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 الرحیم الرحمن هللا بسم

 اول جلسه

 

  الفاتحه 
 
وع مقدمات ف  :فصول فیها  و  الشر

  األّول ألفصل
 
عّیه العلوم تقسیم ف

ّیه الفروع و  األصلّیه األّمهات إیل اإللهّیه الشرّ
ّ
 الکل

عیه علوم تقسیم خب حاال دارد راجع به بیان  شود یم منشعب کلیه  ضوابط اصول، امهات، به که  شر

 یم فرماید، به صورت مقدمه

ّب 
ّ
ِعلُم األبدان کالط

َ
 هللا علیه و آله و سلم: العلم علمان: علم األبدان و علم األدیان، ف

ی
ّ صّل بی

ّ
ُرِوَی عِن الن

لوی    
ّ
قدیم هنا، و الت

ّ
رصی    ح و الت

ّ
ّ بالت بی

ّ
َب إلیه الن

َ
د
َ
 عن هللا ن

ً
 هللا علیه و آله حکایه

ی
 قوله صّل

ی
عظیم ف

ّ
ح و الت

َعها، 
َ
ط
َ
؛ َو َمن ق

ُ
ه
ُ
ها، َوَصلت

َ
 ِمن إسیم؛ فَمن َوَصل

ً
 لها إسما

ُ
 الّرِحَم و شققت

ُ
تعایل: أنا هللا و أنا الّرحمن؛ خلقت

. و عن أبی هریره: قال هللا لها: 
ُ
ه
ُ
عت
َ
ط
َ
َعِک » ق

َ
ط
َ
 َو َمن ق

ُ
ه
ُ
ِک َوَصلت

َ
 َمن َوَصل

ُ
ه
ُ
عت
َ
 «قط

ی الکیفّیات األرب  ع  بی 
ٌ
 جامَعه

ٌ
بیعه، و یه حقیقه

ّ
حه: ألّرِحم اسٌم ِلَحقیقه الط  رسر

ی
س رّسه ف

ّ
یخ قد

ّ
 .قال الش

د و هشیاری  ی حاال چون دارند تقسیم علوم الهیه را به صورت ضوابط و کلیات یم فرمایند، ابتدا یک گورسر

ام مقام طبیعت و قدردابی از   حفظ بدن و راجع به علم ابدان، علم طب دارند که ربط یم دهند به احتر

 .نشئه ی دنیا

، فرموده است که:  ب من العنایه، به جهبر یف ما برصی ، «الدنیا سجن المومن»درست است که در روایات رسر

 زهدان دنیا  همی    ؛ اما به نظر دیگر، به حیثیت دیگراست زندان و  است سجن دنیا  صحیح است که

حاال اگر از حیبی زندان است، از  داریم، پیش در  که  دیگر  عوالم به نسبت است رحم است.  رحم است،

زهدان است، رحم است و رحم جای پرورش نطفه است، جای پرورش طفل   حیبی هم یم بینید که این جا

 انسان برای نشئه این. است، تا وقبر به کمال رسید و به بلوغش رسید، از رحم پا به این نشئه یم گذارد

خیّل نشئه  کند،  رشد  باید  اینجا  بسازد، را  خودش جا  این باید  االخره، مزرعه الدنیا  است:  رحم هشیار 

 .ی مغتنیم است
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ح فصوص داشته ایم که اینجا اگر کیس بیدار باشد، به هوش باشد، تا چه  یف شما باشد، در رسر نظر رسر

سالم متجر اولیاءهللا است؛ جای تجارت پایه، قدر این نشئه را یم داند که به روایت، به زبان ائمه ما علیه ال

ی و اینگونه فرمایش  .و بازرگابی و رسمایه گردآوردن و خود را ساخیر

؟ منتیه 
ر
و حبر از امام نهم یا امام دهم علیه السالم که فرمودند: الدنیا سوق؛ بازار است، و چه بازار و سوف

ِِسَ فیه» دنبال حدیث یم فرماید: 
َ
 فیها قوٌم و خ

َ
ح رونقد َرب  ِ

َ
، یک عده ی بیدار در این سوق و بازار «ا آخ

تجارت کردند و یک عده مردم خفته ی غافل، این نعمت الیه را خراب کردند، و در روایات ما هم از زبان 

، وسائط فیض الیه، مالحظه یم فرمایید که تا چه اندازه در حفظ بدن، وفق با بدن،  پیغمتی و آل پیغمتی

 تاکید شده،مدارا نمودن سفارش شده، 

،  سی   هست   بیکران دریای این در  که  باشر  داشته را  کشت    این باید   که  باشر  داشته را  وسیله این باید  کت 

 
 
.  حقایق و  معارف تحصیل هللا، ایل قرب علیم، پژوهش بتوان  شمایه خوب هست، نعمت   خوب بنمانی

  مسائل ی جنبه از  باره این در  حرف و  دانست را  قدرش باید  هست، ای
 
 .فراوان اخالف

ام گذاشته،  حاال کتاب، این تقسیم، العلم، علمان؛ علم األدیان. علم األبدان را به ترصی    ح و تقدیم چقدر احتر

هم رصیحا نامش را برده، و هم این که بر علم األدیان مقدم آورده است که انسابی که گرفتار بدن است، 

درست نیم کشد، به فرمان او نیست او که نیم تواند وسیله ی کارش، این مرکبش، ابزار و آالتش، اینها 

 .کسب کمال کند، خیّل اهمیت دارد

مرحوم استادمان جناب آقای الیه قمشه ای رضوان هللا علیه شبی در اثنای درس برای ما حدیبی نقل فرمود 

 .به مناسبت بحبی که پیش امده، خودشان هم قانون شیخ تدریس یم فرمودند

، جناب آقای سه تن از اساتید م زا ابن الحسن شعرابی ا در تهران، جناب الیه قمشه ای، جناب آقای مت 

زا  .احمد آشتیابی این هر سه بزرگوار قانون شیخ الرئیس تدریس یم کردند  مت 

غرض شبی در اثنای درس فرمود که پزشیک، طبیبی یهودی در مدینه بود و ایشان در گذشت. به جناب 

 دادند که فالن طبیب وفات کرده است، حناب رسول هللا از شنیدن این ختی رسول هللا وفات او را ختی 
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، یهودی بود، یهودی در گذشت. 
ی
اظهار تاسف کردند، حضار عرض کردند که یا رسول هللا ایشان، این متوف

 .کردند او یهودی بود، یهودی در گذشت   پیامتی را این طور متأسف دیدند، عرض

یید طبیب بود؟ طب است، علم هست، خدمت به اجتماع یم کرد، طبیب در جواب فرمود مگر نیم گو 

ی  بود، طب است، علم ارزش دارد، طبیب ارزش دارد، عالم ارزش دارد، با خون دل به دست آورده اند، همی 

 .طور نیست که یک کیس طبیب شود، هر رشته، هر فن، هر علم، این وجود مغتنم گفت

که پیش کشانده، بحث را آورده به رحم، که از این گونه شواهد، از این حاال در این جا بحث علم االبدان  

 .گونه مباحث در کتاب فراوان داریم. و شبیه این را در فصوص بسیار داشتیم

یک وقت به عرض رساندیم در درس فصوص که این آقایان تفست  قرآن کریم را به دو تعبت  بیان یم فرماییند. 

ی طورییک که یم فرمایند حاال قر   .آن را این طور، روایات را هم همی 

ی که مشاهده یم شود، این ها باشد به  انفیس تفسی   ییک یم فرمایند که در مقابل تفست  متعارف، تفاست 

که. خب نباید که در لغت و اعراب و حجت و این ها    جای خود، کیس که نیم گوید غلط است نعوذ باهلل

ییل قرآن و  انزایل قرآن کرد، نباید دربحث کرد، نباید در نزول آیات صحبت   بحث کرد و جهات دیگر،  تی  

م. این یک جور متعارف است و  در آیات االحکامش مثال نباید بحث کرد. همه به جای خود مغتنم و محتر

این آقایان هم یم فرمایند حق است. یک نحو بحث دیگر دارند، تعبت  دیگر دارند، مقابل این متعارف یم 

ست  انفیس قرآن و اخبار، تفست  انفیس بیایید به رساغ روایات یم بینید آن آقایان آنچه را یم فرمایند تف

نشسته اند و نحو احسن و اتم و  والیت سفره فرمایید آن دقایق را که عنوان بکنند یم بینید که در کنار

، گوناگون به خواص از اصحابشان فرمو  ین و بلند عرفابی  .دند. تفست  انفیساکمل را به زبان های شت 

 لیله القدر قرآن را ما انزلنا ،
ی
 فرمودید  که  هم را  انزال یک وقبر سوره ی قدر را یم خواندیم: انا انزلناه ف

  یک نزول هست، دفیع نزول
 
یل هست، بارگ درست، خب ما قرآن  هست، تدریج   نزول فرمودید  را  تی  

ی طور هست، آیا  بر پیغمتی انزلناه، و همی 
ی

یل و اینها دارد، آن را یک بارگ ی ت دیگر خیّل جاها نزلنا، نزل، تتی

یّل، این طور است، بله. چه استبعاد! چه انکار! چه  ی  و هم انزایل و هم تتی
ی

هم درست است. هم یک بارگ

 مطابق احتیاج و وقت؛ و 
ً
 و نجوما

ی
استنکاف! استنکار و چه شد کتابی را، حقیقت جابی را، رّسی را یک بارگ

یک انسان معصوم کامل با حقیقت عالم، با اصل عالم دارد به وقتش پیاده یم کند. این آقا  به آن رّسی که
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یّل را: نزول این آیه کجا بود؟ نزول آن آیه کجا بود؟ این ها را جمع آوری کرده. این آیه در  ی آمده قرآن تتی

شد، بعد در قرآن یم بیبی که مکه نازل شد، این آیه بعد از آن آیه نازل شد، این سوره بعد از آن سوره نازل 

جایش بعد از آن سوره است، این چه جوری شده است؟ وقبر که بعد از آن سوره نازل شد، بعد از این آیه 

نازل شد، باید جایش قبل از این سوره باشد، جای این آیه بعد از آن آیه باید بوده باشد چرا این طوری 

یّل را جمع آوری فرموده اند و اند و نوش  شده؟ این هابی را که جمع فرموده ی ته اند حق است، اما قرآن تتی

، آن یک حرف دیگر است و این
ی

 لیله القدر، آن قرآن انزایل یکبارگ
ی
یل آن قرآن انزایل را که انا انزلناه ف  تی  

، صورت دیگر دارد و این قرآن که االن در دست ما هست؛ اولش که سوره ی فاتحه است، نجویم تدریج  

ی ترتیب که هست االن داریم و ابتدای سوره برائتش بسم هللا ندارد، آخرش که  سوره ی ناس است، به همی 

، این که دست ماست  ی ی الدفعتی  یل هر چه که هست، ما بی  ی سوره ی نملش دو تا بسم هللا دارد و ترتیب و تتی

ی خاتم انبیاء نازل شده است، این طور، به  .این صورت هست این آن قرآن انزایل ست که بر قلب نازنی 

را که بارها خدمت ایشان به  مجمع تفسی   و خداوند رحمت کند جناب استاد شعرابی رضوان هللا علیه،

یفش داشتیم این بود که قرآن را یک دوره مجمع البیان، تفست   عرض رساندیم، ییک از برکابر که در محرصی رسر

رکت بود. حاال غرضم از اشارات مجمع، ییک از را یک دوره در خدمت ایشان از اول تا آخر دیدیم و چه پر ب

یس یم فرماید سوره که تمام شده، وجه ترتیب سور را، مثل اینکه این کتاب  کارهابی که در مجمع جناب طتی

های متعارف را یم خوانیم از این باب تمام شده به باب دیگر، حرف دیگر پیش یم آید یم بینید که آن شارح 

 .بحث به آن بحث را عنوان یم کند  ع این باب به باب دیگر را، اینوجه ترتیب را، تفری      یک

سوره   در تفست  مجمع، سوره که تمام شده سوره ی دیگر را و بعضی از جاها آیات را، ترتیبشان را، تفری    ع

اض  که   دراز کند؛ چنان که کردند، دیدیم، توجه نداشتند  را بر سوره بیان یم فرماید. این جا آدم زبان به اعتر

یس؟ شما یم فرمایید لما کان که مثال این سوره متقدمه فرمایش و موضوع بحثش این و  یعبی چه جناب طتی

بعد از آن، این سوره را به این مناسبت که با قبّل که، خب که پیش از این سوره  اینها، خدای سبحان   چه و

ب این سوره که قبل از آن نازل شده نازل شده این همه روایات، این همه جمع آوری شده، فرموده اند، خ

است؛ چطور شما یم فرمایید لما کان سوره ی قبل از این، این سوره متفرع بر آن شد، توجه ندارند که، 

 لیله القدر
ی
یس آن واقع را یم فرماید، یعبی آن نزول قرآن انزایل را یم فرماید، انا انزلناه ف را، نه   جناب طتی

یِّل نجویم تدر  ی  .یجی را، این یک مثال؛ یم خواهیم به ست  انفیس پله پله آدم باالتر یم روداین که تتی
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 ی سایه تو  افتادیم وقت   را خوانده ایم، انس ما به این لیله هست دیگر، انس ما به این لیله هست که لیله

 هست، شکل مخرویط و  هست کره  دارد، سایه همیشه زمی    شده، شب است، شب این گوییم  یم زمی   

 زند  یم دور  طور  همی    و  هست، کره  هست، شکل مخرویط کره  سایه است، شکل مخرویط اش سایه

حاال این یک مقداری همیشه توی سایه هست، دیشب توی این سایه  هست، سایه این هم همیشه و 

 لیله افتادیم، امشب توی این سایه افتادیم، حرفهای لیله القدر این طوری پیش یم آید، بعد یم بینید که

، یک انسابی فرمود است مقامات را  در الق ّل ست از آن لیله واقیع و اگر یک جابی
ی
، این لیله که یم فرمایید ظ

 البنیه المحمدیه صّل هللا علیه و آله و سلم، لیله القدر را، این درست 
ی
ا انزلناه ف

ّ
، ان ا انزلناه، أی تفست 

ّ
ان

 اش، صعودی اش، عروج   معنای همان به است، هللا ایام که  طور  همان انسان گفته است برای اینکه

ت  القدر، لیله شود  یم انسان همی    هستند، هللا ایام نحن ش از حرصی  در تفست 
ی
چنانکه جناب فرات کوف

ت صدیقه ی طاهره لیله القدر ست و نگاه بفرمایید و ما به تفصیل این  امام صادق علیه سالم که حرصی

ت صدیقه طاهره لیله القدر هست، حرف حدیث را، فرمایشات امام صادق را راجع به ل یله القدرکه حرصی

یف را راجع به  ی بار این نکته ی علیا را این مطلب بسیار رسر های دیگر در این انسان و قرآن آورده ایم. و اولی 

لیله القدر که انسان کامل خودش لیله القدر هست همان طور که یوم هللا هست باید حیثیات حفظ شود، 

ی بار جناب استاد مرحوم آقای آمّل، محمد تقر آمّل تفست  انفیس هس ت، ارسار نظام هسبر هست، اولی 

رضوان هللا علیه این را تذکر داده است فرموده است، و چقدر پر برکت، و چقدر خوب و خوش و آن مراتب 

ی بار مرحوم استاد آقای قزویبی رفییع رضوان هللا علیه با آن مقاله ای ک ه در این باره لیله القدر را، اولی 

 .داشته، مقاله را هم در همان انسان و قرآن آورده ایم

این رحم اینجا، به عنوان استشهاد، این شب االن، شبی که سایه هست و با این شب   خب این شب، االن

خو کرده ایم و این جا را دیده ایم و االن شب آمده شده لیله القدر، آمده صدیقه ی طاهره شده، لیله القدر 

 هم چاپ شده و فراوان هست در ضمن روایات، آ
ً
ا  اخت 

ی
رات کوف

ُ
مده فاطمه زهرا شده. بعد این تفست  ف

ا انزلناه این حدیث را 
ّ
 ار اصحاب ائمه بود دیگر صلوات هللا علیهم بعد یم بینید در ضمن این ان

ی
رات کوف

ُ
ف

  تفسی   یک وقت یک از امام صادق نقل یم کند. خب پس
 
 تفسی   وقت یک خود، جای به داریم آفاف

االن ما داریم رحم را اینجا، رحم که داریم اینجا، علم االبدان یم گوییم رفتیم به رساغ طبیعت، . داریم انفیس

به اصطالیح که اآلن در اینجا داریم عنوان یم کنیم. رفتیم به رساغ طبیعت که باید قدر طبیعت را دانست. 

ه باید قدر طبیعت را دانست؟ این بدن هست، حق است؛ بحبی که پیش یم آورد. این طبیعت چیست ک
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این نشئه ی دنیاوی ست، حق است که محل کسب و کار ماست، متجر هست، و حاال بحث رحم را پیش 

 .یم آورد به لطایقی که ایشان یم فرماید و عرایضی که ما تقدیم یم کنیم. حاال شما التفات داشته باشید

  الفاتحه
 
وع مقدمات ف  شر

 :فصول ا فیه و 

  األّول ألفصل
 
عّیه العلوم تقسیم ف

ّیه الفروع و  األصلّیه األّمهات إیل اإللهّیه الشرّ
ّ
 .الکل

ّ  عِن  ُرِوی   ت 
ّ
  الن

ّ
ِعلُم  األدیان، علم و  األبدان علم علمان:  العلم سلم:  و  آله و  علیه هللا صیل

 
ّب   األبدان ف

ّ
 کالط

 
 
ب
 
د
 
ّ  إلیه ن ت 

ّ
رصی    ح الن

ّ
قدیم و  بالت

ّ
لوی    ح و  هنا، الت

ّ
عظیم و  الت

ّ
  الت

 
  قوله ف

ّ
  آله و  علیه هللا صیل

 
 عن حکایه

  الّرحمن؛ أنا  و  هللا أنا  تعایل:  هللا
ُ
  و  الّرِحم   خلقت

ُ
  لها  شققت

 
 إسیم؛ ِمن إسما

  

 این دیگر، است تکویت   اشتقاق این حاال  است، رحمان از  مشتق   رحم است، هللا اسماء از  ییک رحم

در این باره خود حدیث اشتقاق را، حدیث اشتقاق،  کند،  یم واقع از  حکایت   لفظ، است، لفظ   اشتقاق

ت سید الشهدا و  ت امام مجتبی و حرصی
ت آدم، حقیقت پیغمتی اکرم و جناب امت  علیه سالم و حرصی حرصی

ت صدیقه طاهره، این ها را در عرش یم بیند و آن هم ذوره ی عرش؛ خدای سبحان یم فرماید که من  حرصی

ی جور، من محسنم و این حسن است که از من  حمیدم و این محمد  است که از من مشتق است؛ و همی 

 مشتق است،

 آورده حدیث اشتقاق  اشتقاق؛ حدیث
ی
که مرحوم فیض در ضمن آیه و علم آدم األسماء کلها در تفست  صاف

امون را و ما در این رساله انسان کامل از دیدگاه نهج البالغه این حدیث اشتقاق را آوردیم؛ با عر  ایضی که در پت 

 .آن داشته ایم، به کار یم آید

 که آنجا داشته ایم، از خود کتاب هم جاهابی 
ی کتاب ما به کار یم آید، عرایضی حاال نگاه بفرمایید، برای همی 

هابی نقل کرده ایم، از کتاب های دیگر، نگاه بفرمایید، شبیه آن حدیث اشتقاق هست، این 
ی یک چت 

 .ویبی هستکه اشتقاق تک اشتقاق 

 
ُ
ِحم   خلقت   و  الرَّ

ُ
  لها  شققت

 
ن إسیم ِمن إسما م 

 
ها  ف

َ
؛ وصل

ُ
ه
ُ
لت  وص 
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خب حاال یک صله رحم متعارف هست. االن نیم خواهیم بگوییم این نه، یم خواهیم برویم باالترش، آن 

ی احادیث را در  صله رحم متعارف یم آورند، این باطن آن  به جای خود محفوظ، صله رحم، که همی 

 رف هست، رّس آن متعارف هست که یم فرماید،متعا

ن و  ها  م  ع 
 
ط
 
، ق

ُ
ه
ُ
عت
 
 قط

 نشئه این قدر  را، بدن این قدر  را، رحم این قدر  را، طبیعت این قدر  شود؛ یم وارد  االن حاال  کیس خب

  مقامات از  شود، یم کمالش  از  منقطع نداند، را 
 
 .ماند یم باز  اش انسان

 

ی ُمفاد هو ان ابی   در روایات ما هم هست قال هللا لها؛ ریره که به همی 

 به رحم گفت، رحم را مونث یم آورند،

 قطعته؛ قطعک من و  وصلته وصلک من لها:  هللا قال

حه: قال الشیخ، ماتن،  رسر
ی
 خب حاال قال الشیخ رحمه هللا ف

ح حدیث دارد، ما تا به حال نشده که این کتابش را تحصیل کنیم. نظر رسر  یف صدرالدین قونوی، ایشان رسر

ح  شما باشد، نسخه های گوشه کنار، کتاب خانه ها یافتید به ما هم اطالع بدهید. در این کتاب از رسر

حدیث ایشان خیّل نقل یم شود. از تفست  اعجاز البیانش نقل یم شود، از نفحاتش نقل یم شود، این کتابها 

ح حدیث را نیافتیم. باید کتاب بسیار بسیار مفیدی باش یفتان باشدرا داریم اما رسر  .د که نداریم، نظر رسر

 الطبیعه لحقیقه إسم   ألّرِحُم 

خب از متعارف، آن رحم که رحامت و خویشاوندی هست، منشعب و متفرع از این معناست. االن داریم 

 .یم رویم به سوی باطن این حرف

 الطبیعه، لحقیقه اسم  

سلسله به یک معنای دیگری که ) طبیعت هم در فصوص خواندیم، حاال رس در یم آورد به اصطالح این 

االن نیم خواهیم آن دیگر حرفش را بزنیم، در هم برهم نشود( بعد طبیعت به یک معنای دیگر هم خودش 
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خری همان طبیعبر است
ُ
که رس زبان ماست، عالم عنرص    را نشان یم دهد. این طبیعت همان عبارت ا

اج است، و مزاج هست و ساخته شد ی حرفش را   ن بنیه است که االن یم فرماید وهست، ترکیب است، امتر

یم زند. خب این خیّل اهمیت دارد، رحم، رحم طبیعت ساخته شده که درست است که کوهها رحم دارند، 

ی رحم است؛ این همه حبوبات است که یم پروراند؛ و حیوانات ارحام دارند که  که معدن را یم پروراند، زمی 

 .یم پرورانند

ین کارخانه ی صنع الیه این رحم از کوهها و ارا ین رحم، بزرگتر ضی و حیوانات و اینها فراوان ولکن بزرگتر

 که 
ی
ت امام باقر علیه سالم در اول تفست  آل عمران صاف کارخانه ی رحم انسان سازی ست که حبر حرصی

نگاه أویح إلیها، به رحم صورت ایحاء است به تعبت  ویح، أویح إلیها در وقت انعقاد نطقه، به حدیث 

هزار و یک  ۹۷۰بفرمایید که ما حدیث را با فرمایشابر دیگری که آقایان دارند جمع آوری کردیم در نکته 

 .نکته آوردیم. آنجا عرایض دیگر هم هست، این حدیث هم هست، نگاه یم فرمایید

افت رحم اویح هللا إلیها  خودش در این و چه و چه، که دارد بیان تکویبی صنع الیه را از کار  حاال از رسر

 :کارخانه اش بیان یم فرماید، فرمایش یم فرماید

 الطبیعه لحقیقه اسم  

ت نوح را تفست  یم فرمود که:  رب »برای اینکه تأنیبی بشود، در فصوص در فص نویح داشت فرمایش حرصی

نفیس، آنجا هم به عرض رسانیدم که تفست  انفیس، بله تفست  ا  ،«اغفر یل و لوالدیَّ و ِلَمن دخل بیبر 

والدّی، این پدر و مادر کذابی که البته ولکن برویم باالتر ببینیم آبی که منشأ پیدایش است، آن دو اصّل که 

  و  هست، بودنش ذکور  درجه دارد، فاعیل درجه که  چه هر  حرف پریروزم،کتاب، درس، گفتیم که
 
 که  آن

 که هست، انوثیتش رتبه و  درجه دارد  قبول را  انفعایل رتبه

ی زن در خردآسمان م  آن چه آن انداخت این یم پرورد                     رد و زمی 

ی و چرخ را دان هوشمند  که کار هوشمندان یم کنند                   پس زمی 
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 عنهما، این پدر و مادر که درست، باالتر 
ً
 نتیجه

ُ
واغفر یل و لوالدی، تفست  انفیس اش، و لوالدی، من کنت

و هما، باالتر العقل و الطبیعه، این طبیعبر که االن داریم یم خوانیم که عقل آن، درجه و رتبه ذکورت و 

ح فصوص ۱۵۱ه دهش هست و طبیعت، آن رتبه ی پذیرش و پروراندن هست، این طور. صفح  .رسر

َجت،  َمت، ابان، زوَّ
َّ
ما فّصل الوالدین بالعقل و الطبیعه{، درسته، والد، ابان، عل

ّ
و بعد فرمایش قیرصی: }و ان

، اصل اصل اصل خواه  ت که اب قرآبی
َ
د
َّ
دک و انا و عٌّل ابوا هذا االمه، به عنوان اب؛ ابان ول

َّ
بله، ابان، ول

ود پدر هست در قرآن والد هست، آبی که مادر هست والده هست، پدر خواه مادر، اصل، بله آبی که خ

آبی که اصل هست مربی انسان هست ولو عمویش باشد ولو دیگری باشد که اصل هست، اب هست. 

اصل را ما حاال رس زبان یم گوییم پدر را یم آوریم به این پدر، این طوری شهرت یافته وگرنه اصل انسان 

 .آدم هست، مربی انسان هست، این طوری. و این والد هستهست؛ معقل آدم است، ملجأ 

ی جا در  {؛ همی 
ِم الّروحابی

َ
 العال

ی
ها مظهرا حقیقه آدم و حّوآ، ف

ّ
ل الوالدین بالعقل و الطبیعه ألن ما فصَّ

ّ
}و ان

ت: درس فصوص به عرض رساندیم که این اولیاء خدا فرمودند که  کل  عقل محرص   المومنی    امی   حرص 

ت و  هست ی جور در خاطر داشته . هست کل  نفس مظهر  طاهره یقهصد حرص  بله، حاال اینها را همی 

 .باشید که کتاب را که پیش یم رویم، نتایجی پیش یم آورد

 
ً
وِن العقل فّعال

َ
 العالم روحابی َو ِلک

ی
بیعه منفعله{؛ حرف ذکورت و انوثت،  }ف

ّ
 و الط

بیعه باألنومه{، که آن 
ّ
 .پدر هست و این مادر است. خیّل خب حاال}خّص العقَل ِباألُبّوه و الط

ات حکما یم گویند: عقول، اینها یم فرمایند: ارواح؛ که   بالعقل هنا{ که داشته ایم این آقایان، حرصی
ُ
}و المراد

هم  االجساد قبل ارواح هللا خلق آمد و العقل هللا خلق ما  اول. در روایات هم روح آمده و هم عقل آمده

 .یند عقول یعبی ارواح که جان جهان هستند به اذن هللاآمده. اینها که یم گو 

فس 
ّ
بیعه الن

ّ
َره { عقل نظری نیم فرماید؛ } و بالط

ِّ
ک
َ
ظرّیه َو الُمف

ّ
صّوف لو قّوه الن

ّ
}کما هو اصطالح أهل الت

ُهما القلب{، حاال این قلب را که اینجا یم فرماید قلب، نتیجه ی این پدر و مادر هست، 
ُ
تیَجت

َ
ِبَعه َو ن

َ
الُمنط

ی کتاب مصباح االنس یم آییم به بحث قلب اعاده یم شود و قلب را که تقسیم بندی یم کنیم  در اوایل همی 

یَّ {، این 
َ
حرفش زده یم شود، اینجا به عنوان تأنیس به حرف شیخ که آشنابی داریم و مسبوقیم، و }ِلواِلد

والد و والده ی متعارف که روشن هست، بروید به تفست  انفیس که }و هما العقل و الطبیعه{، درباره ی 
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ی   حرف را یم زنیم که به صورت ظاهر هست که این رحم هست و درست اینها؛ برویم رحم هم داریم همی 

، مزاج پیدایش رحم، پیدایش به صورت واقع که
 
حاال یم خواهیم درباره ی پیدایش مزاج انسابی  انسان

چه حرف بزنیم، پیدایش مزاج انسابی که رحم شد و انسان پروراند و کارخانه ی صنع الیه شد، این را باید 

جوری بفرمایید؟ باید آن طور بفرمایید که االن داریم اینجا معنا یم کنیم، این طور باید بفرمایید، شیخ هم 

ی را یم فرماید که جناب خواجه در آخر نمط دوم اشارات فرموده است و عبارتش آنجا  ح حدیث همی  در رسر

خیّل قدر و قیمت دارد و در این بود؛ و آن وقت هم که آنجا یم خواندیم به عرض رساندیم که حرف 

ی جاست که آنجا فرمود خواجه، آخرین فصل  امون او خیّل مباحث پیش آوردند که از آن جمله همی  پت 

نمط دوم، که دیگه بعد از هفت هشت ده سطر، هست؛ نمط سوم، بحث نفس هست در اشارات؛ حرف 

ی را یم فرماید ح حدیث همی   .خواجه را التفات بفرمایید که رسر

 الکیفّیات إعلم}
ّ
 إنِکساَر تضاد

ّ
 حرارت، خالص، آب خالص، آتش دارند.  تضاد  یک هم با  کیفیات  این ،{أن

 یم انفعال و  فعل شوند؟ یم چه شدند  جمع هم با  وقت   اما  دارند؛ تضاد  هم با  همه ها  این هوا  برودت،

تشان و  صورت که  شود  یم انفعال و  فعل کنند. 
ّ
اج و  شود  یم شکسته حد اج ،یابند  یم امی    یافتند  که  امی  

 این، به دهد  یم را  برودتش دیگری آن حرارتش، از  شود  یم منفعل آن آن، به دهد  یم را  حرارتش ییک این

 نیست، خالص آتش نیست، خالص آب نیست، خالص هوای هکذا.  و  برودتش از  شود  یم منفعل این

! مادر چه ختی دارد؟ پدر چه ختی دارد؟  شده، انفعایل چنی    که  هللا سبحان نیست؛ خالص خاک هیجی

کار در دست دیگری هست، پدر و مادر چه ختی  یشاء، کیف  االرحام فی  یصورکم الذی هو  چه یم داند؟ بله،

دارند؟ تا آگاه بشوند که اینها کارخانه صنع الیه هستند، کاره ی دیگری دارد کارش را انجام یم دهد. درست، 

اج مزاج یم آورد. حاالخب، حاال اینجا این تضادشان شکسته یم شود  ی  این  ، فعل و انفعال یم شود که این امتر

 مزاج، است، طبیعت رحم، هست، طبیعت مزاج، پس طبیعت، از  مزاج این شد؟ ساخته چه از  مزاج

 ماورای تعلق باشد، تر  نزدیک اعتدال به مزاج این چه هر  حاال  شد، ساخته مزاج این است، طبیعت

لذا  باشد، تر  دقیق این چه هر  کند،  یم فکر  بهی   هست، تر  لطیف و  ر شدیدت او  به روح تعلق طبیعت،

در آن نقطه ی عظمای جامع به عرض رساندیم، بعد در تمهید بعد در این کتاب یم آید که آن نقطه ی 

 همه االعدل فاالعدل گرد او دور یم زنند که بحث ها در پیش 
ر
اعتدال در نظام کیابی مرکز هست و بواف

 انساِن  شان قبله حیوانات و  اند، حیوان شان قبله نباتات و  هستند  نباتات شان قبله داتجما داریم که

 هللا اسم مظهر  که  است هللا حجت که  هست کامل  شخیص انسان اش قبله نویع انسان و  هست نویع
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 و انسان های کامل هم در قرآن کریم سوره واقعه فرمود که یطوف کنند  یم طواف او  گرد   دارند  همه است،

  علیهم ولدان مخلدون، آنها گرد او طواف یم کنند و
 
  هست، اصل آن است مطوف که  آن

 
 طائف که  آن

بله، این هست که جناب خواجه چه خوش فرمود در آغاز و انجام فرمود که: بهشت . هست او  تابع هست

 ست! بله که بهشت کمال اص
ی
ی کمال بهشت هستند. این حرف ی هست اما مقربی  حاب کمال اصحاب یمی 

ی کمال بهشت هستند. خب اینها حرف هست، مثل خواجه که اینها را هم مرحوم  ی هست اما مقربی  یمی 

 .آخوند در اسفار از ایشان آورده و پرورانده

 الکیفّیات و استقراِرها عّل کیفّیٍه متوّسطٍه{ حرف خواجه، }کیفیٍه 
ّ
خیّل خب حاال }اعلم أن انکسار تضاد

ر خاص اعتدال مزایحی درست یم شود، مزاج انسابی درست یم شود. این کیفیات متوّسطٍه وحدانیٍه{، یک ام

ی یک وحدت کذابی ساخته اند، این وحدت }نسبه ما لها إیل مبدأها الواحد{،  هر  حاال  که تضادشان از بی 

یف وحدتش این چه یف و  تر  نزدیک مبدأش به شباهتش انتصابش، ارتباطش، باشد، تر  شر  هست تر  شر

 .طور این عصمت ی رتبه صاحب شود  یم ییک نوابغ میان در  نابغه، شود  یم که  بیت   یم لذا 

 أِلن ُیفیَض{، آن مبدأ 
ُّ
ِحق

َ
}و بسببها{ و به سبب این کیفیت متوسط، این نسبت وحدابی که پیدا کرده }تست

 
ُ
ظ
َ
حف

َ
 ت
ً
فسا

َ
{، مثل انسان و حیوان و اینها،} أو ن

ً
ّ أو نفسا ها{، که این صورت واحد }ُیفیَض علیها صوره معِدبی

ّم،{ که درست این خمت  ورآمده باشد، خب بله 
َ
 اإلنکساُر أت

َ
ماکان

ی
کل
َ
ین! }ف را نگه یم دارد، دنباله اش، چه شت 

یف تر باشد، طبییع تر   طینت آدم، رسر
ُ
رت فتت  نباشد، خمت  باشد ور آمده باشد آن طینت، طبیعت، خمَّ

فس الفائزُه بمبدأها أشبه{، االن باشد، }کانت ألنسبه{ آن نسببر که آن باال گف
ّ
تیم }کانت النسبه أکمل و الن

ح الحدیث صدر قونوی، این دو خیط ست که جناب  اینجا این چند سطری که داریم یم خوانیم از رسر

 .خواجه فرمود مالحظه یم فرمایید

بیعه ِلحقیقه إسم   ألّرِحُم 
ّ
  یه و   الط

 
  حقیقه

 
 ِبمعت    األرب  ع الکیفّیات بی    جامعه

 کیفیات که چه؟، آن عنارص چهارگانه، بله حرارت و برودت و هوا و خاک و اینها؛ 

ها  بمعت  
ّ
ه   کلّ   عی  ُ  أن

 
ها  وجه   کلّ   من واحده   کلّ   لیس   و  واحد

 
 الُوجوه؛ بعِض  ِمن بل عین

 دارد؛ هوا 
ی

ی هست؛ آب ندارد که دارد، طراوت دارد، تازگ خب این بدن هست، خاک ندارد که دارد، سنگی 

رد که دارد؛ آب ندارد که دارد؛ همه ی اینها را دارد، خالص اینها را ندارد. بلکه اینها کِس و انکسار شده ندا

 .است
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 وصلها و 

وصلش یحی هست، وصل رحم، وصل این طبیعت، آگاه باشید، بدانید، نعمت الیه را کفران نکنید، قدر 

زهدان هست، مثل آن رحم، زهدان هست، بشناسید که در چه رحم هستید؟ در چه نشئه هستید؟ نشئه، 

همان طوری که آن رحم تو را پرورانده، این رحم االن دارد تو را یم پروراند، باالخره حرف از رحم هست و 

 .قدردابی از طبیعت رحم هست

 مکانتها، بمعرفهِ  وصلها  و 

 مقام او را،

 قدرها، تفخیم و 

 ارزش قائل بشود؛

 المزاج، ال  لو  إذ 

ی طبیعت   دارد، اعتدال مزاجیت حاصل یم شود،که همی 

لُ   ُالمزاج ال  لو  صِّ
 
ح
 
 أرکانها، ِمن الُمت

ارکان اصطالح طبی هست، این عنارص اربعه را که بدن از اینها ساخته یم شود یم گویند ارکان،یعبی تراب و 

 .آب و هوا و نار را یم گویند ارکان که به این ارکان این بدن ساخته یم شود

ر  لم ارکانها  من
 
ظه

 
، روح تعی ّ   ی

 
 اإلنسان

ی پیدا کند، خودش را نشان بدهد؟ به وسیله ی این طبیعت است، به وسیله   تعی 
از کجا باید روح انسابی

 .این رحم است، به وسیله ی این ترکیب هست

  ال  و 
ُ
ه
 
ن
َ
 أمک

 مزاج را برایش میسور نیست که این مزاج را، این روح انسابی را، این مزاج نیم تواند

 الجزئیات و  بالکلیات العلم بی    عالجم

 .این از ناحیه ی این اعتدال مزاج حاصل شده، از این طبیعت این حاصل شده  بکند
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من عرف نفسه »آن عرض را که از نزهت االرواح شهرزوری به عرض رسانده ایم، فرموده بودند که، درباره 

بفرمایید بگذریم، همان به اشاره اکتفا کنیم. ، که انسان، حاال فرماییسر دارند که حاال اجازه «فقد عرف ربه

؛ آن و  است مجرد  هم هست، گانه  دو  هر  نفس چون یم فرماید که  و  دارد  طبیعت به تعلق هم و  سونی

، این ، به هم و  طرف آن کیل،  به هم برد، ن   او  به و  شناخت را  او  کیس  سونی
ی
 به هم طرف؛ این جزن

خب چه جوری جناب عایل یم خواهید به کمال انسابی . ودش یم آشنا  دو  هر  به طبیعت، به هم و  عقول

؛ )چون رقایق عرض کردیم به اصطالح آقایان  تان برسید، هم به حقایق آن سوبی و هم به رقایق این سوبی

ل را یم گویند رقایق.(
ی
ل هست؛ آن اصل را یم گویند حقایق، ظ

ی
 آن ظ

شنابی پیدا کنید تا به کمال انسابی برسید که هر چگونه یم خواهید به حقایق آن سوبی و رقایق این سوبی آ

ی این مزاج هست و این طبیعت  دو جانب را، همه جا را، همه حقایق را به دست بیاورید؟ این بر اثر داشیر

هست و این نفس هست؛که وقبر تعلق به این طبیعت گرفت حاال خودش دارای دو چشم هست، هم آن 

بیند؛و از این هر دو جانب خودش را یم سازد. پس لوال این طبیعت و طرف را یم بیند، هم این طرف را یم 

ی مقایم نایل بشود، قدر این طبیعت را، قدر این رحم را،  تعلق روح به این طبیعت نیم توانست که به چنی 

اج را، قدر این نشئه را، این متجر را بدان که دارد تو را یم سازد و یم پروراند ی  .قدر این ترکیب و این امتر

 بالکلیات، العلم بی    الجمع امکنه ال  و 

 که نفس مجرد است

 الجزئیات و 

 .که به بدن تعلق دارد

ل   به الذی ِق  إیل توسَّ
ُّ
حق

ّ
زخّیه، بالمرتبه الت  الی 

ی هست، بله هم آن  ی نشئتی  ، یک موجودی یم شود که جامع بی   صفات وجوبی و امکابی
ی این همان برزخ بی 

را، برزخ هست، خدا رحمت کند جناب آخوند مال صدرا را، در ارسار طرف را داراست و هم این طرف 

اآلیات، اصال فرمود که وسط هست، برزخ به معبی وسط هست. معنابی که در اسفار بود. معنای وسط 

در سلسله ی طویل باید طوری بوده باشد که بتواند هر دو جانب را بنگرد، و این انسان هست که در برزخ 

 را یم بیند و هم این سو را یم نگرد؛نشسته هم آن سو 
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 الوجوب، بأحکام المحیطه برزخیه

 آن سو

 االمکان، و 

ی   این سو، و ظهور خودش به صفات طرفی 

ه بصوره  الحرص 

 آن سو، باطن و عالم، این سو، تماما. پس قدرش را بدانند. حاال اگر آمد و کفران نعمت کرد،

 قطُعها،

کیفیت را، این بدن را، این نشئه را، این طبیعت را ندانسته. مردم دنیا قطع این رحم کرده است، قدر این  

زده به گمانشان که االهیون منکر ماده هستند، منکر طبیعت هستند، بی ختی از اینکه حرف االهیون این 

هست، طبیعت را یعبی یحی که منکر هستند! این طبیعت، خانه، ساختمان، بنا، موسسه و صنعت و دستگاه 

نسان هست، ما نیم گوییم که طبیعت نه، ماده نه، یم گوییم که ماده در تحت تدبت  متفرد به سازش ا

اُء، آقای طبییع که در ماده متوغلید و به 
َ
ْیَف َیش

َ
ْرَحاِم ک

َ ْ
ِ األ

ی
ْم ف

ُ
ُرک ِذی ُیَصوِّ

َّ
َو ال

ُ
وت قرار گرفته ست. ه جتی

در ارحام پدر و مادر چه ختی دارند؟ به دل  اعتبار آن حرف ها یم فرمایید، بله آن آقایان یم فرمایند که

بخواهشان پِس ساخته شد؟ دختر ساخته شد؟ چه یم دانند! به دل بخواهشان به این صورت و آن صورت 

اُء،
َ
ْیَف َیش

َ
ْرَحاِم ک

َ ْ
ِ األ

ی
ْم ف

ُ
ُرک ِذی ُیَصوِّ

َّ
َو ال

ُ
 در آمده؟ چه ختی دارند! ه

الاقل به یک چاقو و دسته چاقو تأمل بفرمایید، خب  ما در جزوه کوچک صد کلمه آوردیم که آقای طبییع

یم بینید که تیغه ی چاقو و دسته ی چاقو، بله به وفق او، بله اینها جا ساخته شده و تیغه ساخته شده، و 

این کارها شده، حاال چه؟ یم گوید این تیغه چاقو و دسته ی چاقو را علم ساخته، شعور ساخته. حاال از این 

روتون از این ذرات چه ختی دارند که باید دختر بشود به این صورت، و آن ییک رحم پِس بوده رحم، نوترون پ

باشد به آن صورت، این ها به وفق همدیگر، انسان ها این طور، حیوانات هر یک به نوع شان آن طور، 

وند، همه دختر اینها چه ختی دارند از رحم خودشان، آن هم آن مساوات و اعتدال برقرار باشد، همه پِس نش

 .نشوند و ایل ماشاءهللا
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 حق عیان است ویل طائفه ی بی برصند

که یم گوید طبیعت نه، ماده نه، ولکن ماده، خانه، صاحب دارد، علم و شعور و قدرت و اراده دارد اداره 

 .یم کند. حرف این هست

 قطعها، اما  و 

 قطع رحم، این قطع رحم هست به این معنا،

 فبازدرائها،

ی بیاورد، ذلیلش کند،بله إزد  راء، زرء، حقش را پایی 

ی بیاورد  فبازدرائها و بخس حقها، حقش را پایی 

 
ّ
ها  بخس من فإن

ّ
س   فقد  حق

 
خ
 
  ب

ّ
ِهل   و  تعایل هللا حق

 
  ما  ج

 
 أودع

 حق سبحانه

 األسماء خواّص  ِمن فیها 

 که همه از این طبیعت، همه از این رحم، همه از این ترکیب، همه از این کارخانه؛

ِتها  علوُّ  لوال  و 
 
ِحّبها  لم مکان

ُ
  ی

ّ
 الحق

 ِمن اسیم 
ً
 إسما

ُ
 الّرحم و شققت

ُ
 آنقدر دوستش دارد که فرمود: انا الرحمن و خلقت

 . و آنطور فرمایش فرمود 

 بآخر الحدیث. 
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