غا یزان منحرفیوجود او به م یهست که اجزا

تصور نشود آن اشد توحدا مبدء شد و آن اشد تکثرا  ییتر از اوکه منحرف

د هرکس اش انهیم نیشد در ا دایپ یمبدء و منته نیکه ا یو بعد از آن یمنته

به آن  یبه مبدء و هرکس اشد تکثرا شد اول یعنیبه آن است  یتوحدا شد اوال

 یبعض شودیهت مختلف مج نیاز ا هیو مراتب خلق یمنته هب یعنیاست  یکی

 یاند و بعد از آناز آنها اشد تکثرا شده یاند بعضخلق اشد توحدا شده نیاز ا

 دایآن توحد را پ تیغا میمطلب را خواست میکه به حسب حکمت شکافت

 میکه شکافت یتکثر را که تا چه سرحد است بعد از آن نیا تیو غا میکن

 االمکان یف مکنیکه ابسط ما  ستادهیا ییآن مبدء به جا میدیدمطلب را 

 نیهم در او هم نیاست و تع ناتیو اول تع ستیکثرت در او ن چیاست و ه

و اقل  باتیکباشد و اقل تر یطیکه بس یتینیاست و اثن تینیبه قدر اثبات اثن

 یمرکب شده باشد و سابق طیمرکبات اجزاء به آن مرکب است که از دو بس

 یاقهیدق نجایو در ا ریاول است الغ پس موجود اول مرکب ستیاو ن یراب

 دیاست و اگر بفهم شانیاز اسرار آل محمد : و از علوم غامضه ا نیاست و ا

است  نیاست و آن ا میعظ یزهایآثار آن و ثمرات آن چ دیابیآن را و آن را در

 نیا یردک کیممکن التفکک است و هرگاه تفک ینیکه هر مولود از مرکب

 ندتوایو م ماندیدوا مستقال ثابت م نیجزء و ا نیمرکب را ا نیمعجون را و ا

د و نباش نیمولود مرکب از مرکب یولکن وقت ماندیکند و ثابت م یخوددار
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 شودیصرف باشد ممتنع م زیمرکب از دو چ یعنیباشد  نیطیمرکب از بس

و دو  شودینم قلتع طیدو بس یکن کیبه جهت آنکه اگر تفک نهایا کیتفک

در  کندیم دایجهت تفکک امتناع پ نیمتناع دارد در خارج و به هما طیبس

 دایپ امتناع نیکرد بدء تکو دایو چون تفکک امتناع پ نیطیمرکب از بس

 یلهاسا طیبس نیدراز بوده و ا یسالها طیکه آن بس ستین نیو چن کندیم

باشند پس چون سبق اجزاء  کرده بیرا ترک نهایدراز بود و بعد آمده باشند ا

دو امتناع دارد  نیدر او امتناع دارد تأخر وجود در او امتناع دارد و چون ا

باشد  دیبالبدء با نشیالحقش هم امتناع دارد پس تکو یتفکک الحق و فنا

 شودیپس دائم م شودیبالآخر م شودیبشود پس بالاول م یفان نیا دیو نبا

ن نبود و پس از آ یمولود مدت نیکه ا دینگوذهن  شودیثابت م شودیم یباق

 میااالمکان را خواسته یکه ما اوحد ما ف کنمیمدت موجود شده عرض م

 ایه آک پرسمیمولود نبوده از تو م نیا ییگویکه م یحاال آن مدت میکن دایپ

و اگر حادث است که ما  نایقی ستیکه ن میقد م؟یقد ایحادث است 

 نیچه حالت دارد پس سابق بر ا مینیو بب میکن دایاول حادث را پ میخواهیم

و  پس سابق ندارد پس الاول له ستین یکون ستین یمدت ستین یمولود وقت

ه ک پندارندیشده چنان م یریاست که باعث اشتباه جمع کث نیالاخر له و ا

دراز  یدراز بوده و الخلق و پس از سالها یخدا بوده و آن توحد نبوده سالها

چند  یرا الفاظ گرید یزهایرا خلق کرد و پس از آن چ تدادخداوند ام
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مان ز ستیآنها ن یبرا یو معن کنندیکه خودشان هم تعقل آن را نم ندیگویم

 حادث ییگویکه م یآن امتداد ایآ پرسمیچه؟ م یعنیموهوم بود زمان موهوم 

ذات حق است و ذات حق امتداد باشد  میاست که قد میاگر قد میقد ایاست 

ندارد و اگر حادث است که من در مجموع حوادث سخن دارم نه در  یمعن

پس سابق ندارد  ستین یبعض حوادث و مجموع حوادث پس از امتداد

 یبرا انتویادراکه طامع پس نم یف طمعیالحق و ال لحقهیسابق و ال سبقهیال

 د نداردنبوده پس نبو یاو نبوده وقت ییفرض کرد که در آن وقت بگو یاو وقت

ابق بر س یپس مدت ستیسابق بر او ن یاست و کائن یکه اگر دارد آن هم کائن

ه ک میوجود نباشد و قد نیکه ا امدهیحادث ن یمختصر آنکه وقت ستیاو ن

ه او ب قیکه ال یمستمر است به استمرار نیحرفها ندارد پس ا نیبه ا یدخل

 استیاش اشدخلق هم  نیا یمنتها میتوحد شناخت نیاست پس مبدء را که به ا

ه باشد ب دیخلق با عیجم نونتیخلق و شرط وجود او ک عیافتقارا به جم

 ندارد پس یو وجود یمحقق بشود و اگر نباشند تحقق دیاشتراط همه او با

 قتیو او است غنا و حق ناتیکا عیاست از جم یکه مبدء است غن یآن اول

 عیبه جم اوکه منتهاست محتاج است وجود  یکی نیخداوند عالم و ا یغنا

آنچه که هست همه شرط وجود او است و به همه محتاج  عیو جم ناتیکا

 میکرد دایکثرت و افتقار پ نیبه ا یآخر کیغناء و  نیبه ا یاول کیاست پس 

 دیآیوجود لنفسه بود الزم م نیشد اگر ا نیاول ما چن نیکه ا یو بعد از آن
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پس  دیآیالزم نم مسألهدر  یاست فساد رهیباشد ولکن چون لغ میقد نیکه ا

نفسه قائم ب شودیآن است که قائم باشد بنفسه لکن لنفسه و حادث م میقد

بنفسه است  تیبنفسها مش هیخلق اهلل المش نکهیمثل ا رهیلغ کونیباشد ولکن 

 میدیمفه ءیش بیاست از ترک رهیلغ میدیاست حاال از کجا فهم رهیولکن لغ

است به  ریجزء فق نیلکن ا ستا نیطیاگرچه مرکب از بس یزیهمچو چ

است که  نیجزء و فرض ا نیا یاست به سو ریآن جزء و آن جزء فق یسو

است  ریقف طیامتناع دارد پس آن بس نهایهستند که تفکک ا یطانیدو بس نیا

 نید اکه اگر او نباش طیآن بس یاست به سو ریفق نیو ا طیبس نیا یبه سو

 طیبس نیاست و ا مینه قد طیآن بس هک رایز ستینباشد او ن نیو اگر ا ستین

 پس شودیو دو اله تعقل نم ستین نیو مرکب اول مرکب از اله میهم نه قد

 دیبدان رهیرا حادث و لغ نیکه ا کندیم نیاز ا تیهمان فرض مسأله شما کفا

عرض کنم تا راحت شود نفوس  یزیچ دیرا قائم بنفسه لنفسه مدان نیو ا

مرکب اول مرکب از دو جزء  نیندارد و ا نفسهکه  رایحادث لنفسه ندارد ز

جزء قائم به آن جزء است و آن جزء قائم به  نیاست که ا یاست و به طور

اشد که قائم به نفس ب ینفس کیاست مخلوق ندارد  رهیجزء پس قائم بغ نیا

ل تعق طیاحد است آن نفس و آن خود به جز در احد بس یکه نفس برا رایز

از  کیو هر  طیاز دو جزء بس شودیمرکب م اولمرکب  نیپس ا شودینم

 انیاست در م نیا ریآن است و آن غ ریغ نیا شودیدو جزء منفردا تعقل نم نیا
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به  یزیچ گریباشد که د کیکه به او اشاره توان کرد و آن  یحادث آن نفس

 انیقائم به نفس در م ستین یزیو چون همچو چ ستیاو ضم نشده باشد ن

 ستین یقیقائم به نفس حق تیمش ینفس ندارد حت دثو حا ستیحوادث ن

اگر ماده قائم به خود ماده بود و صورت به خود صورت قائم بود مرکب 

به جهت آنکه هر  شوندینم بیو محال است دو قائم به نفس ترک شدینم

 وندشینم بیندارند پس ترک ریبه غ یاجیمددشان از خودشان است احت کی

 بیترک رشیبا غ گریو د شودینم رینفس است متغ که قائم به یزیپس هر چ

که  یبه نفس امیق یبل ستین ی. پس در حوادث قائم بنفسستیمعقول ن

آن جزئش باشد به طور مسامحه  نیجزئش ع نیمسامحه بکند انسان که ا

است که صورت به ماده  نیو اال آنچه هست ا مییبگو تیبه مش میتوانیم

 قائم ءیظهور و ش امیصورت قائم است ق هتحقق و ماده ب امیقائم است ق

ر صدو امیقائمند به موثرشان ق نهایرکن و همه ا امیاست به ماده و صورت ق

رت به صو یبرادر من یتو نفس من دیگویاش به صورتش مکه ماده یبعد از آن

مجاز است حاال  نیرا لکن ا نیا دیگویم یتو نفس من دیگویماده م

نفس  نیکه ا رایاست ز رهیقائم به نفس است ولکن لغ مجاز باشد کهنیبنابرا

 هستند پس هلل ملک السموات رهیحوادث لغ عیجم نیبه طور مجاز است بنابرا

به جز خدا که قائم به نفس است نفس  ندیعالم مملوک خدا عیو االرض جم

و بس کنه به خدا صدق  کندیو بس ذات به خدا صدق م کندیبه او صدق م
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پس خدا قائم به  رهیو بس الاحد غ کندیبه خدا صدق م حدو بس ا کندیم

ر به خالف آن مبدء که به طو ستین زیچ چینفس است و لنفسه و مضاف به ه

است  رهیلغ ستیو مع ذلک لنفسه هم ن شودیمجاز به او قائم به نفس گفته م

 به کندیو مضاف به خداست عقل امتناع از مرکب اول ندارد بلکه حکم م

ت از دو جزء اس یریتعب طانیبس نیباشد و ا دیبا نیطیمرکب از بس ولا نکهیا

 دیبا اید آباش دیبا بیاول ماخلق اهلل چه ترک نمیبب دییمرکب شما بگو ریغ

و من  فردا قائما بذاته ئایش خلقیان اهلل لم ستینه؟ فرد که ن ایمرکب باشد 

ند هست رکبخلق اگرچه مرکبند از مرکبات م ریسا نیخلقنا زوج ءیکل ش

خلق و اول ما ستندیمستقله هستند حاال آنها اول ماخلق اهلل ن اءیو مرکب از اش

 ستندیمستقل در خارج ن کیکه هر  یو کسور یاهلل مرکب است از اجزائ

که اجزائش مرکبات  میاگر دار میگفت اول ماخلق اهلل ندار دیبا ایپس 

کرد مگر به التزام  کدر توانیرا به عقل نم نیو ا ستیمستقله در خارج ن

را  نیعقل به جهت آنکه عقل خودش مرکب از مرکبات است چگونه ا

شد  رهیکه خلق اول لغ یکار فواد است پس بعد از آن نیبلکه درک ا فهمدیم

 و شودیم رهیلغ عشیجم هیو ما ال هیما له و ما به و ما منه و ما ف عیپس جم

 خلق یاست برا میعظ یفضلهم  نیو ا ماندیخودش نم یاز برا چیه گرید

 تواندیم یبشود کس تواندیم نیبودن ا رهیمتحمل لغ یاول که کم کس

پس آنچه  دنیلنفسه نب نیبکند که مطلقا در ا تواندیم قیرا تصد نیفروعات ا
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 است دست دارد رهیاست صفات دارد لغ رهیاست پس ذات دارد لغ رهیدارد لغ

ت اس رهیاست گوش دارد لغ رهیلغ داست چشم دار رهیاست پا دارد لغ رهیلغ

 عیاست جم رهیاست نفس دارد حرکت دارد آنچه دارد همه لغ رهیزبان دارد لغ

ن است و چو رهیآثارش آثار آثارش نسبش قراناتش همه لغ عیمنه جم صدریما

ما  حرمی شاءیما  حلیراحت است  ستیخودش ن یبرا چیاست و ه رهیلغ

 حکمیاهلل بلکه  شاءیاال ما شاءیما لکن شاءیما  حکمی شاءیما  فعلی شاءی

 نیبه هو قول اهلل پس ا قولیو ما  قولیاهلل و  شاءیهو ما  شاءیو ما  شاءیبما 

است که با خدا  یامعامله شودیم نیکه با ا یمعامالت عیاست که جم یکس

 یمعامله که با خدا عیو جم ستیخودش ن یبه جهت آنکه برا شودیم

بر  یمستو یکه خدا یمعامالت عیجم شودیم نیا با شودیبر عرش م یمستو

 یندارد و خبر یجا خبر چیکس از ه چیه گرید کندیم نیبا ا کندیعرش م

است خبر و کدام خبر از  نیندارد و همه خبر دارند و ا نیاز ماوراء ا یکس

ه و را کرد ناتیکا عیقطع اعذار جم نیتر و خداوند به اتر و بزرگصادق نیا

ده و کر شیکرده و امر به عبادت خود خود فیو تعر فیرا توص ودخ نیبه ا

دارد  نیا ریبه غ دیاو را عبادت بکند مشرک است هر کس ام ریهرکس غ

است مشرک شده خالصه خدا خود  نیا ریمشرک است هرکس خائف از غ

است حجت بالغه خدا و لو شاء  نیو هلل الحجه البالغه و ا دهیشناسان نیرا به ا

 [(34.)]نیاجمع کمیلهد
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 نیمحمد و آله الطاهر یاهلل عل یصل و

 

 

 «*درس هفتاد و هفتم*»

  

 میاهلل الرحمن الرح بسم

  

و  نیبیمحمد و آله الط یاهلل عل یو صل میالعظ یالحول و القوه اال باهلل العل و

 .نیاعدائهم اجمع یلعنه اهلل عل

 آخر. یالمعراج: فصـل: هذه النفس ال یف مهیالفطرهالسل یف ;قال

که  میفتکه گ یبعد از آن قیدق اریو بس فیشر اریاست بس یمطلب مطلب نیا

و  دیآیخداوند عالم به بداهت اسالم از رتبه ازل و قدم به رتبه حدوث نم

و مع ذلک خلق را  روندیحوادث از رتبه حدوث به رتبه قدم و ازل باال نم

عرفت م لقو مکلف به معرفت کرده پس به جهت آنکه خ دهیمعرفت آفر یبرا
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 انیلق کرد در مخ یو تعرف فیو صفت تعر دیآفر یکنند سبب معرفت دایبه او پ

خلق معروف قرار داد و امر به معرفت او کرد و معرفت  انیخلق و او را در م

و  یفواد نیبحث کند که اگر ا یکس دیاو معرفت خداوند عالم شد حاال شا

 فیتوص نیبه ا راصفت خداست و خداوند خود  دییگویه شما مک ینفس

؟ مخالف با واقع است ایصفت مطابق با واقع است  نیخلق با ا انیکرده در م

باطل  یهرگاه مخالف با واقع است کذب است و باطل و خدا خلق را برا

 نکهیو هرگاه مطابق با ذات خداست ا دهیافریخلق نکرده و خلق را به عبث ن

ممکن و  دیاو هم با تاست و متکثر اس ریاست و مخلوق است و فق ممکن

 و متکثر باشد و خدا موصوف به صفت حوادث شده باشد. ریفق

که از رتبه ما هستند دو گونه  یو حوادث اءیاش یاست که از برا نیجواب ا و

صل آن صفت مت یصفت منفصل کیاست و  یصفت متصل کیصفت است 

صفت مقومه است  ایتمام داده  ایبه آن شبح قوام داده  است که ماده یشبح

دو  و شبح منفصل هیصفت متممه است مثل صفت شخص ای هیمثل ماده نوع

 یحشب ای شودیمنطبع م ونیو در ع ایکه در مرا یشبح منفصل استگونه 

اب کنم رنگ جلد کت فیتعر خواهمیمثال م افتدیالفاظ م یایاست که در مرا

منفصل  است یشبح یلفظ فیتوص نیاست ا اهیکتاب س نیجلد ا میگویرا م

 یافتاده و مطابق با شبح منفصل میگویکه م یکه در مرآت حروف و الفاظ
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است  یافتاده و آن مطابق با شبح متصل ونیو ع ایکه در مرآت هوا و مرا تاس

 یعنیکه کردم مطابق با واقع بوده  یانیب نیشاخص است و چون ا یکه بر رو

دق است ص انیب نیشاخص است پس ا یبوده که بر رو یمطابق با شبح متصل

 دقمردم مطابق با واقع گفتن است اگرچه در نزد ما ص انیو صدق در م

 شهدیکه گفتند واهلل  یقوم یبه جهت آنکه خدا از برا ستیمطابق با واقع ن

لکاذبون و حال آنکه مطابق با  نین المنافقا شهدیانک لرسوله فرموده واهلل 

مه و شهود اقا کندیم یزنا بر زن یکه ادعا یکه آن کس یواقع گفتند وانگه

آنکه مطابق با واقع  الفاولئک عند اهلل هم الکاذبون و ح دیفرماینکرده م

لسان است  یکه صدق جر میکرد اریصدق و کذب اخت یاست پس در معن

را هم  نیو ا یلسان است بر خالف وضع اله یو کذب جر یبر وضع اله

 یخنس نیحال بنابر مختار آنها ا یا یحاال عل ندیفرمایکار م نیا ریحضرت ام

بح مطابق با ش یعنی تاست چون مطابق با واقع اس اهیکتاب س نیکه جلد ا

ت که اس یمن است که آن مطابق با شبح متصل نیمنفصل منطبع در مرآت ع

قرمز است مخالف با  میجلد است صدق است و حق و هرگاه بگو یدر رو

و در  میخلق دار انیکه ما در م یاست صدق نیواقع است پس کذب است ا

است و  لنفصکه صدق گفتن اسمه مطابق با شبح م شودیگفته م فاتیتوص

آن را با مشعر  ستیاز مطالب که با شنوندیآنچه م هایچون نفوس مبتد

را هم  یمعن نیبفهمند ا خواهندیم ین را با مشعر خلقبفهمند آ یفواد
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صدق مطابقه  یبفهمند در مشاعر خلق خواهندیم یبا مشاعر خلق خواهندیم

را کرده  داخ فیتوص طورنیگمان کرده و ا نیبا واقع است و هرکس چن

وال را حاال س فیتوص نیانگاشته و ا یخدا را ذووصف متصل و شبح متصل

مگر هر  شودیو مطابقه حاصل نم ستیمطابق با موصوف هست ن کندیم

باشند مطابق اسم فاعل است و صفت است پس خدا را  یدو صاحب صفت

 وبشود  یئیمطابق با ش شودیکرده که او م الیانگاشته و خ یذوشبح متصل

 و ندارد صفت متصله و ستیاشتباه است و خداوند صاحب صفت متصله ن

شوند با شبح سابق هر شبح  یاشباح منفصله متحد عیآنکه جم نیا تیآ

 نیا و شودیمطابق است با آن شبح سابق و آن اصل حساب م یمنفصل الحق

خلق اشباح منفصله مطابقه دارند با اشباح منفصله سابقه  انیفرع حساب در م

بشود به آن شبح منفصل اول که او مطابقه دارد با شبح متصل و آن  یمنته تا

ود خلق خدا خ انیداشته باشد و در م دینبا ءیابقه با ذات ششبح متصل مط

 خشب نیبه حسب طول ا میکنیکرده مثال ما نگاه م فیتوص طورنیرا هم

خشب است و از آن منفصل شود شبح منفصل و  نیشبح متصل ا لیطو نیا

حاال طول متصل است و با خشب  گرید یشبح منفصل شودیاز آن منفصل م

فت ص نیبود تا ا لیاگر اصل خشب الطو داردیو مطابقه برنم ستیمطابق ن

آن  یبشود پس ذات دایپ دینبا یضیطول با او مطابقه داشته باشد خشب عر

است از خشب که متصف به  یاخشب معراست از طول و عرض و حصه
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طول  نیصفت طول مطابقه با آن خشب ندارد بلکه ا نیشده پس ا لصفت طو

مثله و الجأه الطلب  یالمخلوق ال یشب دارد پس انتهمطابقه با صفت آن خ

خلق که تا با ذات خدا مطابق بشوند کذلک در  نیا روندیشکله پس نم یال

است که از تمام ملک خود  یخداوند وصف اول یاز برا مییگویصفت خدا م

و از آن  شودیچند منفصل م یبه او ستوده بعد از آن وصف اوصاف اولرا 

منفصل  یو هکذا و هر وصف الحق شودیچند منفصل م یاوصاف اوصاف

 انیب نیو آن وصف سابق مطابقه با ذات ندارد و از ا یاز وصف سابق شودیم

بودند  دهیمرحوم پرس خیکه عرض کردم جواب آن مسأله که از ش فیشر

 شود.یداده م

اثر  مینیبیو م میشنویو از شما م میکنیبود ما هرچه تتبع م دهیپرس یشخص

ناره موثر نور ا کندیم دیموثر ماء تبر دینیبیمطابق صفت موثر است و م

و آن اثر هم مطابق است با موثرش  نیدارد مع یاثر یهر موثر ریالغ کندیم

 و حاال شک نبوداثر او  کردیکه م یگرم نیذاته گرم نبود ا یاگر آتش ف

است از  ناتیحوادث است و خالق کا عیکه خداوند عالم خالق جم ستین

 نیو جوابش از ا ستندیباشند و ن دیخلق مطابق با ذات خدا با نیقرار ا نیا

اشباح منفصله مطابق باشد با اشباح متصله هرگاه  نیکه ا شودیمعلوم م انیب

ح متصل مطابق با شب شودیم لمنفص یباشد از او شبح یرا شبح متصل ریآن من
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رود  یکه امر یما وقت نیعکسش است و همچن یمطابق با ذ یهر عکس

کرده و آن صفت اول مطابقه با  یآن صفت اول که ذات اول به او تجل شیپ

تعقل مطابقه آن وصف را با ذات  تواندینم میداشته باشد و حک دیذات نبا

وثر اگر م رودیحرفها م نیا عیجماو مشابه با ذات باشد  نکهیتعقل ا ایکند 

 دیپس کمال التوح رودیرفها آنجا نمح نیا گریواحد باشد و اگر احد شد د

الموصوف و شهاده کل موصوف  ریالصفات عنه لشهاده کل صفه انها غ ینف

فرموده صفت و موصوف  ریالصفه و شهادتهما باالقتران حضرت ام ریانه غ

صفت  دیکنیمطابقه دارند ولکن مطابقه با ذات ندارد آنچه شما شبهه م

که موصوف را مطابق  دیکنیتباه ممطابق با موصوفش است ولکن شما اش

مخالف  ایتا مطابق باشد  شودیصفات با ذات مذکور نم نیا دیریگیبا ذات م

 است که نیاست و آن ا یباز سخن نجایباشد صفات با ذات امتناع دارد و ا

ده نه صفات متکثر نش نیدفعه بغته ا کی ستذات ا یکه از برا یصفات نیا

دفعه موصوف شده باشد به صفات مختلف متکثر  کیاست که ذات  نیا

 فیوصو ت فیکرده و خود را به او تعر یبلکه آن صفت اول که خدا به او تجل

از  یاو است چون هر اثر تیو صفت احد ناتیکا عیفرموده او اوحد از جم

دارد  یاسفل مراتب او اگر موثر اندک تکثر شودیم دایاسفل مراتب موثرش پ

دارد  یدارد اثرش هم توحد یدارد اگر موثرش توحد یهم تکثر @موثرش

آنچه در مرات  یاست از برا یادر مرآت ماده رودیشاخص م شیآنچه از پ
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اش مفاض ماده یاست و آنچه در مرآت است مرکب است از ماده و صورت

که نور آفتاب و از نفس مرآت چنان استاز شاخص است و صورتش از مرآت 

دارد  زینور دو چ نیا اندازدیقرمز عکس به آن طرف م ایزرد  شهیکه از ش

 ای یحمرت ثیح یکیرا دارد که از جانب آفتاب آمده و  ینور ثیح یکی

که از آفتاب آمده اثر آفتاب  یآمده آن نور شهیاست که از جانب ش یصفرت

است و از اسفل مراتب آفتاب است از ظهور آفتاب و از ظهر آفتاب است از 

ه طرف ب شیاست و رو نیبطن آفتاب و آفتاب پشتش به زم بطون آفتاب و

ه که افاض ینور نیو ا دیسوزانیبود همه جا را م نیبه زم شیباالست اگر رو

ست ا یاز ظاهر آفتاب و از پشت آفتاب است و نور آن طرفش از کرس شودیم

بطنش و وجهش به طرف  سوختیبه عالم عالم را م دیتابیو اگر آن نور م

و ظهرش به طرف خلق است و  کندیاکتساب م یست و از کرسا یکرس

 یبه شمس و چون در جرم خود آفتاب خداوند برودت یاز کرس شودیافاضه م

را مقام نفس  یاز عجائب است تعجب است که خداوند کرس نیقرار داده و ا

نور  یباشد برا یاهیوقا یکرس نکهیخلقت کرده و او را بارد خلقت کرده تا ا

 و یبه کرس افتدیالعالم است پس نور عرش م یما ف عیعرش که احر جم

ز او را بعد ا کندیخنک م دهدیم تیفیک دهدیبه او صبغ م یبرودت کرس

است که باطن آفتاب  نیا بیدر آفتاب و از جمله عجا افتدیم یآن از کرس

رار داد جهت خدا او را مونث قرار داد و بارد و رطب ق نیبارد است از ا
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او  ییاو آب است باز باال ییباال یکیآتش است  یکیآفتاب هفت طبقه دارد 

 یآب است نور کرس ییآب است و هکذا تا آن طبقه باال یآتش است باالتر

خاموش  گریدفعه د کیافتاد در آب فلک شمس و در باطن او باز آن آتش 

زهره بارد و او شد و اطفاء نائره او شد تا آمد به فلک  رتشد و کسر سو

رطبش قرار داد آمد به فلک عطارد باردش قرار داد آمد به فلک قمر بارد و 

آمد تا به هوا که او هم ملمسش بارد و رطب است  طورنیرطبش قرار داد هم

اند و آتش او را خاموش کرده یبحار آن نور شمس را منطف نیا عیپس در جم

و  رداویرا ب نیطاقت ا نیزم تابدیم نیضوء شمس که بر زم نیاند تا اکرده

 یاهکنند ستیز گذاشتیبحار بارده او را اطفاء نکرده بودند نم نیاگر در ا

الف حجاب لو کشف واحد منها الحرقت سبحات وجهه  نیان هلل سبع ایدر دن

 بصره من خلقه. هیال یما انته

 چه عرض کردم معلوم شد که شبح از اسفل مراتب او بعد االنصباغ ازآن از

 ءیکه از ش یپس اثر شودیکه منصبغ به صبغ او است منفصل م یآن نور

پس هرگاه اسفل مراتب  شودیتابع اسفل مراتب موثرش م شودیمنفصل م

 لفمتکثر است و هرگاه اس شودیکه از او منفصل م یمتکثر باشد شبح ءیش

 از او متوحد خواهد بود شودیکه منفصل م یمتوحد باشد شبح ءیمراتب ش

کرد او متوحد بوده ماده  شیکه خدا خود را به او ستا یپس از آن کائن اول
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ساطع شد و آن نور متوحد است به جهت  یو صوره و از اسفل مراتب او نور

 یانآن نور ث الآنکه او متوحد است و بعد در بطون قوابل آن نور متکثر شد حا

رش با نور ثالث تکثآمد آن  ترنییدرجه پا کیتکثرش مطابق قوابل شد از آن 

عرصات امکان را کرده دانسته که هر  میکه تقس یشد خداوند شتریقوابل ب

 ودشیاشد حراره م شودیرا چقدر توحد عطا کند هرچه نور متوحد م یتیقابل

و تا مردم طاقت آن را  شودیم هاشد بروده و غلظ شودیو هرچه نور متکثر م

که  شیینجایهوا ا نیگفت لو دنوت انمله الحترقت ا لیو اال جبرئ اورندیب

و اگر آدم را ببرند  آورندیمردم طاقت آن را م هیمخلوط است به ابخره و اهب

و  آوردیطاقت نم یکه هوا هست آنجا کس یبا وجود هیکره اهب یباال

ق متفر یرا به کل یکه دارد که روح بخار یقیآنجا هوا شدت تفر ردیمیم

 جیگ رودیآدم آن باالش که م هیشامخه عال اریشده جبال بس تجربه کندیم

 یماسو یهرچه توحد دارد افناء او برا ءیش آورندیطاقت تنفس نم شودیم

 امیاست و هرچه تکثر دارد سبب الت شتریب یماسو یاهالک او اعدام او برا

 دخواهنیم یقوابل ثالثه طاقت نور اول را ندارند نور متکثر یبار شودیم

ه عالم ب نیو هکذا و هکذا تا آمد به ا خواهدیم یقوابل رابعه نور متکثرتر

 نندکینگاه م نییپا نیخلق متکثر شد و مردم از ا طورنیکه آمد به ا نجایا

 واحد صادر شده وحشت یخلق متکثر چطور از خدا نندیبیم کنندیتعجب م

 بلکه لکل منا مقام معلوم. کنندیم
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 نیو ا شودیمختلف م فاتیاست که توص نیو آن ا یاهقیماند دق نجایا در

 را یگرید زیرنگ چ ایرنگ خود را  یکس کیاست  یمطلب مطلب بلند

 ءیفالن ش مییگویم یندارد کمال یبکند رنگ او شعور فیتوص خواهدیم

از  فیکه توص یولکن وقت کنندیرا سرخ م ییخورده جا کی ایاحمر است 

 یائم ابدد ومیق یح ءیو ش میکن فیرا توص یما ذات میشد و خواست یذات یبرا

باشد  یزیهمچو چ کی میکنیکه م یآن وصف دیبا میکن فیتوص میرا بخواه

اب کت کیمگر آنکه  شودیکنم نم فیمن همه کتاب را بخواهم توص یوقت

 هکاغذ از هم نیجلد به هم نیخط به هم نیبه هم سمیبنو طورنیتمام به هم

نم ک فیباشد و اما اگر حمرت تنها را بخواهم توص دیبا نیجهت مطابق با ا

ام حاال خداوند عالم خود را کرده فیبمالم توص ییجا یخورده سرخ کی

 یفتکند به ص فیخود را توص شودیکند به آن اول وصف نم فیبخواهد توص

 کهبل است ریاست و غفور است قد میرح نکهیباشد مثال ا فیکه محض توص

که خواسته اول خلق باشد خواسته  یسبب نیاست ا یتوصف وصف ذا نیا

 ومیق یح ندیافریب دیبا یکند پس ذات فیتوص دیرا با تیمراتب ربوب عیجم

 خود را وصف دیطبقه دوم با یبرا دیو هکذا بعد از آن و با یدائم یابد یازل

 یندگگ نیبه ا انآسم نیعالم آمده و ا نیطبقه سوم تا به ا یکند بعد از او برا

 یغفور کندیم الیخ شنودیالصفه که م یوصف خداوند عالم است مبتد

اف خدا اوص ستین نیلکن چن یانیب یو هکذا اوصاف عرض یمیحک یمیرح
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ذلک متذوته خلق کرده ماده دارد صورت دارد مع اءیکرده و اش انیب هیذات

 ندشویم فاوصا عایجم ءیش یعل ئایش میوصف است پس ما اگر نگاه کن

 یمگر ذات شودیمن چگونه هستم نم دیبگو خواهدیذات م یخدا وقت یبرا

دارد  یو تنزه یچطور قدس نیپس آن کائن اول و آن ذات اول را بب ندیافریب

تدعوه بها سئل الرضا عن االسم امرکم اهلل ان یالت ینحن واهلل االسماء الحسن

و  صاف ثالثهه بعد از او اویبعد از اوصاف ثان نیقال صفه لموصوف و همچن

بل قوا یکه خداوند خود را برا ندیصفات نهایا عیرابعه و خامسه جم نیهمچن

از شما کند از خدا شما  یسوال ییکه اگر مبتدکرده چنان فیتوص نهایبه ا

 یطفل که خدا باال یبرا دییگویم دیکنیاو م یبرا یقشر یمنجمد یانیب

 رونیا از شکم مادر بسر است خدا قبات را دوخت خدا به دست خودش تو ر

االتر ب دیرویو هکذا م دیکنیم فیتوص گرید یبزرگتر از او طور یآورد برا

 یگرید یطور کندیاز خدا از شما سوال م یتا آنکه اگر شخص عارف کامل

قوابل مختلفه دارند و چون قوابل مختلفه  هیکذلک مشاعر خلق دیکنیوصف م

 یوصف کرده برا نیخاک خود را چن یبرا ودبش دیمختلفه با فاتیتوص

 یوصف کرده برا نیعرش خود را چن یوصف کرده برا نیآسمان خود را چن

ه کرد فیتوص نیکائن اول خود را چن یوصف کرده برا نیعقل خود را چن

کائن اول است مطابق با واقع است لکن نه مطابق با  یکه برا یپس آن وصف

مطابق با ذات باشد ذات هم مطابق اگر  یلصفات او که رایذات خدا است ز
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پس مطابق با  شودیو اگر ذات مطابق معه شد او هم صفت م شودیمعه م

مخالف آن است که  ستیو حاال که مطابق نشد مخالف هم ن ستیذات ن

 یتر باشد آن خشک حاال خداوند موصوف به صفت نیگرم باشد آن سرد ا نیا

واقع است و واقع موصوف به  باوصف مطابق  ستیصفت ن نیبر خالف ا

 کرده فیتوص نیصفت است پس خودش خودش است و خدا خود را چن نیا

است  نیاست گفته صفت من چن نیکه کرده نگفته ذات من چن فیو توص

 وصف کرده تو هم طورنیخود را ا صفونیگفته سبحان ربک رب العزه عما 

 کن. دیتوح نیاو را به هم

 نیالطاهر محمد و آله یاهلل عل یصل و

 

 

 

 

متر  مین و کیمتر تا  کی نیعنابها که ارتفاعش ب رهیاست از ت ی[( درخت1)]

 .شودیدر استحمام مصرف م« سدر»آن به نام  دهیکوب یاست. برگها
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مردم را سست  سمانیاست که ر نیا طانیش مهیعظ لی[( از جمله ح2)]

را  سمانشیر گریشبهه را حاال د دیکه شن نیشبهه هم دنیشن یبرا کندیم

که موفق شوند بروند رفع شبهه خود کنند و  گذاردیو نم کشدیسخت م

ن یو ا شودیفردا نم شودیفردا نم شودیامروز نم آوردیدرم یبراشان باز یه

د و فرمودن کندیها مو شاخه شهیو ر کندیو تخم م ماندیدلشان م یشبهه تو

را  نیرد ابخو نیصبح تا پس است که از ییعتهایما همچون طب یعتهایطب نیا

است و کم بخورد و به اعتدال  یرا راض نیا ردیبم یاست و از گرسنگ یراض

 .عتیطب نیاست ا نیامور چن عیو کذلک در جم ستین یبخورد راض

از جنون است که صاحبش را خصلت درندگان باشد و اکثرا  ی[( نوع3)]

 .دینمایمردم م تیغضبناک است و قصد اذ

ام تهشده است راست گف دهیآفر تیمش نتیعقل از فضل ط می[( اگر بگو4)]

 .میگویرا نم کهیالفاظ رک پارهکی تینها

تعارفات در عجم هست که مردم  پارهکی[( فرمودند بعد از درس که 5)]

شما کم نشود حاال معلوم  هیسا دیگویاز کجا است مثال م نهایا دانندینم

ما کم شفقت ش ندیگویو م ستیفاعلش معلوم ن و ستیکم نکننده ک ستین

 رب. اما در عیاست دهر ینشود، فاعل ندارد، عمر شما دراز باد، تعارفات
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 یزیخیپاشان برم شیتعارفاتشان حفظکم اهلل، سلمکم اهلل، الحمد هلل، پ

شما کم  هیاش ذکر خدا توش دارد. اما در عجم سا: العزه هلل، همهندیگویم

از  دیگویاحوال شما چطور است؟ م یپرسیم اد،ینشود، لطف شما ز

چطور است؟ از مرحمت شما بهتر است و  ماریمرحمت شما، احوال ب

 انیاست که از مجوس در م ییآن شرکها هیاز کجاست از بق نهایا دانندینم

 ییاش شرک است اگر به فالن حاکم بگوعجم مانده و تعارفات عجم همه

مرحمت شما کم نشود  هیسا ییبگو دیالبد با دیآیحافظ شما بدش مخدا

 یتشده اگر تعارفا نیقرار عجم ا دیآیهستند از سالم بدشان م پارهکیبلکه 

 .کنندیقهر م دیآیباشد بدشان م ییخدا یکنیکه با آنها م

 یرا سوراخ مدور یآفتاب فرمودند کاغذ یگرفتگ صی[( به جهت تشخ6)]

هرچه از او  دافتیم واریکه از سوراخ بر د یآفتاب رندیر آفتاب بگکنند و براب

دند طور کمتر. و فرمو ادهینصف ثلثش ز دینمایهم گرفته م نجایگرفته است ا

طرف  نیه اک یبآفتا عیاست اگر پرده باشد صد سوراخ داشته باشد جم یبیغر

د فرمودند بعد فرمودن ریسه تکب اتیهمه گرد است. و بعد از نماز آ افتدیم

سه  نیندارد و ا رینماز سه تکب نیرا محض عادت گفتم و ا ریسه تکب نیکه ا

 است. ضهیفر ینمازها باتیجزء تعق ریتکب

 گنگ. واناتی[( ح7)]
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حرام؟ فرمودند: عرض کردند  ای[( سوال شد که حالل است گوشت مار 8)]

البأس به. عرض  فاروق؟ فرمودند: اقیدر تر دییفرمایخدمت امام چه م

ن . نفس سائله ندارد لکنایفرمودند: التقذروه عل ،یلحوم االفاع هیکردند ف

آن است  نیمسلم انیچطور است، مشهور م ستین ایهست  ثاتیداخل خب

 که حرام است.

 منشأش. هیتعارفات عجم یعنی[( 9)]

معالجه دارد؟  کندیکه در خواب بول م ی[( سوال عرض شد کس10)]

را  دهیجواب فرمودند: روغن آجر منفعت دارد به کمرش بمالند آجر آب ند

تش که آ ییجا ای یدر تنور زندیریبه قدر نخود و باقال و م کنندیم زیزریر

 تیو روغن ز کنندیکاسه را روغن کنجد م کیبماند بعد  یباشد تا مدت ادیز

آن روغن  یتو دارندینبر برمآجر را با ا یهابهتر است و بعد آن خورده

 دآورنیم رونیبرود بعد ب رودیتا هرچه به خوردش م گذارندیو م اندازندیم

و در قرع  کنندیو نرم م کوبندیکه روغن از او بچکد آنها را م یبه طور

روغن  یخواص دارد و به جا یلیو خ دیآیم یروغن خوب کنندیم ریتقط

 ودشنیکه نم یخواص دارد از آن جمله در گوش یلیو خ رودیبلسان به کار م

 والسالم. شنودیو م شودیبچکانند باز م
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ه ب یلیدر اخبار عرض کنم خ یاهی[( در درس فقه فرمودند قاعده کل11)]

کذا است  کونیان مکنیرا که  یااز امام مسأله کنندی. سوال مدیآیکار م

مادر خواهر  ایام حرام صبح حالل باشد و ش یزن شودیمثال م یمثل معم

ه حکم است بلک شینه معن یبل نیحاال ا یبل ندیفرمایگاهست م شود؟یم

 شود؟یم سورهیبشود مثال نماز ب یزیچ نیچن ایممکن است که در دن یعنی

عل کذا تفاست که لک ان نیا شیحاال نه معن شودیم حمدیب ای یبل دیفرمایم

 یسک نکهیا ایاتفاق افتد  ینماز نیممکن است که چن ایدر دن یعنیبلکه 

ذکر رکوع و سجود یو ب سورهیو ب حمدیب شودیکه نماز م کندیسوال م

 دیاز بکننم نیاست که چن نیا شیحاال نه معن یبل دیفرمایم شود؟یم تشهدیب

که  یاتفاق افتد مثل مأموم ینماز نیممکن است که چن ایدر دن یعنیبلکه 

و همچو  یبا آن در مقام ایاز حمد و سوره  ریفراموش کند همه آنها را غ

 امدهیو همه جا د دیو ملتفت باش دیاست باهوش باش اریدر اخبار بس زهایچ

بار االخ نیباب جمع ب کی نیام و اکرده ادداشتیفصل الخطاب  هیو در حاش

  7ب است؟ فسئلاند که نماز وتر واجاست و مثل آنکه به امام عرض کرده

ممکن  یعنیرسول اهلل  یعل ضهیفر 7فقال یففزع الراو ضهیعن الوتر فقال فر

 باشد مثل بر رسول خدا والسالم. یفرد کی ایاست در دن
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ادراک هم که ادراک باالتحاد شد؟  نی[( آقا محمدباقر عرض کرد که ا12)]

 .شودیفرمودند: مبدئش به انطباع است در آخر باالتحاد م

است و منه: فمن  اریعلم در زمان عرب بس ی( فرمودند خاف به معن[13)]

 یو کفرا ا انایطغ رهقهمایان نایعلم و قوله: فخش یعنیخاف من موص جنفا 

فتم : ان خیو منه قوله تعال کندیکار را نم نیا یعلمنا و اال به محض ترس نب

 آخر. یعلمتم ال ینشوزهن ا

و رووا: المجتهد اذا اصاب فله اجران و اذا اخطأ فله اجر واحد و هذا  قالوا

 یاز عمروعاص است و هر امت ثیحد نیغلط و مذهب اهل السنه و العامه و ا

 نیبود هرکس از او است عمل بر ا نیکه هالک شدند به جهت عمل بر ا

 یدآزا یپس ادعا کندیرا م شیو هرکس بنده است اطاعت موال کندیم

. دییو اطاعت سادات خود را بنما دیو بنده باش دینباش یو صاحب رأ دیننک

 والسالم

 یا الیبس نیالمومن یعل نیاهلل للکافر جعلی: لنی[( فرمودند قوله تعال14)]

ه از ک مینیبیحجه و برهانا و اال ما م نیالمومن یعل نیاهلل للکافر جعلیلن

را مغلوب و مقهور کرده و آنها را غالب پس  نیزمان آدم تا به حال خدا مومن

 یبواطن کفرشان ظاهر شود بل کهغلبه و سلطنت را خدا به آنها داده تا آن نیا
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قرار نداده و  نیبر مومن نیکافر یبرا یدر مقام حجه و برهان خدا هرگز راه

رهان و ب لیدر دل لندیو اهل حق ذل نیمومن شیدر پ نیو ضال نیکافر شهیهم

و برهان  لینشده و نخواهد شد که کافر غلبه کند بر مومن در دلو هرگز 

 والسالم.

سنگ اصطالح اهل کرمان است و مرادشان هشتاد  یکلمه س نی[( ا15)]

 مثقال است که نصف پنجاه باشد.

نکه آ یکیکرد  دیسه نظر با یثی[( بعد از درس فرمودند که به هر حد16)]

ند و اخوب دقت کرد که چه فرموده ملتفت بود و دیرا با ثیکلمه کلمه حد

که  ینگاه کرد که بسا آنکه آن معن دیهم رفته با یآنکه جمله آن را رو یکی

از  آنکه بعد یکیکلمه کلمه آن است و  یمعن ریغ شودیم دهیاز جمله آن فهم

که چطور  ندیدو مالحظه آن را با عرف و با اوضاع عالم بسنجد و بب نیا

 در او کرد والسالم. دیسه نظر را با نیرا ا یثیاست و هر حد

ابهت و  دیگویمشهور است، هرکس م یکلمه از غلطها نی[( ا17)]

 صحتش ابهت است.

است؟ فرمودند: خبر المحاله  یشد که ان الظن اکذب الکذب چه ظن سوال

 یاند بعضصدق و کذب اختالف کرده یکذب و در معن ایصدق است  ای
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 یاست با واقع و کذب خالف آن است و بعض اند که صدق مطابقه کالمگفته

گفتند که صدق مطابقه کالم است با اعتقاد و کذب خالف آن است و حق 

 یالوضع االله یاللسان عل ی: الصدق جردیفرمایم 7ریحضرت ام کهآن است 

و اگر صدق آن است که  ،یخالف الوضع االله یاللسان عل یو الکذب جر

که گفتند که نشهد انک لرسوله پس چرا  نیمطابق با واقع باشد پس منافق

 لکاذبون به جهت نیان المنافق شهدیدر قرآن واهلل  کندیم بشانیخدا تکذ

که هرچه  یآن کس نینشد حاال همچن یجار یزبانشان بر وضع اله هآنک

شده پس دروغ گفته اما  یجار یبرخالف وضع اله دیبه مظنه بگو دیگویم

 در تشیاست که اکذب نیفرموده ان الظن اکذب الکذب به جهت ا نکهیا

و به مردم  شودیم عیو شا شودیظاهر م نشیاعمال و اقوال و افعالش در د

 یهبرخالف وضع ال شتریو ب رندیگیخود م نیو آن را د کندیم تیراس گرید

در  یآن است که زبان خادم قلب باشد و هر طور یوضع اله شودیم یجار

ئک بالشهداء فاول أتوایفأن لم دیفرمایخدا م دیطور زبان بگواست همان قلب

عند اهلل هم الکاذبون و اگر شهدا کمتر شدند از چهار پس عند اهلل کاذبند 

ر ب نکهیچطور کاذبند و حال آنکه موافق واقع است پس کاذبند به جهت ا

ار تا شاهد آن است که هرگاه چه یاند و وضع الهشده یجار یوضع اله ریغ

نسبت را بدهند و اال فال پس اگر خالف کردند کاذبند اگرچه  نیهستند ا

 مطابق واقع باشد.
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 ثبت شد. جانیشد لهذا هم شیفائده فرما نیدرس فقه ا ی[( در اثنا18)]

ماز ن غمبریبودند که شب معراج شب بود چطور پ دهیپرس یی[( از مال19)]

زش قضاء که نما غمبریظهر کرد؟ گفته بود نماز قضاء کرده بود. گفته بود پ

 بود کرد. جارینشده بود؟ گفته بود نماز است

 مم؟یدر خاک و ت دییفرمای[( عرض شد چه م20)]

و حرارت محتقن  کندیدارد و مسامات را سد م بسیکه خاک برد و  فرمودند

 رودیم رونیمسامات باز باشد حرارت بو اگر  ردیگیقوت م اتیو ح شودیم

و تماشا دارد وضو گرفتن  دیو باز سبب نقصان است رب الماء رب الصع

 عیمج اتیو به ح شودیمنقطع م یماسو عیاز ماء صاد که از موت جم غمبریپ

 است. ییآن خوب وضو شود،یم یح یماسو

 .دهینرس یعنی[( 21)]

 .که بدهد نیرالمومنیاست خدا به حق ام ی[( بعد فرمودند خوب انسان22)]

وش ت یلیتأو چیاست و ه لیکه عرض کردم بدون تأو نهایفرمودند که ا باز

 ندارد.
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 .میفرمودند ماها درحالت سکرات باز

و  همیو ماکان اهلل معذبهم و انت ف هیو أتوب ال یفرمودند استغفر اهلل رب پس

 .نیالراحم ریارحم و انت خ رب اغفر و ستغفرون،یماکان اهلل معذبهم و هم 

مبالغه است و  یاز برا نیاحسن الظن و لو بحجر شد، فرمودند: ا تیحکا و

ته نوش نجایقال است ا نیمثال ا نیقیاست مثل  یقهر یعیحسن ظن امر طب

شود.  ادیپ یبه زور درس مظنه کرد که کان است مگر اسباب اشتباه شودینم

آن  یحسن ظن به خوب شودیاشد نمکه فسق و فجور در او ب یپس با وجود

که ناناست چ یول نیکرد که ا دایحسن ظن پ شودیکرد. پس به سنگ نم دایپ

 مبالغه است. یاز برا نیپس ا ندیگویم هیصوف

« انما»ام که کرده دایپ ثیچهل حد ث،یحد ی[( فرمودند به قدر س23)]

است که فرمودند: انما العده من الماء،  نیاز آن جمله ا ستیحصر ن یبرا

 نیعرض کرد دخل کرده و انزال نکرده فرمودند عده دارد. و همچن

 الوضوء من البول. نقضی: انما ندیفرمایم

 .1285[( سنه 24)]

 دوست دارد ایاست آنکه دن @[( نه محض25)]
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 دوست دارد یاگر دارد برا 

 

 

  

 در حرکت بر محور. یعنی[( 26)]

 کننده. حهی[( ص27)]

باشد و خوب شده باشد و هنوز بهم  دهی[( عرض شد پاشنه پا اگر ترک28)]

جزو باطن و در غسل آب به  ای شودیباشد جزو ظاهر بدن حساب م امدهین

 نه؟ ایبرسد  دیاو با

 اگر پوست آورده جزو ظاهر است و اال از باطن است. فرمودند

ن الماء ش ندیفرمایماء در وضو م قیز تصفاند افرموده ینه یثیدر حد فرمودند

اند ردهک قیهست که امر به تصف گرید یثیو حد زیشنا آب را بر صورت بر

آسان  یلیخ دمیملتفت شدم د نیقبل از ا یبودم تا چند رانیعند الوضوء و ح

 قید کرد و تصفیماء با قیاند در وضو که تصفنفرموده دمید شودیجمع م
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اند عند الوضوء به جهت آنکه آدم که از خواب بلکه فرموده ستیجزء وضو ن

دارد اگر آب را بزند به صورت خودش از کسالت  یکسالت شودیم داریب

 ام پس رفع اشکال شد.و تجربه هم کرده شودیزرنگ م دیآیم رونیب

دراز  یآنکه سالها یکی[( بعد از درس فرمودند علم دو جوره است 29)]

اسم همچو دراز را چه  فیشر دیرسیگرفت که م ادیو  دیزحمت کش دیبا

م که خود ییزهایکه چ دیزحمت کش دیگفته و گرد را چه گفته سالها با

 اندهام اسم آنها را چه گفته و چه اصطالح کردو گفته امدهیو شن امدهید اریبس

 یاست برا زیچه چ یمنطق برا میبریحاال حرف زدن را که ما خودمان راه م

مثال  دیاست ز ستادهیا دیکه ز میادهیو شن میااست که آنچه سالها گفته نیا

ش دو اسم نیا انیاسمش تصور است و نسبت م ستادیاسمش تصور است و ا

موجبه  هیقض دندار یاست اگر حرف نف هیدوتا اسمش قض نیاست و ا قیتصد

 کیو ابدا ابدا.  ستیعلم ن نیسالبه است و هکذا و ا هیاست و اگر دارد قض

مثل علم فقه و حکمت و  شودیانسان معلوم م یبرا یاست که مجهول یعلم

 والسالم. ستیعلم ن نهایعلم نحو و صرف و ا

و صفات بعد مال عمده کالم  ریضما هیال[( فرمودند مضاف و مضاف30)]

مضاف است  صیبه جهت تشخ هیالاست و عمده کالم مضاف است و مضاف

ه ب ریاالرض ضم یالسموات و ما ف یله ما ف یپس قول اهلل صراط اهلل الذ
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 ریصراط است و هکذا سا صیکه اهلل به جهت تشخ رایصراط راجع است ز

 شناخت. دیکالم را با عمدهمقامات 

 ست؟یمقصود چ ی[( عرض شد از نزع و لبس دهر31)]

 گریاهل هر رتبه به رتبه د روندیاهل جنت به عرصه رضوان م نکهیا فرمودند

 کهنیبه مثل ا ماندیدارد آن صورت در آن موضع م یورتشان موضعص روندیم

و صورت  ماندیکه قاعد است صورت قعودش در مقام قعود م یوقت نیدر ا

خود  ینشده، در مقام خود و جا یو صورت قعود فان شودیم دایپ امشیق

 .ینسیو ال یرب ضلیهست ال

 است. یتل یعنی[( 32)]

 [( العارض: آقا محمد باقر.33)]

و اله که هرکس حفظ  هیحجتش صلوات اهلل عل نی[( خداوند به حق هم34)]

که اهل  یدست کسان ایافتد  گانگانیبه دست ب نکهیکلمات را از ا نیکند ا

شاء اهلل بکوشد تا ان اریگنج رموز از اغ نیو در پنهان داشتن ا فتدیب ستندین

است که من اذاع سرنا کان کمن قتلنا قتل  شانیا که در حق ینشود از کسان

است که ما را عمدا کشته  یعمد الخطاء هرکس اذاعه سر ما کند مثل کس
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بزرگوار محشور  نیبا هم نیباشد نه خطاء و خدا حفظ کننده را در دار

 .نیاجمع همیبه حق محمد و آله صلوات اهلل عل دیفرما


