حسن اهلل الرحهن الرححن
[فی بیان علة تصنحف الكتاب]
الحهد هلل رب العالهحن و صلی اهلل علی وحهد خاتن النجحین و آله الطحجحن
الطاهر ین و رهطه الهخلصحن و لعنة اهلل علی اعداجهن اجهعحن.
و حعد خقول العجد االثحن كر خن بن ابرهحن انه قد سألنی قرة عحنی و فلذة
كجدی و ثهرة فؤادی احنی وحهد الهلقب حالرححن اطال اهلل حقاه و حلغه فی
دخنه و دنحاه و اواله و اخراه جهحع وا ختهناه ان اصنف له رسالة فی علن
الرؤ خاء و تعجحرها النه اطال اهلل حقاه حالطجع واجل الی العلوم الغر یجة و لنخكن
ختفق لی فرصة ان اصنف له ذلك حتی اطلعه علی وا فحها و اوقفه علی

ظاهرها و خافحها الی ان قدر اهلل سجحانه لی سفرا الی حلدة الصالححن
خجحص و حصل لی فراغ فی الجهلة عن االشغال و استراح القلب عن
الجلجال فاحججت ان اكتب له كتاحا ححسب وا خهكننی فی هذه االخام
القالجل و ذلك انی لناعزم علی اقاوة عشرة اخام فحها هذا و هو علن وكتوم
ون علوم االنجحاء و الهرسلحن و اوصحاجهن الهكروحن و الیجلغ جهحع اطرافه

عقولنا و الخححط حه فهوونا و لحس خجوز لنا ان نشرح فی الدفاتر وا فتح اهلل
ونه علحنا اذ وا كل وا خعلن خقال و ال كل وا خقال حان وقته و ال كل وا حان
وقته حضر اهله و لكن الهحسور الخسقط حالهعسور و علی اهلل الهعول فی

جهحع االوور و اسأل اهلل سجحانه ان خجری فی هذا العلن علی قلهی وا خكون
صالحا لدخنی و دنحای و آخرتی فانه حاالجاحة جدیر و علی كل شئ قدیر و ال
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حول و ال قوة اال حاهلل العلی العظحن و هذا الكتاب وشتهل علی وقدوة و
ابواب و سهحته حتأو یل االحادخث.
الهقدوة
[فی ذكر اوور خجج تقدخهها فی اور الرؤخا و فحها فصول]:
فی ذكر اوور خجب تقدخهها فی هذا العلن لتكون علی حصحرة و تطلع علی
حقحقة اور الرؤ خا و فحها فصول:
فصل [فی اور الحواس الجاطنة]
اعلن خا حنی ارشدك اهلل ان وا خجب ان تعلهه اوال فی هذا العلن اور الحواس
الجاطنة فان الرؤ خا هی وا تراه ححواسك الجاطنة حعد وا تعطلت حواسك
الظاهرة عن االدراك فال حد ان تعلن الحواس الجاطنة و تعلن عددها و خواصها
و افعالها و صفة ادراكها و لها كان تفصحل ذلك ون علن اعلی لحس هنا

ووضع تفصحله فلنذكرها علی نحو االشارة و لكنی الاترك شحجا ان شاء اهلل اال

و اشحر الحه لجالتحتاح الی غحر هذا الكتاب و لو اردت التفصحل لكان
الواجب ان افرد كتاحا فی علن الحواس فاقول اعلن خا حنی و اعرنی لجك لتفهن

وا ونح اهلل علی ابیك ون الحكهة وا لنیؤته كثحرا ون خلقه و القحه الحك

ححول اهلل و قوته و تأییده و توفحقه ان اهلل سجحانه احد حال نهاخة و حد فهو
كاول الخترقب حصول كهال لنفسه فهو واجد جهحع الكهاالت غحر

الهتناهحة حالفعل فخلق خلقا خسهی ون ححث االعلی تجلحه سجحانه
االعظن و اول ظهوره اال كرم و ضحاؤه الهشرق و نوره الهتألق و ذكره االجل
2

االعلی و اسهه االعز االسنی و هو ظهور ال غاخة له و ال ونتهی و لحس له حد
خستقصی و هو تعر خفه سجحانه نفسه لخلقه حالكاولحة غحر الهتناهحة و
الجاوعحة الهتعالحة و هو جهع اهلل الهشار الحه فی تعو خذ اللحالی و تعو خذ

الرود و قد سجل وا جهع اهلل قال كل اهلل و القدس الذی وأل الدهر كها فی
الدعاء و ون ححث االسفل و النسجة الی انواره خسهی حالهشحة و االسن الذی
انزجر له العهق اال كجر فلها تن خلق هذا الخلق الشر خف اشرق حه جهحع

القوابل االوكانحة التی لنتكن اال حه و ان كانت فی عرصة العلن علهحة و
لكنها لنتكن اوكانحة و صارت اوكانحة فی االوكان الذی هو وحل ذلك
الخلق االول فلها اشرقت بها صارت كونحة فاوكانحتها حالهشحة االوكانحة

حعد وا كانت فی العلن ازلحة و هذا االزل هو االزلحة االولی ال ازل اآلزال و
كونحتها حتعلق الهشحة الكونحة بها تعلق تكو ین و انت قد علهت ونا ان
االوكان ححر سحال وتشا كل االجزاء فكل جزء ونه صالح لكل وا خصلح له
الجزء اآلخر فصلوح ذلك االوكان وها ال نهاخة له النه ووضع قدرة اهلل
سجحانه التی التعجز عن شئ و استطال بها علی كل شئ فلها اخذ ون
ذلك االوكان حصة لهكون و كون ونها كون كانت تلك الحصة ون ححث

االوكان صالحة لكل شئ حال نهاخة و ان كانت ون ححث الكون خاصة
حذلك الكون الذی صحغت علی هحجته كالحصة الهدادخة الهصورة حالصورة
االلفحة فانها ون ححث الهدادخة صالحة لكل حرف و لكن ون ححث االلفحة
التصلح لغحر االلف فجذلك االوكان صار كل شئ فحه وعنی كل شئ ثن لها
كانت القوابل حعضها ارق ون حعض و اكثر لطافة و صفاء ون حعض صار كل
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قاحلحة اصفی و الطف احكی لكهاالت تلك الهشحة و اشد اظهارا لها و
كهاالت تلك الهشحة الكاولة ونها اكثر فعلحة وها كان دونها فی الرقة و
اللطافة و الصفاء و الشفافة الجتة و لها كان ارق القوابل و الطفها و اصفحها و

اشفها قاحلحة االنسان كها حقق فی وحله صار االنسان احكی لكهاالت
الهشحة و اشد اظهارا و تجحینا و فعلحة لها حتی ان اشرف افراد االنسان صار

حاكحا لجهحع كهاالتها و وظهرا اخاه حالفعل فالقت فی هو خته وثالها و
اظهرت عنه افعالها فجعله اهلل سجحانه وحال لهشحته و وكرا الرادته ارادة اهلل
فی وقادیر اووره تهجط الحه و فی بیته الصادر عها فصل ون احكام العجاد فاذا
شاء وا شاء حرك ون سر یرته كواون وا احطن فحه و اجری لسانه و جوارحه حها

اضهر فحه فهاتشاؤن اال ان خشاء اهلل الخسجقونه حالقول و هن حاوره خعهلون ثن
وا دون ذلك علی حسب درجاتهن و وقاوهن سواء كانوا اناسی شرعحین او
كونحین حالجهلة الصورة االنسانحة هی اكجر حجة اهلل علی خلقه و هی
الكتاب الذی كتجه بیده و هی وجهوع صور العالهحن و هی الهختصر ون
اللوح الهحفوظ و قد نسب الی علی علحه السالم،
واتشعر

و داؤك ونك و واتجصر

دواؤك

و انت الكتاب الهجحن الذی

الهضهر

اتزعن

فحك

انك

و

جرم

حاحرفه

صغحر

خظهر

و فحك انطوی العالن اال كجر

فاالنسان هو احكی القوابل لهشحة اهلل سجحانه و اكثر االشحاء فعلحة للقوی

الكاونة فی وحل قدرة اهلل سجحانه و وشحته فالجل ذلك خلقه اهلل خلقة

جاوعة لجهحع الهراتب حاجزة لجهحع الهقاوات حتی خظهر فحه و ونه جهحع
4

شؤن الكهاالت و خصدر ونه جهحع انواع الفعلحات فاول وا خلق اهلل ون
وراتجه عقله الذی هو اول غصن ناحت فی جنان الصاقورة و هو اول الوجودات

الهقحدة ثن قال له ادبر ای حاالشراق و التوجه الی اقصی وراتب الجعد فادبر
فنزل الی ارض الزعفران و الرقایق ثن الی الجز یرة الخضراء ثن الی الكثحب
االحهر ثن الی الجحر االبیض ثن الی االظلة و جاحلقا و جابرصا ثن الی هذا

العالن الی العرش ثن الی الكرسی ثن الی االفالك ثن الی العناصر الی التراب و
هذا االدحار هو للتهكحن و خزن الكهاالت فی كل وقام ثن دعاه الی االقجال و
انشاء الكون فجعله كحلوسا ثن كحهوسا ثن دوا صالحا روحانحا صاعدا ثن
نطفة ثن علقة ثن وضغة ثن عظاوا ثن كساه لحها ثن انشأه خلقا آخر ححوانحا

ثن اخرجه ون حطن االم انسانا ولحدا ثن رضحعا ثن فطحها ثن خافعا ثن ناشحا ثن
وترعرعا ثن خرورا ثن وراهقا ثن وحتلها ثن حالغا ثن وستو خا شاحا و قد كهل فحه
قوة النفس الناطقة ثن اتاه حكها و علها ان شاء ثن رقاه فی الهدارح العلهحة
فصار علحها ثن حصحرا ثن حكحها ثن رقاه فی الهدارح العهلحة فصار وؤونا
صالحا وتقحا وخلصا ثن شرح صدره فجعله ون اهل وشاهدة هورقلحا و
االظلة ثن ون اهل وشاهدة عالن الهجاء ثن ون اهل وشاهدة عالن الطجاخع ثن

ون اهل وشاهدة عالن النفوس ثن ون اهل وشاهدة عالن االرواح ثن ون اهل
وشاهدة عالن العقول ثن ون اهل وشاهدة عالن الفؤاد فلها كهل له العلن و
العهل رقاه الی ودارح االسهاء و الصفات و علهه اخاها و هی ثهانحة و
عشرون اسها فصار فعاال حقوة كل اسن فحها ختكون حه و ختربی خقول للشئ
كن فحكون و لسنا اآلن حصدد بیان تلك الهقاوات و انها جری ذلك لتهام
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الكالم ال لجحان الهرام فلها كون اهلل االنسان حعد وا وكنه ون جهحع
الكهاالت التی فی الهقاوات خلق له فی كل عالن ادوات و آالت خنال بها
وا خلق اهلل فی تلك الهرتجة كها تری فی هذا العالن انه حعد وا خلق اهلل

جهحع االشحاء ون الطجاخع و اختالفها حاختالف ووادها كها و كحفا و خلق
االنسان فی هذا العالن اخضا ونها خلق له وشاعر ون الطجاخع وعتدلة و

ونحرفة حتی خدرك بها جهحع وا خلق اهلل ون الطجاخع فان اآلالت تشحر الی

نظاجرها و تدرك وا هو ون جنسها فخلق له عحنا ون ضوء النار لحدرك بها
االضواء و االلوان و وا ون النار و اذنا ون الهواء لحدرك بها وا ون الهواء و شها

ون الهاء لحدرك حه وا ون الهاء و ذوقا ون التراب لحدرك حه وا هو ون التراب و
لهسا ون الهجهوع الهركب لحدرك الهعلووات الهركجة ون الجهحع و جهحع
هذه الهشاعر ادوات خالحة ون ححث نفسها عن النقوش و الهعلووات
صالحة الدراك وا خصل الحها ون صفات االشحاء و اشجاحها كها حققناه فی
سایر كتجنا وفصال و شرحناه فی دروسنا حها ال وز خد علحه قد علهه
الهستحفظون عنا و ال قوة اال حاهلل فجهحع هذه الهشاعر وراخا صافحة ان

كانت علی الفطرة لحس فحها شجح وعلوم اال وا یرد علحها ون الخارح فحنطجع
فحها كها خنطجع الشجح فی الهرآة فتدركه ادراكا ضعحفا طجعانحا حفضل وا
فحها ون ظل الروح و انها االدراك الكاول للروح كها رو ی عن الهناقب
البنشهراشوب وها اجاب الرضا علحه السالم ححضرة الهأوون لضجاع بن
نصر الهندی و عهران الصابی عن وساجلهها قال عهران العحن نور وركجة ام
الروح تجصر االشحاء ون ونظرها قال علحه السالم العحن شحهة و هو الجحاض
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و السواد و النظر للروح دلحله انك تنظر فحه فتری صورتك فی وسطه و االنسان
الیری صورته اال فی واء او ورآة و وا اشجه ذلك قال ضجاع اذا عهحت العحن

كحف صارت الروح قاجهة و النظر ذاهب قال كالشهس طالعة خغشاها الظالم
قال این تذهب الروح قال این خذهب الضوء الطالع ون الكوة فی الجحت اذا
سدت الكوة قال اوضح لی ذلك قال الروح وسكنها الدواغ و شعاعها ونجث

فی الجسد حهنزلة الشهس دارتها فی السهاء و شعاعها ونجسط علی االرض
فاذا غاحت الدارة فال شهس و اذا قطعت الرأس فال روح انتهی ،واتری فی
خلق الرحهن ون تفاوت و الناظر الهدرك ون جهحع الهشاعر هو الروح و انها

الهشعر آلة صالحة لقجول االشجاح اآلتحة ون االشحاء و عرض وا خصل الحها
ون الخارح علی الروح كالهنظرة الجلور خة تقجل شجح الخط و تعرضه علحك
فانت تدركه بجاصرتك و كذلك هذه الحواس فجسهانحة هذه الحواس آلة
القجول و العرض و قد جلس علی كرسحها سلطان القوی فالجاصرة فی العحن
و الساوعة فی االذن و الشاوة فی االنف و الذاجقة فی الفن و الالوسة فی
االعضاء و هذه القوی هی فاعلحة الروح لالدراك و هی شعاعها الهتعلق بهذه
االعضاء الهصجوغ حصجغها الهتهحئ بهحجة قجولها و عرضها و اال فشعاع

الروح ون ححث الروح ال تعحن فحه حادراك ضوء او صوت او غحرهها و انها هو
دراك وجهن صالح الدراك وا وصل الحه فاذا وقع الشعاع فی العحن و العحن
صحقلحة صافحة شفافة خنطجع فحها االضواء و االلوان استعد الدراك االضواء و
االلوان خاصة و ادركها وتعحنة و لحس خدرك ذلك الشعاع ون هذا الهشعر
االصوات الن هذا الهشعر الخقجل االصوات و الخقدر علی عرضها علی الروح
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و لحس خدرك الروح وا لنخعرض علحه و وا لنخعد الدراكه اخاه فجذلك اختص
الشعاع الذی فی العحن حادراك االضواء ون ححث العحن و كذلك اختص
الشعاع الذی فی االذن حالهسهوعات و االصوات و الذی فی االنف حالرواخح

و هكذا و لهذه الهشاعر خاصحة اخری قد اشرنا الحها ون اعداد الواصل
الدراك ذلك الشعاع فان الهثل الخارجحة كثحفة وناسجة للهواد الخارجحة و

لحست حقاحلة علی العرض علی االرواح الغحجحة فاذا وصلت الی الحواس

تلطفت فی حطونها حلطافتها فاذا ادتها الی الجنطاسحا ازدادت تلطفا
فصلحت للعرض علی الروح و تلطحف الهحل الشعاع الواصل وحسوس

فی الجلورات الشفافة اذا وصل الحها نور الشهس فانه فحها الطف و اضوء و

اشد خطفا للجصر ونه فی سایر الزجاجات الجتة و حر الشهس فی الجلور اكثر
ون حرها فی الهاء وثال و اللون فی الهواد الكثحفة اكثف ونها فی الهواد
الشفافة و هكذا حالجهلة تختلف الهثل فی اللطافة ححسب الهواد الحاولة
اختالفا بینا فاذا انطجعت الهثل فی الحواس تلطفت و صلحت للعرض
علی حنطاسحا و اذا انطجعت فی حنطاسحا تلطفت و صلحت للعرض علی

الروح فاذا عرضت علحه ادركها و لسنا اآلن حصدد بیان اكثر ون ذلك ثن

فوق الهشاعر الجسهانحة وشعر آخر خسهی حنطاسحا و هو وشعر اسفله وتصل
حاالجسام و اعاله حالهلكوت و لحس حجسن زوانی بل هو جسن هورقلحاو ی
نافذ فی جهحع الجدن و هو علی هحجة االنسان الزوانی حعحنه وركب ون
عناصر هورقلحا و هو االقلحن الثاون و تراب ذلك العالن الطف ون عرش عالن
االجسام و اعلی ونه رتجة ال علوا جسهانحا كعلو العرش حالنسجة الی الكرسی
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بل علوا ذاتحا و ذلك االقلحن له عرش و كرسی و افالك و عناصر و ووالحد ون
جهاد و نجات و ححوان و انسان و كل وولود ونه وركب ون تسع قجضات ون
افال كه و قجضة ون ارضه اال ان هذه القجضات الفلكحة فی الجهاد و النجات

ونه كاونة و حالقوة و القجضة االرضحة حالفعل و لها آثار اال ان فی الجهاد
ظواهرها حالفعل و بواطنها حالقوة و فی النجات كلتاهها حالفعل و فی الححوان

ونه تكون القجضة االرضحة و القجضة التی ون فلك القهر حالفعل و الجواقی

فحه حالقوة و اوا فی االنسان فعلی اختالف وراتجهن فهنهن ون خكون
القجضات السجع السهاو خة فحه حالفعل و قجضة الكرسی و العرش فحه حالقوة و

ونهن ون خكون قجضة الكرسی فحه اخضا حالفعل و ونهن ون خكون قجضة
العرش فحه اخضا حالفعل فحصدر عنه وا خصدر ون جهحع العالن و لكل
درجات وها عهلوا و كذلك اور هذا الجسد الجسهانی فی تركحجه و ان
لننذكره لوضوحه فی الجهلة فالجدن الهورقلحاو ی هو الحس الهشترك
الهرتجط ون ححث االسفل بهذا العالن و ون ححث االعلی حالهلكوت و وجه
ارتجاطه ان اسفله غلحظ خناسب فی غلظته الهواد الجسهانحة و الهدد

الزوانحة و ونه الصورة التی تراها فی الهرآة و هی تتعلق حاالجسام الزوانحة و
تقع علحها و تظهر علحها فهو صورة فعلحة فی الجهلة عالحة علی الزوان
وتعلقة حالهواد و الهدد خجری علحها ون ححث االسفل التنقالت الزوانحة
ففی عالهها غدوة و عشحة و ون ححث االعلی ورتجطة حالصورة العار خة عن
الهواد الخالحة عن القوة و االستعداد الفعلحة الهحضة فهی لحست فی
الفعلحة كالصور الهلكوتحة و ال فی القوة و الهادخة كاالجسام الزوانحة الهلكحة
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فهی فی االفتقار الی الهواد و لزوم القوة و االستعداد و التنقالت بین بین
فهقاوها بین الفعلحة الهحضة و القوة و هذا الجدن هو الذی تراه فی وناوك و

تری فحه سهاء و ارضا و نجووا و ووالحد وثل هذه الدنحا حعحنها و تری حدنك
وثل هذا الجدن و لرحها یری ذلك العالن بهذا العحن اذا انجذحت الی االعلی
حقوة التوجه الی ذلك العالن فتدرك حعض آثاره و الخدركه ون لنخكن كذلك

كها خشاهد الجنی الجن حعحنه و الیراه غحره و خسهع الخاخف الدهشان فی
الظلهات وا الخسهعه غحره و یری وا الیراه غحره و هذا الهشعر هو وشعر رؤ خة

الرؤ خا و هذا العالن هو عالن الرؤ خا فهو الرتجاطه حاالسفل وتكثر كتكثر هذا

العالن حعحنه و ون ححث االعلی خجهع الصور الهاضحة الزوانحة و الصور

اآلتحة فلرحها یری االنسان حعحنه تلك وثل وا ور فی سوالف الزوان او وا خأتی
ون خوالف الدهر و ان لنخكن حجاوعحة الهلكوت.
فصل [فی شرح الحس الهشترك ای الجنطاسحا ای الجدن الهورقلحاوی]
ان الحس الهشترك ای الجنطاسحا ای الجدن الهورقلحاو ی لحس له ون ححث
نفسه فحه تعحن و ال فی وداركه صور و علوم اال وا اكتسجه ون جهة الجسن

الزوانی االتری ان االعهی ون الوالدة لحس خهكنه تصور االضواء و االلوان احدا

و لحس خهحز لونا ون لون و االصن حالوالدة لحس خهكنه وعنی الصوت و
التصوره و تهحیز صوت عن صوت و هكذا سایر وا خدركه ححواسه الظاهرة

فان لنتؤد هذه الهشاعر الظاهرة هذه التهایزات الحه لحس خهكنه تهحیزها و
انها هو وشعر حسحط دراك غحر ودرك حالفعل كالهرآة التی لنتقابل حشئ فهی

جسن صحقلی صالح الن خنطجع فحه شئ اذا قوبل حه و لحس له ون ذات نفسه
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صجغ و ال هحجة و كذلك الحس الهشترك ورآة صافحة فان لنخقابل حشئ ون
الصور الههحزة الجسهانحة الزوانحة لحس ختعحن فحه شئ و الختصوره احدا و

كذلك صورة نفسه ای نفس الجنطاسحا فلحس له صورة وهحزة اال وا اكتسجه

ون االعهال الظاهرة فحسنه و قجحه و استقاوته و اعوجاجه و لونه و شكله
ون جهة وا اكتسجه ون االعهال الظاهرة و حذلك اال كتساب خهتاز جسن ز خد

الهورقلحاو ی عن جسن عهرو و حكر عن خالد و وع قطع النظر عن االعهال هو
وادة صالحة لز خد و عهرو و حكر و خالد كها ان حدن ز خد فی الدنحا خهتاز عن
عهرو بهذه الصورة اال كتسابیة عن هحجات االسجاب الواردة الهربیة له و لوال

هذا اال كتساب لكان تراحا صالحا لصورة عهرو و حكر و خالد و غحرهن اخضا

فالهواد الظاهرة صورها ون هحجات االسجاب الواردة و تصورها علی حسب
استعدادها و الهواد الجرزخحة صورها اخضا ون اكتساحات ون هحجات
االسجاب الواردة و تصورها اخضا علی حسب استعدادها و ونه وا كان خقال
الهرء علی دین خلحله فاذا توارد علی الهرء اسجاب السهاوات و االرض و وا
بینهها خكتسب ونها جسهه الهورقلحاو ی صورة فان كانت االسجاب كونحة
اكتسجت صورة كونحة فكان ز خدا دون عهرو او شرعحة اكتسجت صورة شرعحة

فكان شقحا ال سعحدا و اوثال ذلك افهن وا اقول لك فالحس الهشترك ون
ذات نفسه حدن وتشاكل االجزاء اال انه ختلقی االضواء و االلوان و خختص بها
فی العحن لها خكتسب ون صورة الجاصرة فی العحن و ختلقی االصوات فی
االذن و خختص بها فی االذن و هكذا فحصحر كونا بهذا اال كتساب وهحز العحن
و فی الصور الشرعحة خحتاح الی اكتساحات شرعحة و اوتثاالت لالور و النهی
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و االعتقاد فحتصور كونا و شرعا حصور خاصة حعد اال كتساب كها نجهتك
علحه فهو كهرآة صالحة للتصور حای شكل انطجع فحها و ال حد و ان خأخذه ون
هذا العالن و ون هذه االبواب فان الشئ وا لنخأت هذا العالن و وا لنختصور

فی هذا العالن هو فی وخزن الهشحة و لحس فحه تعحن بوجه او وخزن االرادة و
لحس فحه تعحن شخصی او وخزن القدر و لحس فحه تعحن صور ی تهحیزی فاذا

خرح الی هذا العالن و وقع القضاء حاالوضاء تشخص الشئ حالفعل و تعحن و
تهحز عن غحره فلحس لجنطاسحا ووضع خاخذ ونه وعلووا وعحنا و ودركا وهحزا

عن غحره اال ون لوح القضاء حاالوضاء و الجل ذلك جهحع تعحنات عالن
الغحب وأخوذ ون هذه العرصة عرصة القضاء حاالوضاء حتی ان تعحنات
العقل و الفؤاد اخ ضا وها اكتسجا ون هذه العرصة و ذلك سره و وجهه و قد
خفی علی كثحر ون العالهحن اال ان الجنطاسحا خكتسب صورة برزخحة و
النفس صورة وجردة و الروح رقحقة ولكوتحة و العقل وعنی ججروتحا و الفؤاد
حقحقة سرودخة و كلها وكتسجة ون هذا العالن.
فصل [فی انه وا ون شئ فی هذا العالن اال حسجعة و بیان وعنی الهحو و
االثجات]
اعلن انه وا ون شئ وها فی هذا العالن اال و هو حسجعة حهشحة و ارادة و قدر و
قضاء و اذن و اجل و كتاب فجالهشحة خخلق اذكاره ای وواده النوعحة و

حاالرادة خعزم علحه ای صوره النوعحة و حالقدر خخلق هندساته ای وواده

الشخصحة و حالقضاء خخلق تركحجه ای صوره الشخصحة فحهضی خارجا
وشروح العلل وجحن االسجاب و حاالذن خخرح ون االوكان الی الكون فی كل
12

ورتجة و حاالجل خحدد قوة تركحجه و ضعفه و اول كونه و ونتهاه و حالكتاب
خكتب فی لوح االوضاء و هو قوله سجحانه و ان ون شئ اال عندنا خزاجنه و

واننزله اال حقدر وعلوم ،قال خا ووسی ان خزاجنی بین الكاف و النون ،فالشئ ال

تعحن فحه وشخصا وحدودا وعحنا اال حعد ان خخرح فی عرصة االوضاء و
خكتب فی لوحه و قجل ذلك كل شئ علی حد االبهام صالح للهحو و
االرتسام فاذا خرح وشروح العلل وجحن االسجاب و اوضی و كتب فی لوح

الزوان خهحی عنه لحرسن حعده غحره و یرسن هذا الههحو فی لوح الهلكوت و
اللوح الهحفوظ فالخهحی حعد ذلك و هو قوله سجحانه خهحو اهلل وا خشاء و

خثجت و عنده ام الكتاب فحجقی فی ام الكتاب وحفوظا و هو فی غحب هذا
العالن و هو الهشار الحه حقوله سجحانهقال فها حال القرون االولی قال

علهها عند ربی فی كتاب الخضل ربی و الخنسی و هو لوح اذا توجه الحه النفس
و عرفت ووضع رسن وا تر خد وجدته كها رأته و ونه وا تتوجه فی یوم السجت
الی ز خد یوم الجهعة وقت الزوال فی الهسجد و هو خصلی و تلك الصورة
كانت فی ذلك الوقت زوانحة فهححت عن الهادة الزوانحة و صارت ون

ححث تلك الهادة حالقوة و لكن ون ححث هی صورة وجردة ولكوتحة

وحفوظة فی عالهها و هی الهلكوت و سر وحوها ون الزوان و رسهها فی
الهلكوت ان الهادة الزوانحة لغلظها و كثافتها و جهودها التقدر علی الظهور
حصورتحن فی آن واحد و وكان واحد فاذا كانت علی صورة و ارادت ان تلجس
اخری ال حد ون ان تنزعها ونها و تدخلها فی وخزن قوتها و تستخرح عنها
اخری فتلجسها اخاها حالفعل و هكذا و لكن الهادة الدهر خة الهطلقة لرقتها و
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لطافتها و ذوحانها و علوها علی الزوان و اطالقها عن قحودها صالحة الن
تلجس فی آن واحد الفالف صورة ون غحر تهانع فتتجلی حجهحع الصور

الزوانحة فی اوكنتها و اوقاتها االتری ان جسهك الزوانی اوا قاعد و اوا قاجن و
اوا وتحرك و اوا ساكن و التقدر ان تكون فی آن واحد قاجها قاعدا وتحركا
سا كنا و اوا جسدك االصلی السار ی فی صغرك و كجرك و ححوتك و ووتك

هو قاجن فی وحله قاعد فی وحله وتحرك فی وحلها ساكن فی وحله ناطق
فی وحله سا كت فی وحله صجی فی وحله شحخ فی وحله و هكذا فالهادة
الزوانحة التتحهل صورتحن فی آن واحد و الهادة الدهر خة تتحهل الفالف
صورة فی آن واحد دهری فالشخص اذا تلجس حصورة و اراد لجس اخری ال حد

و ان تنزع تلك الصورة حتی تلجس االخری فاذا نزعت صارت الهنزوعة
حالنسجة الحها عاجدة عن الفعلحة الی القوة و هذا وعنی وحوها و لكنها
حالنسجة الی الهادة النوعحة ال حاجة الی نزعها حتی تلجس االخری فهی
وتلجسة بهها جهحعا فی وحلحهها فالصورة الهنزوعة حعد النزع قاجهة حالهادة
النوعحة فی وحلها و لحست قاجهة بها حال واسطة وادة شخصحة بل كها تنزع
الصورة تنزع وادخة الهادة و الصورة قاجهة حهادتها و هی قاجهة حالهادة النوعحة

االتری انك اذا تصورت ز خدا اوس تتصوره كها تراه فی یووك له وادة كالهادة
الزوانحة و له صورة اخری علحها ون قحام او قعود و اوثال ذلك فالصورة
الشخصحة احدا قاجهة حالهادة النوعحة بواسطة الهادة الشخصحة و اوا وا
لنخأت ون الصور فهی لحست ححاصلة للهادة الزوانحة و لهاتخرح ون القوة
الی الفعلحة و هی حالنسجة الی الهادة الشخصحة قاحلة للجداء و التغحیر و
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التجدیل كشهعة صالحة الن تصورها علی هحجة انسان او ححوان او نجات او
غحرها و لهاتصورها و هی حعد تحت اختحارك فان شجت تصورها علی هحجة
اردتها و ان شجت تركتها علی حالها و لك الجداء فحها كحف شجت و اوا

حالنسجة الی الهادة النوعحة فهی حاصلة لها فی وحالها و اوقاتها اآلتحة و هی
صور علهحة هلل سجحانه خعلهها اهلل سجحانه انها كحف تكون و ای صورة وها
فی القوة تخرح الی عرصة الفعلحة فانه سجحانه احدی نافذ فی جهحع

وخلوقاته حاحدخته الخعزب عن علهه شئ و لوح رسن هذا العلن هو الهادة
النوعحة و هی لهحهنتها علی وا كان و وا خكون صالحة لتلجسها حجهحعها فی
اوكنتها و هو قوله علحه السالم علهه بها قجل كونها كعلهه بها حعد كونها ،و

هذا العلن هو علن الغحب الذی عنده وفاتحه ای وخازنه و الحه االشارة
حقوله عالن الغحج فالخظهر علی غحجه احدا اال ون ارتضی ون رسول ،و رو ی ان
الشهادة وا قد كان و الغحب وا لنخكن ،و هو علن ستره اهلل عن انجحاجه و
والجكته فالخظهر علحه احدا اال علی سجحل الوحی الخاص و اراءة اسجاب
الوقوع القطعحة ال غحر ذلك فانه حعد حالنسجة الحهن علی حد القوة و االوكان

و ان كان حالنسجة الحه سجحانه علی حد الفعلحة فانه احد ال نهاخة لوجوده

فلوح الهادة النوعحة هو ام الكتاب و اللوح الهحفوظ الذی الخغادر صغحرة و
ال كجحرة اال احصاها و وا ون غایجة فی السهوات و االرض اال فی كتاب
وجحن ثن خظهر حعد ذلك ون ذلك اللوح شحجا حعد شئ حهشحته و ارادته و قدره
و قضاجه و اذنه و اجله و كتاحه وا خشاء فی عرصة الزوان كها خشاء كحف خشاء
انی خشاء ثن خهحوه حعد وا اثجته ثن خعحده الی اللوح الهحفوظ كها كان و
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حالنسجة الی اللوح الهحفوظ ال خروح و ال دخول و ال وحو و ال اثجات و اوا
حالنسجة الی لوح الزوان دخول و خروح و اثجات و وحو فافهن ان كنت تفهن و
اال فاسلن تسلن فجهحع وا كان و وا خكون حالنسجة الی علهه سجحانه وهضی

حالفعل و لحس فی علهه حالة ترقب و جهل و استزادة و اوا حالنسجة الی لوح
الزوان فهشاء و وراد و وقدر و وقضی و وهضی فالجداء فی الهشحة وا لنیرد و

فی االرادة وا لنخقدر و فی القدر وا لنخقض و فی القضاء وا لنخهض و لو ابرم

ابراوا فاذا وقع القضاء حاالوضاء فال حداء فجالنسجة الحه سجحانه ال حداء احدا و
اوا حالنسجة الحنا یجدو وا لنخكن حادخا فافهن و لسنا حصدد بیان هذه الهساجل

و قد تكفل حذلك سایر طروسنا و دروسنا و ال قوة اال حاهلل و انها الهقصود هنا

ذكرها علی سجحل االشارة.
فصل [فی كحفحة االنطجاع و االدراك]
ان الهدرك لها رسن فی لوح الزوان و القار ی له الهشاعر الظاهرة كها شرحناه
آنفا و الهدرك للصور الهرسووة فی ام الكتاب فی ورقته الوسطی و القار ی لها
هو الجنطاسحا كها ان الهدرك لورقته العلحا و القار ی لها هو النفس الهلكوتحة

و كها ان لهذه الورقة السفلی سطورا سطر االضواء و سطر االصوات و سطر

الرواخح و سطر الطعوم و سطر الكحفحات الهلهوسة و لكل سطر لك وشعر
خاص حه خقراؤه كذلك للورقة الوسطی سطور و لك لكل سطر وشعر خاص

حه خقراؤه و ذلك ان الجنطاسحا كها ذكرنا حدن كجدنك فی هذه الدنحا ونتشر
فی حدنك هذا فالجل ذلك خكتسب ون كل عضو وا خدركه و خقراؤه ون
ححث االسفل و یوصلها ون ححث االعلی الی النفس فله حصر و سهع و شن
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و ذوق و لهس و ان كانت وتعحنة بواسطة وشاعر هذا الجدن حاكتساب
الهحجات و االصجاغ كها ذكرنا و له وشاعر فلكحة ون قجضاته الفلكحة كها ان
لجدنك هذا صدرا و قلجا فله قجضة ون فلك القهر ون عالهه ونها ححوته و
قجضة ون فلك عطارد ونها فكره و قجضة ون فلك الزهرة و ونها خحاله و
قجضة ون فلك الشهس و ونها وادته الثانحة و قجضة ون فلك الهر خخ و ونها

واههته و قجضة ون فلك الهشتری و ونها عالهته و قجضة ون فلك زحل و

ونها عاقلته و قجضة ون كرسی عالهه و ونها نفسه و قجضة ون عرش عالهه
و ونها عقله و هو وركب ون هذه القجضات و بها تن حدنا كاوال و كلها

خكتسب ون العالن الظاهر حاسفله یؤدخه الی افال كه فتلطفه الی ان تنهحه الی

عرشه فحصحر فی غاخة اللطافة قاحال للعرض علی النفس فحؤدخه الی الهادة
العلحا فححنجذ خصحر قاحال الدراك النفس فتدركه كها ان الحواس الظاهرة
العنصر خة وا لنتؤد وا ادركته الی الروح الجخار ی الدخانی و لنیؤده الروح
الجخار ی الی وقاواته الفلكحة ای الدخانحة التی فی الدواغ و لنتؤده
كرسو خته الصدر خة و عرشحته القلجحة الی وطلق جسهه لنخعرض وا ادركه
علی الجنطاسحا فان اسفل وقاوات حنطاسحا و هو تراحه الطف ون وحدب
العرش و وا هو كذلك لحس خهكن اكتساحه ون الهشاعر العنصر خة ون غحر
واسطة فافهن هذه الهساجل الخفحة التی الختنجه بها اال واحد حعد واحد
فحنطجع شجح الهرجی وثال فی عحنك كها خنطجع الشجح فی الهاء و الهرآة ثن
خنطجع ونها و هی جسن كالدر فی الروح الجخار ی القلجی و هو جسن وثله فی
التركحب و الفرق بینها و بین الروح هو الفرق بین حخار القدر و الهاء الذی فی
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القدر وثال فحنصجغ الروح الجخار ی و هو قجضة ون فلك القهر فی الجسن ثن
خنطجع ون الجخار و الهوح الهكفوف فی الدخان ای الروح الدخانی الدواغی

و هو اخضا ونتشر فی الجدن و ان كان اصله فی الدواغ كها ور فی الخجر كها

ان الروح القلجی الجخار ی اصله فی القلب و هو ونتشر فی الجدن و فی
اصطالح الهتطججحن خسهی الجخار القلجی حالروح الححوانی و خنتشر فی
الجدن بواسطة الشراجحین و العروق و الدخان الدواغی حالروح النفسانی و

خنتشر فی الجدن بواسطة االعصاب و النسجة بینهها كجخار صعد ون االرض
ححر الشهس ثن اشتد علحه فجففه فصحره دخانا لطحفا غایجا عن درك
االحصار و ذلك الدخان الدواغی له وراتب ثلث اوال اولحها ورتجة التحر خك و

وسطحها ورتجة وحل االرادة و العلحا ورتجة وحل االدراك و لهذه العلحا ورتجتان
ادناها وتعلقة حالحواس الظاهرة بها ادراكها و اعالها وحال للحواس الجاطنة
حالجهلة اذا انطجع الشجح فی الدخان وصل ون اسفله الی اعاله كها خنتشر
الضوء فی الهواء الی ان خصل الی الطف وراتجه و هو ورتجته التی فحه حهنزلة
العرش فاذا وصل الی تلك الهرتجة اداه الی وطلق جسهه فانه قد عن و انتشر

فی جهحع قجضاته و هو ون عالن حنطاسحا ای اسفله فاداه الی عحن حنطاسحا

فحراه حعحنه الجرزخحة و ونه دارة الشعلة الهدارة حسرعة التی تراها حعحنك و
التراها داجرة اال بهذا الترتحب فاذا وصل الشجح الی عحن حنطاسحا ادته الی
روحه الجخار ی العنصری الجرزخی فاداه الی روحه الدخانی علی ترتحب ذكرنا
الی ان یؤدخه الی الهثال الهطلق حعد وا انتشر فی جهحع وراتجه فحعرض
ححنجذ علی النفس فتدركه حعد هذا التلطحف و التلطف حترتحب ذكرته لك
18

فانه الخجوز الطفرة فی حكهة االخجاد و القجضات الفلكحة التی لجنطاسحا
هی وحال الشراق النفس و فعلها و االدراك ون النفس و ون فعلها و لكن فی

حنطاسحا كها ان االدراك للروح و لكن فی العحن كها ور فی الخجر و النفس و
ان كانت ودركة حنفسها للصور لكنها وحل الشراق العقل و فعله و االدراك
له و قد انصجغ فی النفس و كذلك العقل و ان كان ودركا للهعانی و لكنه

وحل الدراك الفؤاد و جهحع االدراك له و لذلك تقول رأخت انا و تصورت انا و

علهت انا و فههت الهعنی انا و ادركت الحقحقة و عرفتها انا فتنسب جهحع
انحاء االدراك الی ون تعجر عنه حانا و هو ذلك الفؤاد و فی الحقحقة هو اخضا

وحل لهشحة اهلل علی حذو وا عرفت و هو السهحع الجصحر العلحن الخجحر

الحكحن الهدرك الهحرك ال غحر فافهن ان كنت تفهن فال فاعل فی العالن اال
اهلل سجحانه و كل فاعل فانها هو فاعل حفضل فاعلحته سجحانه و انها خجری
هذه الكلهات علی القلن لتهام الكالم ال لجحان الهرام و الكالم شجون و
الحكهة فنون فلنذهب الی وا كنا حصدده فجنطاسحا له قجضات ون افال كه
كها ذكرنا و هی وحال الفعال النفس و اشراقها و الهدرك ونها هو فعل النفس
اال ان لها حنفسها ادراكا برزخحا اقوی ون ادراك الروح الدخانی الزوانی و هو

حهشاعره السفلحة و العلو خة ختوجه الی ودركات عالهه و هی وا رسن فی لوح
االوضاء حالنسجة الحه ال الی اهلل سجحانه فحدرك ظواهر عالهه حهشاعره
العنصر خة التی ون عالهها و بواطن عالهه حهشاعره الفلكحة التی ون عالهها
االتری انك تدرك فی وناوك اضواء و اصواتا و رواخح و طعووا و كحفحات و
تری نفسك فی الهنام تتخح ل و تتفكر و تتوهن و تعلن و تعقل وثل هذا العالن
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حرفا ححرف فجنطاسحا و هو الجدن الظلی الجرزخی هو شخص الراجی للرؤ ی
علی وا وصفت و بینت و اوضحت و شرحت.
فصل [فی ان فی حصول الصورة فی الهشعر علتحن فاعلحة و صورخة و كحفحته]
جهحع وشاعر االنسان شهادیها و غحجحها انها خدرك وا خدرك حاالنطجاع واتری
فی خلق الرحهن ون تفاوت و قد علن اولوا االلجاب ان االستدالل علی وا
هنالك الخعلن اال حها هحهنا و قد حققنا فی كتاحنا ضحاء الجصایر فی علن
الهراخا و الهناظر ان الحواس الظاهرة كلها ودركة حاالنطجاع ال غحر فاذا كان
االور كذلك فاعلن ان فی حصول الصورة فی الهشعر علتحن فاعلحة و صور خة

فالعلة الفاعلحة هی صورة الشاخص الهقابل خلقی شجحه فی الهشعر و
الشجح صدورا ونه علی حسب صورة الشاخص حعحنها حال تفاوت فانه اثره و
االثر خشاحه صفة وؤثره قل كل خعهل علی شاكلته و العلة الصور خة هی
الهشعر فهو ان كان صافحا ونزها عن االلوان و االشكال حكی تلك الصورة
علی وا هی علحه حال تفاوت كها تحكی الهرآة الهستقحهة الصافحة شجح
الشاخص حال ز خادة و ال نقحصة فان كان فحها اعوجاح او صجغ غحرت الشجح

الواصل الحها و حدلت فلرحها غحرت تغحیرا غحر حعحد فحعرف و لرحها غحرت
تغحیرا حعحدا فحنكر كها تری ون حعض الهراخا انها تحكی صورتك اكثر صفرة
فی الجهلة او اكثر حهرة و اوثال ذلك و ونها وا یری وجهك اطول قلحال او

اعرض قلحال و لكن التنكره و تقول هذه صورتی و اذا رآها غحرك عرفها و قال
هذه صورة فالن فلرحها حلغ التغحیر وجلغا تنكر الصورة و خنكرها غحرك

فالخعرفها و الخقول انها صورتك و قد صنع االفرنجحون ورآتا كل ون خنظر فحها
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یری فحها شجح خنز یر او كلب و اوثال ذلك و الیری فحها صورة انسان
فكذلك الحواس الظاهرة االنسانحة فان لنخكن فحها صجغ و اعوجاح حكت
الصورة و ادركتها كها هی و ان كانت وعوجة عن الوضع االلهی ونحرفة عن

اعتدال الحكووة ادركت الصورة وتغحرة حتی تری االحهر اخضر و االخضر
اسود و الواحد اثنحن و الصغحر كجحرا و هكذا فكذلك الحواس الجاطنة اذا

كانت وستقحهة غحر وصجوغة حكت الصورة التی توجهت الحها كها هی و

ان كانت وصجوغة او وعوجة تراها علی حسب صجغها و اعوجاجها الجتة
فتشاهد و هی وخالفة للواقع فتری العدو صدخقا و حالعكس و تری الضالل
حقا و حالعكس و الخحر شرا و حالعكس و القر خب حعحدا و حالعكس فححنجذ

تدعی الرؤ خة و الهشاهدة و هو علی خالف الحق و حذلك اختلف كشوف
الناس و كلهن خدعون الهشاهدة و رؤ خاهن لالور الواحد و هو علی خالف
الحق فانها تختلف علی حسب اختالف اصجاغهن كها خأتی انشاء اهلل و
وحزان االستواء الهوازنة وع كتاب اهلل و سنة نجحه صلی اهلل علحه و آله و سحرة
االنجحاء و االولحاء فان وافقهن الهرآة فها یری فحها حق و اال فجاطل و كذلك
الهكشوف ان وافق وا اقحن علحه الجرهان الحق فهو حق و اال فجاطل االتری

انك وحزان الصورة فی الهرآة التی تدعی حكاختك و صدقها فان وافقت
وجهك فهی صادقة فی كشفها و اال فهی كاذحة ال عجرة بها و سحأتی ان شاء
اهلل تهام القول فی ذلك فی وحاله حالجهلة اذا كانت ورآة الحس الهشترك
صافحة وستقحهة و قاحلت شحجا رأته كها هو حال ز خادة و ال نقحصة و اال زادت
فحه و نقصت و غحرت و حدلت ححسب تغحر الهرآة حقی شئ و هو انه قد خكون
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الشاخص ساذجا لحس فحه نقش و ال رسن كحاخط ابیض عر خض طو یل
وسطح و لكن تصنع ورآة لها اصجاغ جوهر خة و هحجات حالنحت فتقابل بها

هذا الحاجط فتری فی الهرآة ححنجذ نقوشا و رسووا علی حسب وا فی الهرآة
فان الهرآة ححنجذ كالقالب و الشجح كالطحن فحتهحأ بهحجة القالب فاذا نظر
الناظر فی الهرآة لنخعرف ان هذه النقوش جاءت ون قجل الشاخص او هی

ون الهرآة و رحها اشتجه االور فظن انها ون قجل الشاخص و هو ساذح كها

عرفت و كذلك الحس الهشترك فلرحها یهحأه االنسان بهحجات عدخدة كحف
وا شاء و خجعله علی صفة انسان له الف رأس و حدن واحد او علی هحجة ححر
ذهب وواح او شهوس او اقهار عدخدة فحقاحله حالجسن الهطلق الساذح عن
النقوش و الرسوم فانه فوقه قادر علی التوجه الحه فحنطجع وادة وا یری ون
قجل شجح الجسن الهطلق فحتصور فی حطن حسه فحظهر فحه انسان له الف
رأس او ححر ون ذهب خهوح حعضه فی حعض او شهوس او اقهار او غحر ذلك
علی حسب وا صور حسه و لحس وها تصور فی الخارح عحن و ال اثر و تلك
الهحجات التی تهحأ حسه علحها فانها هی وها رآه فی الخارح فانا اسلفنا
ساحقا انه الختهحؤ اال بهحجة اكتسجها ون الخارح فحؤلف تلك الهحجات علی

حسب وا یر خد فحجعل حسه كذلك لرقته و سرعة وطاوعته فحری وا یری
كها خحب كهثل ون خضع خده تحت حدقة عحنه و یرفعها و خقلجها عن
وضعها فحری الواحد اثنحن.

22

فصل [فی وعنی النوم و كحفحته]
فی وعنی النوم و كحفحته اعلن ان الحقظة عجارة عن توجه الروح الی ظاهر
االعضاء و استعهاله اخاها فی حواخجها فهو لحرصه علی االعهال خستعهلها

فی حواججها حتی تكل و تتعب و تعحی عروقها و اعصابها فححنجذ ختركها
الروح لتستر خح عن التعب و خقحن الروح الطجحعی عوجها و خثقف اودها و

خهدها و یربیها و خعوضها عن وا تحلل ونها فحذهب فی القلب الذی هو
بیت تكونه و وسقط رأسه و وولده و كرسی استقراره و خجتهع فحه و اول وا
خنتزع خنتزع عن االطراف كاالرجل و االخدی ثن عن الرأس فحجتهع فی القلب
و خستلقی علی قفاه فتسترخی االعضاء و تترهل و الهراد بهذا الروح هو الروح

النفسانی ال الححوانی فان الروح الححوانی ونتشر فی الجدن وا دام االنسان
ححا و الخنتزع اال عند الهوت الصادق و الروح الححوانی هو الذی ونه الحركة
القجضحة و الجسطحة التی خلهس فی الهناحض و هو الختفاوت فی الحقظة و
الهنام و لذلك تری الححوانات اقل استغراقا فی النوم لضعف الروح
النفسانی فحها و الروح الححوانی غحر ونتزع و كلها كانت النفسانحة اقوی كان
النوم اشد فاالنسان اكثر استغراقا فی النوم بل النوم حقحقة لالنسان و الذی

للححوان سنة و لذلك فسرنا قوله تعالی التأخذه سنة و ال نوم انه سجحانه
لحس ححوته كالححوانات فحتوسن بل و ال كاالنسان فحنام بل هو الحی القحوم
ای داجن القحام و شدخد القحام حاالور و الربوبیة حال فتور فصار ترتحب الكالم
علی نهج الحكهة و لنخعرف وجهه الهفسرون فانهن رأوا ان فی الكالم
الهنفی خترقی ون اال كثر و االشد الی االقل و االضعف فحقال لحس لفالن واجة
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و ال واحد و لحس له ذهب و ال فضة حخالف الهثجت فانه حعكس ذلك
فح قال عنده فضة بل و ذهب و له واحد بل و واجة و هذه الفقرة قد جرت فی
انظارهن علی خالف ذلك فانه ونفی و ترقی ون االضعف الی االقوی

فتححروا فی وجهه و قد تجحن وها شرحنا انه علی نهج الحكهة فحقول ان
ححوته سجحانه لحست كححوة الححوانات بل و ال كاالنسان فالححوان اكثر
ونقصة فنفی ححوته عنه سجحانه ثن ترقی فقال و ال كاالنسان الذی هو

عندكن شر خف و قوی و اقل ونقصة بل هو حی داخن القحام حاالوور حالجهلة
فاالنسان لكون الروح النفسانی فحه قو خا صار اشد نووا فحذهب روحه

النفسانی الهستعهل آلالته و ادواته فی اراداته و خدواته فی القلب و یجقی

الروح الححوانی الذی هو شعاعه فی الجدن و حه ححوته و حركته الجسطحة و
القجضحة و لذلك رو ی عن ابیجعفر علحه السالم انه قال وا ون احد خنام اال
عرجت نفسه الی السهاء و حقحت روحه فی حدنه و صار بینهها سجب كشعاع
الشهس فاذا اذن اهلل فی قجض االرواح اجاحت الروح النفس و ان اذن اهلل فی
رد الروح اجاحت النفس الروح و هو قوله سجحانه :اهلل ختوفی االنفس ححن

ووتها و التی لنتهت فی وناوها اآلخة ،فههها رأت فی ولكوت السهاوات فهو
وها له تاو یل و وا رأت فحها بین السهاء و االرض فهو وها خخحله الشحطان و
ال تاو یل له انتهی ،انظر كحف فرق بین النفس و الروح و قال ان الهتوفاة هی
النفس و الروح حاق فی الجدن و اصرح ون ذلك وا رو ی عن ابیالحسن علحه
السالم ان الهرء اذا نام فان روح الححوان حاقحة فی الجدن و الذی خخرح ونه
روح العقل فقال عجدالغفار االسلهی خقول اهلل عز و جل ختوفی االنفس ححن
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ووتها الی قوله الی اجل وسهی افلحس تری االرواح كلها تصحر الحه عند
وناوها فحهسك وا خشاء و یرسل وا خشاء فقال له ابوالحسن علحه السالم انها

خصحر الحه روح العقول فاوا ارواح الححوة فانها فی االحدان التخرح اال حالهوت
و لكنه اذا قضی علی نفس الهوت قجض الروح الذی فحه العقل و لو كانت
روح الححوة خارجة لكان حدنا ولقی الختحرك و لقد ضرب اهلل لهذا وثال فی

كتاحه فی اصحاب الكهف ححث قال و نقلجهن ذات الحهحن و ذات
الشهال افالتری ان ارواحهن فحهن حالحركات فالنفس الهتوفاة هی الروح
النفسانحة فهی التی تترك االعضاء و تذهب الی جوف القلب الذی هو

كرسی استقراره و عرش استواجه فحجقی االعضاء سا كنة و خشاخعها الروح
الححوانحة اخضا قلحال النه وركجها فحهحل نحو القلب و لذلك خسترخی
االعضاء و خلقی الجدن الخحس كالهحت و اوا الححوانات فلغلجة الروح
الححوانی فحها و ضعف النفسانی التستغرق فی النوم و لها حالة كالسنة
تتنجه حادنی شئ فلرب ححوان الخنام الضهحالل نفسانحته و ذلك وحسوس
ونها فاذا اجتهعت النفسانحة فی القلب و قطع تعلقها التدبیری عن الجدن
تذكرت عالهها فانها ون الهلكوت و لحس لها انجعاث ون الجدن كها

رو ی عن ابیحصحر عن احدهها علحهها السالم قال سألته عن قوله و
خسألونك عن الروح قل الروح ون اور ربی قال التی فی الدواب و الناس قلت
و وا هی قال هی ون الهلكوت ون القدرة فاذا تذكرت الهلكوت توجهت
الحه ،و لها كان غرضی تفهحهك اشرح ذلك فی الجهلة اعلن ان النفس
التدخل اوال حتی تخرح آخرا بل النفس قاجهة فی الهلكوت اوال و آخرا و
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لحست ون اجزاء عنصر خة حتی تدخل فی العنصر خات و تخرح عنها بل هی
احدا فی الهلكوت و دخولها تعلق تدبیر و خروجها رفع التدبیر و لذا

قال ابوعجداهلل علحه السالم ان االرواح التهازح الجدن و انها هی كلل للجدن

وححطة حه و رو ی عن ابیحصحر انه سأل احاعجداهلل علحه السالم الرجل الناجن
هنا و الهرأة الناجهة یر خان انهها حهكة او حهصر ون االوصار ارواحهها خارجة
ون احدانهها قال ال خا احاحصحر فان الروح اذا فارقت الجدن لنتعد الحه غحر انها

حهنزلة عحن الشهس هی وركجة فی السهاء و شعاعها فی الدنحا انتهی ،و
افهن الهثل فان النفس فی الهلكوت و شعاعها فی الروح فی الجدن و وعنی

قولی تعلق التدبیر لحس انها تتوجه الی الجدن و تستدبر عنه بل هی علی
حالة واحدة و انها تعلق التدبیر ون اسجاب سفلحة و رفعه ونها االتری انك
اذا وضعت ورآة ولطوخة ححاجب لنتر فحها الشهس فاذا ازلت الحاجب
رأخت فحها الشهس فاذا عاد الحاجب لنتر فحها الشهس فكذلك العقل فی
وحله فاذا كان ورآة الدواغ صافحة صحححة اشرق حالعقل و اضاء و دبره
العقل و ظهر اثر تدبیره فاذا ولئ رطوحة و فسد حججت تلك الرطوحة العقل

فرفع العقل تدبیره عنه و كذلك اور النوم و رفع النفس تعلق تدبیرها عنه و
توفحها فان الجدن وا دام هو سلحها صحححا غحر تعجان و ال عحی و ال كسالن و
ال ور خض حكی النفس و ظهر آثار تدبیرها فحه فحكون خقظان فاذا حصل فحه
احخرة و صعدت الی دواغه و تراكهت غحووها حججت نور النفس عن
االعضاء فانقطع تدبیرها و صعود االحخرة اوا علی نحو طجحعی و اوا علی نحو
خارح عن دخدن الطجحعة اوا الوجه الطجحعی فان فی الجدن رطوحات وها
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خأ كل و خشرب فاذا دام اشراق النفس علی الجدن كالشهس فی حال الصحو
لطفت شحجا حعد شئ تلك الرطوحات و حخرتها و صعدت بها الی الدواغ و
وأل فضاء الجدن كالضجاب الهالی للجو و الفضاء فحجب بین الجدن و بین

شهس النفس فلنتشرق و لنتضئ الجدن فغاحت و رفع تدبیرها عن الجدن
فنام فتركد تلك االحخرة شحجا حعد شئ و تنزل الی ان تقع علی ارض الجدن و

صحی الفضاء و صفی فجدی وجهها و وقع شعاعها فتحقظ و انتجه و قام فی

ورادات النفس فحجقی زوانا فی الصحو و یجدأ االحخرة فی الصعود الی ان
تتراكن كاول ورة فتحجب اثر النفس ثانحا فحنام و لو عرضه عارض ازداد حه

الرطوحات اللطحفة فی حدنه و ازدادت االحخرة ازداد نووه حتی رحها خأخذه
السجات فالخنتجه فحكون كالشتاء و اذا عرضه عارض قل فی حدنه حه
الرطوحات و قلت االحخرة فالخنام حتی یجتلی حالسهر فحكون كالصحف و اذا
كانت الرطوحات حاالعتدال تجخرت حالتناوب فحكون صحو وراء غحن و غحن
وراء صحو كفصل الربیع و انها جعل اهلل ذلك كذلك لحستر خح الجدن عن
التعب و خعود الحه حدل وا ذهب ون قوته و خغتذی حدل وا ختحلل و ختفرغ

الروح الطجحعی لتربیة الجدن فانه فی اوقات تعلق النفس حه وسخر لها تجذحه
ححث تشاء فحغفل عن تدبیر الجدن كها خنجغی فهذا وعنی قولنا ان سجب
النوم اجتهاع الروح فی القلب عند تعب االعضاء لحعود الحها قوتها و انت
تعلن ان ورود النوم اور طجحعی و لحس حارادة النفس و هواها الحه فاذا ورد
الخهكنها دفعه و اذا اوتنع الخهكنها جلجه فحتحقظ ون غحر رو خة و خنام فی
وقته ون غحر تدبیر و هذا كان سر االور اوال و آخرا و اسجاب ز خادة الرطوحات و
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قلتها وعلووة فی الطب و لرحها جاءك هنا حعض ذلك فالنفس فی وكانها
كالشهس و لها اشراق داخهی و الجدن كاالرض و الفضاء و النوم و الحقظة

حتوارد الغحوم و الصحو واحدا حعد واحد و كذلك تقدیر العز یز العلحن فاذا
حججت الغحوم بین الشهس و بین االرض ای حججت االحخرة بین النفس و
الجدن لنخصل ون الخارح شئ جدخد الحها النسداد ابوابها فالتؤدی العحن و
االذن و الشن و الذوق و اللهس الحها شحجا و التلتفت و التشتغل بهذه

الحواس و لنتدرك ونها شحجا فاشتغلت حها لها و علهته فی سوالف االوقات
و حها اكتسجتها ساحقا و ذلك ان النفس داجهة الدوران و داجهة الحركة

الخهكنها االستقرار و ال حد و ان تتحرك و تتوجه الی جهة و تعهل عهال و

تدرك شحجا و آختها االفالك الدوارة غحر القارة فانها اشجه االشحاء بها و ال وستقر
لها فاذا لنتدرك النفس شحجا ون حاب الحواس الظاهرة شغلت نفسها
حاالدراك حالحواس الجاطنة فصرفتها نحو الهثل و وجهتها الی لوح القضاء او
القدر و اشتغلت حادراكها وعتدلة صافحة او وعوجة وصجوغة و هذا االدراك
ونها هو الرؤ خا لالنسان علی تفصحل خأتی ان شاء اهلل و ورادی حلوح القضاء
وحل الصور التی قد خرجت فی عالن الزوان و اثجتت فحه ثن وححت كها

عرفت و رسهت فی وحل وجودها و هو وحل رسهها ون لوح القضاء ای
اللوح الهحفوظ فعرصة الصور الشخصحة واضحة و آتحة حالنسجة الی العالی
الهؤثر عرصة القضاء حاالوضاء و اوا حالنسجة الی الدانی فعرصة الحال و
الهاضی عرصة القضاء حاالوضاء و اوا عرصة اآلتی فانها حعد فی القدر او
االرادة او الهشحة فانها ال تعحن للصور و ال فعلحة لها فحها و انها هی حعد فی
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القوة و االستعداد فعرصة الهادة الشخصحة عرصة القدر و عرصة الصورة
النوعحة عرصة االرادة و عرصة الهادة النوعحة عرصة الهشحة فالنفس اذا
خأست ون التصرف حالحواس توجهت الی عرصة القضاء ای الهاضی و

الحال او الی عرصة القدر و االرادة و الهشحة حالنسجة الی اآلتی فادركتها علی
حسب صفاجها و اعتدالها كها خأتی ان شاء اهلل و اوا سر دوام حركة النفس

انها اثر الهشحة وخلوقة ون ظلها فهی طالجة احدا البراز قواتها الی الفعلحة

كاالفالك فانها الجل قربها ون الهجدء و شدة شجاهتها حهؤثرها و رقة انحتها
تسعی داجها فی ابراز وا جعل فحها حالقوة الی عرصحة (كذا) الفعلحة لتكون

شجحهة حهؤثرها فتتحرك داجها و تدور علی حسب رقة انحتها و عدم حججها
اثر الهجدء فلو ازداد رقتها ازداد سرعتها فالهؤثر فی آن واحد فی كل وكان و
هذه صفته فلو قدرت هی ای االفالك ان تكون فی كل آن فی كل وكان
لكانت لكنها تهنعها عن ذلك تقحدها ححدودها فلها كانت تر خد الكون فی
كل وكان و لو فی آنات دارت لحخرح الی الفعلحة وا جعل فحها كاونا ون
وثال الهجدء فانه قد القی فحها وثاله و هو علی حسجه ال حسجها فاظهر عنها

افعاله علی حسجها فانها الحد فی االظهار فالهثال الهلقی فی االفالك هو فی
كل وكان علی حسب الهجدء و خظهر عنها افعاله علی حسجها فحكون فی

كل ووضع و لكن فی اآلنات اذا تعذرت الحقحقة فاقرب الهجازات وتحقق
فافهن العجارات الظاهرة و كذلك النفس تكون داجهة الحركة الظهار كواون
وا احطن فحها و جعل حالقوة و الی تحصحل اال كتساحات الظاهر خة او الجاطنحة
الهحهودة او الهذوووة علی حسب استعداداتها فاذا عجزت عن اال كتساب
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ون ابوابها الظاهرة توجهت الی اال كتساحات الجاطنحة و عهلت فی الجاطن
فادركت و توجهت و عهلت و تصرفت فحها فكساها اهلل سجحانه و الزوها وا
اكتسجها و كل انسان الزوناه طاجره فی عنقه حكفرهن لعناهن و جعلنا قلوبهن

قاسحة و یهدیهن ربهن حاخهانهن فافهن ان شاء اهلل وا ذكرته لك و شرحته لتفوز
وع الفایز ین فهذا وجهل وا اردنا ایراده فی الهقدوة و ان اردت التفصحل

فراجع سایر كتجنا و رساجلنا و ان عحیت فاسأل شفاها حتی اوقفك علحه ان
شاء اهلل تعالی.
الجاب االول
فی تقسحن الرؤ خا صدقا و كذحا و فحه تحقحقات:
االول [ فی توجه النفس الی عالهها و رؤختها االوور اوا صادقة و اوا كاذحة و بیان
اسجاب الصدق و الكذب]
اعلن ان النفس اذا رفعت تعلق التدبیر عن الجدن و توجهت الی عالهها
رأت فحه اوورا اوا صادقة و اوا كاذحة و ون اسجاب الصدق و الكذب انها

التخلو اوا ان تتوجه الی سهاوات عالهها التی هی غحب هذه السهاوات او

الی ارضحها التی هی غحب هذه االرضحن فان نظرت الی السهاوات التی هی
جهة الهجدء و لحس فحها علة اخری وها خأتی رأت فحها اوورا وحققة ثاحتة
حقة و ان نظرت الی االرضحن رأت فحها اوورا حاطلة وجتثة فان السهاوات
هی علحون و وسكن الهلجكة الطاهر ین الهعصووحن و ووضع التقدیر و وحل
افعال اهلل سجحانه و اراداته فها رأته النفس فحها كانت حقا ان لنتكن علة

اخری و االرضحن هی سجحن و وسكن الشحاطحن الفاسقحن و ووضع التشاحه
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و االلتجاس و الخلط و اللطخ و االحاطحل فها رأته فحها كان اضغاث احالم و
كذحا ال عجرة حه و خدل علی ذلك قول ابیجعفر علحه السالم فی حدخث ور

فههها رأت فی ولكوت السهاوات فهو وها له تاو یل و وا رأت فحها بین

السهاء و االرض فهو وها خخحله الشحطان و ال تاو یل له و عنه علحه السالم ان
العجاد اذا ناووا خرجت ارواحهن الی السهاء فها رأت الروح فی السهاء فهو
الحق و وا رأت فی الهواء فهو االضغاث الخجر ،و عنالنوفلی قال قلت

البیعجداهلل الصادق علحه السالم الهؤون یری الرؤ خا فتكون كها رءاها و رحها
رأی الرؤ خا فالتكون شحجا فقال ان الهؤون اذا نام خرجت ون روحه حركة
وهدودة صاعدة الی السهاء فكلها رآه روح الهؤون فی ولكوت السهاء فی

ووضع التقدیر و التدبیر فهو الحق و كلها رآه فی االرض فهو اضغاث احالم
فقلت له و تصعد روح الهؤون الی السهاء قال نعن قلت حتی الیجقی شئ
فی حدنه فقال ال لو خرجت كلها حتی الیجقی ونها شئ اذا لهات قلت
فكحف تخرح فقال اواتری الشهس فی السهاء فی ووضعها و ضوءها و
شعاعها فی االرض فكذلك الروح اصلها فی الجدن و حركتها وهدودة
انتهی ،الهراد حالحركة الههدودة توجه الروح الی الهلكوت و الهراد حكون

اصل الروح فی الجدن كون اصلها فی غحب الجدن النه لنخحصل اسجاب
انقطاعها عنه حالكلحة و انها حصل الهانع ون تدبیره للجدن فتحركت ای
توجهت الی التقلب فی الهلكوت و قد ور فی حدخث ابیحصحر فی الهقدوة
اخضا وا خدل علی ذلك و عن علی علحه السالم قال سألت رسول اهلل صلی
اهلل علحه و آله عن الرجل خنام فحری الرؤ خا فرحها كانت حقا و رحها كانت حاطال
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فقال رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله خا علی وا ون عجد خنام اال عرح بروحه
الی رب العالهحن فها رأی عند رب العالهحن فهو حق ثن اذا اور اهلل العز یز

الججار برد روحه الی جسده فصارت الروح بین السهاء و االرض فها رأته فهو

اضغاث احالم انتهی ،و لهذا الهعنی تحقحق فحه تفهحن فان غرضی فههك
الهطلب اعلن خا حنی ان النفس لحست بوالجة فی الجدن ولوح جسن فی

جسن حتی تخرح خروح جسن عن جسن و ان النفس كها ذكرت لك فی
ولكوتها و هذه النفس الراجحة هی النفس الجرزخحة ای الحس الهشترك و اذا
غلجت علی الجدن االحخرة كها عرفت ونعت ون ظهور تدبیر النفس كها اذا

عهحت العحن او صهت االذن لنخظهر تدبیر النفس فحهها و ادراكها عنهها
كها اذا انكسرت الهرآة لنخظهر عكس نور الشهس علی الجدار و الشهس
غحر والجة فی الهرآة و ال حخارجة عنها و ولوجها تعلق تدبیر و خروجها رفع
تدبیر فاذا رفعت النفس تدبیرها عن الجدن حاصطكاك ابوابها الی الخارح
توجهت الی عالن الهثال و الجرزخ و لها جهتان جهة عقالنحة و الی ربها و
جهة نفسانحة و الی نفسها فجهتها العقالنحة و الرحانحة هی جهة سهاواتها و
قجضات سهاواتها و لطاجفها و سواذجها و صوافحها و جهتها النفسانحة هی

جهة اعراضها و عاداتها و طجاخعها و شهواتها و غضجها و الحادها و شقاوتها
فان نظرت الی الهثل حصرافة فطرتها االولحة االلهحة التی خلقها اهلل علحها
حهقتضی وشحته رأت الهثل علی وا هی علحه و انطجعت فی جهتها تلك و
هی حصصها السهاو خة فرأتها فی ولكوت السهاوات و كانت حقة كها رأت
حال تفاوت و ان نظرت الی الهثل حعحن جهتها النفسانحة فرأتها كها اعتادت و
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تطجعت او اشتهت او غضجت او الحدت او حدلت فانطجعت الهثل فحها
وتغحرة كها خنطجع الشئ فی الهرآة التی حكحتها لك االفرنجحة فكانت
اضغاث احالم و حاطال و كذحا التفحد شحجا و آخة ذلك انك اذا تدبرت فی

وسجلة حعحن االنصاف و وحض طلب الحق وجدتها كها هی فی الواقع و ان
نظرت الحها حعحن العادة او الطجحعة او الشهوة او العداوة او غحر ذلك وجدتها

علی خالف الحق و الواقع فتری الحسن قجححا و القجحح حسنا و العدو
صدخقا و الصدیق عدوا و الضار نافعا و النافع ضارا فعحن االنصاف عحن
سهاو خة ولكحة الهحة تجد الشئ بها عند رب العالهحن و فی السهاء و تتلقاه
ون الهلجكة و عحن االعتساف عحن ارضحة شحطانحة نفسانحة تجد الشئ بها

عند الشحطان و فی االرض و تتلقاه ون الشحاطحن فكذلك اذا خرجت الروح
عن الجدن و نظرت فی السهاوات فی ووضع التقدیر و التدبیر رأت الهثل
ورسووة فحها علی وا شاءها اهلل و اراد و قدر و قضی و دبر فتكون حقة و ان
نظرت فی االرض رأتها وتغحرة وتجدلة و ذلك ان الروح التجد الشئ اال فی
نفسها و الهرآة ان كانت صافحة تحكی الشجح علی وا هو علحه و صفاؤها ون

جهتها الی ربها فان الصفاء و الصقالة ون توحد اجزاجها فی الصفة و
تشاكلها و هو اشجه حالهجدء و الهؤثر الهتعال فصفاؤ الهرآة و خلوها عن
النقاجص ون جهتها الی ربها و كذلك كل شئ غلب علحه جهة الرب صار
صافحا صقحال شافا فاذا صار كذلك صار ونصفا عدال و رأی كل شئ علی وا
هو علحه و هذه الخصال خصال القجضات السهاو خة فحری وا یری فی
السهاء و خنظر حعحن سهاو خة ای حعحن هی قجضة ون السهاوات و ان كانت
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الهرآة كدرة وعوجة قد لحقها االعراض و االوراض و ضعفت حنحتها عن
الدفع و ورضت ثن انصجغ الشجح فحها حتلك االوراض ادته علی خالف وا هو

علحه و كذلك كل شئ غلب علحه جهة نفسه و جهة غحر رحه صار كدرا

وصجوغا وعوجا فاذا صار كذلك صار وعتسفا و رأی كل شئ علی حسب
اصجاغه و اشكاله و هو علی خالف الواقع و هذه الخصال خصال القجضات

االرضحة فحری وا یری فی اراضی نفسه و خنظر حعحن ارضحة ای حعحن هی

قجضة ون االرضحن هكذا اعرف خا حنی وعانی االخجار و اعرف لغة آلوحهد
االخحار علحهن صلوات اهلل الهلك الججار و انهن صلوات اهلل علحهن اهل علن
و اصطالح و قد خعجر عن ذلك و خفسر حان السهاوات وواضع االرواح الصافحة

الهلكحة حهلة التقدیر و اصحاب التدبیر و ان الشحاطحن وهنوعون عن
السهاوات برجههن حالكواكب الهضحجة و النجوم الهادخة فاذا صعدت
النفس الی السهاوات و تلطفت حتی ساوتها و صار ححزها ححز السهوات و
استعلت عن ونال الشحاطحن سكنة الهواء و االرض رأت فحها اوورا واقعحة
حقحقحة و تلقت االور ون الهلجكة الذین هن اصحاب شهعون و ز ختون و
سحهون حهلة الصور الخحالحة والفكر خة فكان وا رأتها فی السهاوات حقا
وحفوظا عن تطرق الشحاطحن و الكذب و الفر خة و الجطالن و ان رأت وا رأت
فی االرض تلقتها ون الشحاطحن حهلة الخحاالت الفاسدة الجاطلة و الهحزنة
انها النجوی ون الشحطان لححزن الذین آونوا و لحس حضارهن شحجا اال حاذن
اهلل حالجهلة بهذه الوجوه و اوثالها كلها رأت النفس فی السهاوات كان حقا
و كلها رأته بین السهاء و االرض فی الهواء و االرض كان حاطال.
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الثانی [فی ان ون اسجاب صدق الرؤخا و كذبها ان یری االنسان الرؤخا فی اول
اللحل او فی آخره فی السحر و فی سر وجوه توجه النفس و رؤخاها كل شئ كها
هو ]
اعلن ان ون اسجاب صدق الرؤ خا و كذبها ان یری االنسان الرؤ خا فی اول اللحل
او فی آخره فی السحر فها رآه فی اول اللحل قجل النصف كان حاطال ای هذا
السجب ون اسجاب الجطالن ان لنخهنع وانع او خكن وقتضی الخالف اقوی
فهذا السجب حنفسه ون اسجاب الجطالن و خدل علی ذلك وا رو ی عن
الكافی عن درست بن ابیونصور عن ابیحصحر قال قلت البیعجداهلل علحه

السالم جعلت فداك الرؤ خا الصادقة و الكاذحة وخرجهها ون ووضع واحد
قال صدقت اوا الكاذحة الهختلفة فان الرجل یراها فی اول لحله فی سلطان

الهردة الفسقة و انها هی شئ خخحل الی الرجل و هی كاذحة وخالفة ال خحر
فحها و اوا الصادقة اذا رآها حعد الثلثحن ون اللحل وع حلول الهلجكة و ذلك
قجل السحر فهی صادقة التختلف ان شاء اهلل اال ان خكون جنجا او خكون علی
غحر طهر او لنخذكر اهلل عز و جل حقحقة ذكره فانها تختلف و تجطی علی

صاحجها هذا الخجر خدل علی ان السحر حعد الثلثحن ون اللحل.

انتهی ،و الوجه الظاهر الكاشف عن الجاطن وا ذكره االوام علحه السالم ان

فی اول اللحل سلطان الشحاطحن فی الدنحا فهن غالجون فی االرض و الهواء
فاذا نام الهؤون و خرجت نفسه تلقتها الشحاطحن فی الهواء فحخحلون الحه
اوورا حاطلة فحراها الهؤون و خحسجها اوورا واقعحة فححزن لها رأی و هی حاطلة و
وحض تخحیل ون الشحاطحن و اوا فی السحر فالشحاطحن خضهحل سلطانهن
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حسب ظهور سلطان الهلجكة و ظهور االنوار و نزول ولجكة االستجاحة و الرحهة
و فتح ابواب السهاء و لذلك ندب الهؤونون الی ناشحة اللحل و التهجد و
الدعاء وولئ ون الهلجكة الفضاء فها رآه الهؤون حعد الثلثحن فهو وها تلقحه

ون ولجكة اهلل النازلة فی السهاء و رأی وكتوحا فی ججاههن و اجنحتهن و
صدورهن فحكون حقا ان لنخكن وانع خعنی ان هذا السجب حفرده ون اسجاب

صحة الرؤ خا ان لنخكن وقتض حخالفه او وانع اقوی و الوجه فی غلجة سلطان
الشحاطحن فی اول اللحل ان الشهس قد عهلت فی االرض طول النهار و
صعدت ونها االحخرة و االدخنة و العفونات و االهجحة فهألت الفضاء ونها و

هی وسكن الشحطان و جنوده و وعرسهن ففی اول اللحل خكون الفضاء وطجقا
حه و السهاوات وحجوحة بها و انوار الكواكب وحجوحة بها و اآلثار السهاو خة
غحر واقعة حالصحة علی طجق رضاء الهؤثر فها رأته النفس فی الهواء و الفضاء
و فی االرض كان ون هذا القجحل و ال عجرة حشئ ونه احدا و اوا اذا صار السحر
و حدث شتاء الحوم ركدت تلك االحخرة و االدخنة و اضهحلت تلك
العفونات و صحی الهواء و حدی انوار الكواكب و صدقت تأثحرات السهاء

فی االرض صدقت الرؤ خاء و كان وا یراه حقا ان لنخهنع ون ذلك وانع آخر و

ختلقی وا ختلقی ون اخدی الهلجكة و وا كتب فی اجنحتهن فی السهاوات
فحكون حقا الجتة،
و وجه آخر لذلك ان االنسان قد اكل اكال فی نهاره و لحله و اوتألت وعدته و
عهلت نفسه فی حدنه طول نهاره و اشرق شهسها فی اطرافه و فی ارض
وعدته فصعدت ونها احخرة كثحرة الی دواغه كها ور و تلك االحخرة هی
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وساكن الشحاطحن و وجحتهن فتصعد الی الدواغ و تخالط الروح التی فی
الدواغ فتخحل الحها الشحاطحن صورا و اشجاها حاطلة ال اصل لها فی الخارح

فتكذب الرؤ خا فاذا كان السحر و تحلل الغذاء و ركدت االحخرة و صفی

الدواغ و صحی فضاؤه و حقی الروح علی الفطرة فحنظر فی االشحاء حعحن اهلل
سجحانه فحری االشحاء كها هی فتصدق الرؤ خا ،و سجج آخر لذلك ان االنسان
فی النهار و وا حقی خقظان فی اول اللحل قد هاح فی حدنه شحاطحن العادات و

الطجاخع و الشهوات و العداوات و غحرها و قد استولوا علی روحه و ان احتحوا
حفضل ححوته فهن وثارون وهحجون فی حدنه فاذا نام فی اول اللحل خخحل

اولجك الشحاطحن الهثارة الههحجة تلك االوور التی قد قحضت لها الی روحه

فحراها و هی اوور كاسدة فاسدة كالوساوس التی یوسوس بها فی صدر الناس
الخناس فی النهار ال حدء لها و ال ونتهی و ال طاجل تحتها و التستقصی
فكذلك وا یراه الناجن فی اول اللحل فهو ون هذا القجحل حعحنه وع وا خضن الحه
ون اسجاب اخر فحری اضغاث احالم ال تاو یل لها و ال خحر فحها و اوا اذا جاء
السحر و سكنت تلك الشحاطحن و نسی االنسان ذلك الهوس و الوسوسة

تتوجه نفسه خالصة صافحة حتأیید الهلجكة فتری كل شئ كها هو و هذه
الوجوه لها سر احب ان اشحر لك الحه النك ولدی و الخكتن االب الشفحق عن
ولده وا یری فحه صالحه اعلن خا ولدی ان اهلل سجحانه خلق كل شئ حهشحته
التی هی فی عرض ذلك الشئ و فحه و ونه و ححث كونه وشحة له سجحانه
رأس ون رؤس الهشحة الكلحة و الهشحة وا لنتتشكل حشكل الهشاء
لنخحدث عنها الهشاء الهعحن كها ان حركة خدك وا لنتتهحأ بهحجة االلف
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لنتحدث بها االلف فاذا تشكلت الهشحة حشكل االلف اضاءت حنور علی
هحجة االلف فوقع ذلك النور علی ارض الهادة الهأخوذة التی ونها خخلق
الشئ كالهداد لاللف وثال فحهكنه اوال لقجول االخجاد ثن خكون ونه وا خشاء

فذلك النور هو آلة التهكحن ثن التكو ین كالحرارة العرضحة الواقعة ون النار
علی الدهن فتهكنه لالشتعال اوال حالتسخحن و التجفحف الی ان خستعد
لقجول االشتعال فاذا تهكن و استعد تشعله شعلة وضحجة فتلك الحرارة

العرضحة هی آلة النار فی التهكحن و التكو ین و وجه النار الی الشعلة و خدها
فی تدبیر اورها و هی وقاوها وقام الهلك فی تدبیر الهخلوق و هی غحر النار
الذاتحة و غحر الشعلة الهرجحة فهن زعن ان الهلك هو طجحعة ذلك الهخلوق او
قوة ونه فقد خالف الكتاب و السنة بل هو خلق برزخی بین الهشحة و
الهشاء خأخذ ون الهشحة و یوصل الی الهشاء و هو غحرهها كها عرفت روح
وستقل فهن ارواح وطهرون الخعصون اهلل وا اورهن و خفعلون وا یؤورون اولی
اجنحة وثنی و ثلث و رحاع یز خد فی الخلق وا خشاء وستهدون وهدون
ودبرون و ونهن خالقة و ونهن رزاقة و ونهن وححیة و ونهن وهحتة علی

حسب وا ورد فی الكتاب و السنة وطاحقون لهشحة اهلل وتجعون الرادة اهلل و
للخلق وقاوان وقام تكو ین و وقام تشر خع فالهشحة الهتعلقة حتكو ین االشحاء
تكو خنحة و الهشحة الهتعلقة حتشر خع االشحاء تشر خعحة فاالرواح الهتوسطة اخضا
نوعان ارواح تكو خنحة و ارواح تشر خعحة و ورادی هنا حالتكو ین وحض االخجاد و
ادخال الشئ حه فی عرصة الوجود و كل الخلق وشتركون فی هذا االخجاد و
كلهن صادرون عن وشحته و اوورهن آجلة الی اوره النه سجحانه كها فی الدعاء
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احتدع حقدرته الخلق احتداعا و اخترعهن علی وشحته اختراعا ثن سلك بهن
طر یق ارادته و حعثهن فی سجحل وحجته الخهلكون تأخحرا عها قدوهن الحه و

الخستطحعون تقدوا الی وا اخرهن عنه فكلهن ون هذا الوجه وؤتهرون حاوره
ونقادون لحكهه فالوساجط الذین بینهن و بین تلك الهشحة كلهن والجكة
وعصووون طاهرون الخسجقونه حالقول و هن حاوره خعهلون و ورادی حالتشر خع

هنا الوجود االضافی النسجی ای اذا نسب حعضهن بجعض فلهن ون هذا
الححث وجود آخر صور ی عارضی علی ذلك الوجود العارضی و فی هذا
الوجود خأتی الحسن و القجح و السعادة و الشقاوة و الخحر و الشر و الجنة و

النار و النعهة و الشقاء و اوثال ذلك ون االضداد و الوجودات الهزدوجة و هلل

سجحانه فی اخجاد هذه الصورة لخلقه اخضا وشحة و لكن هذه الهشحة
وشحتان وزدوجتان فالهشحة الهتعلقة حاالبرار و االخحار وشحة وحجوحة هلل
سجحانه قد جرت علی حسب رضاه و هی وصورة كها عرفت علی صورة
وحجوحة و صورة خحر حتی حدثت ونها االشحاء الهحجوحة و الهشحة الهتعلقة
حاالشرار وشحة وصورة علی صورة الشر حتی حدثت ونها صورة الشر و هی

وشحة وجغوضة وسخوطة و تسهی حالخذالنحة قد جرت ال علی طجق وحجته
بل التهام الحجة و قطع العذر و تهام الكلهة كال نهد هؤالء و هؤالء ون
عطاء رحك و واكان عطاء رحك وحظورا و بین هاتحن الهشحتحن و بین اثر یهها
واسطة روحانحة فالواسطة بین الهشحة الهحجوحة و بین الصورة الهحجوحة روح
وحجوب وطحع ونقاد هلل سجحانه طاهر وطهر غحرهها و هو الهلك التشر خعی
الههد الهؤ خد الهسدد الهوفق الهجشر صاحب رحهة اهلل و عطف اهلل علی
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عجده و تلك الواسطة التی بین الهشحة الهجغوضة و بین الصورة الهجغوضة
روح وجغوضة هلل سجحانه هو الشحطان الهضل الخاذل الهفسد الهقحض و

ون خعش عن ذكر الرحهن نقحض له شحطانا فهو له قر ین انا ارسلنا الشحاطحن

علی الكافر ین تؤزهن ازا و لتصغی الحه افجدة الذین الیؤونون حاآلخرة و
لحرضوه و لحقترفوا وا هن وقترفون و استفزز ون استطعت ونهن حصوتك و
اجلب علحهن حخحلك و رجلك و شاركهن فی االووال و االوالد و عدهن و
واخعدهن الشحطان اال غرورا و لذلك قد خنسب فعل اولجك الهلجكة و اولجك
الشحاطحن الی اهلل سجحانه اذا لوحظ ان الكل حهشحته خقول اهلل سجحانه ز خنا

لهن اعهالهن و ز ین لهن الشحطان اعهالهن و خقول خضل ون خشاء و خقول و

الضلنهن و الغوخنهن فافهن هذه الهشكالت التی تنحل بجركة ووالنا حقحة اهلل
صلوات اهلل علحه و قد حقحت وشكلة علی اقوام فالحهد هلل علی وا فضلنا
علی كثحر ون خلقه تفضحال و لو كنا حصدد بیان هذه الهسجلة لشرحناها اكثر
و اتحنا حآخات و اخجار كثحرة و لكن فحها ذكرنا كفاخة و حالغ الهل التسلحن فاذا
عرفت الهلجكة و الشحاطحن فاعلن انه وا ون شئ فی االرض و ال فی السهاء
اال حسجعة حهشح ة و ارادة و قدر و قضاء و اذن و اجل و كتاب فهن كان یزعن

انه خقدر علی نقص واحدة فقد اشرك فان ون خحر و شر و صدق و كذب و
حق و حاطل اال حهشحته سجحانه و خجری الهحجوحات حهشحته علی اخدی
والجكته و خجری الهجغوضات علی اخدی الشحاطحن فكل طحب و طهر و خحر
و نور و كهال و عدل و قسط و حق و صدق ون الهلجكة و هی وتعلقة
حالهلجكة الحها تنزل و فحها تسكن و بها تتعلق و لها تحهل و بها تانس و كلها
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هی ضد ذلك فهی وتعلقة حالشحاطحن الحها تنزل و فحها تسكن و بها تتعلق و
لها تحهل و بها تانس فالجل ذلك صارت السهاوات وأو ی الهلجكة و

االرضون وسكن الشحاطحن فاذا خطر بجال االنسان ون خحر فهو ون القاء
الهلجكة و قد تلقاه ون الهلجكة و سكنة السهاوات و كلها خطر بجاله ون شر
فهو ون القاء الشحطان و قد تلقاه ون الشحطان و كل حادثة جرت فی العالن

علی نحو الخحر فهی حسجب الهلجكة و علی اخدیهن و كل حادثة جرت علی

نحو الشر فهی حسجب الشحاطحن و علی اخدیهن و جهحع وا هو ون العادات و
الطجاخ ع و الشهوات و الغضب و االلحاد و الشقاوات و االوراض و السوء و
االحخرة و االدخنة و وا ونه ستر االنوار و الجهل و اللجس و الخطاخا و اوثال

ذلك فهو ون الشحاطحن و اضداد ذلك ون الهلجكة فتجحن و ظهر لهن نظر و
احصر ان فی اول اللحل عند صعود االحخرة و االدخنة فی العالن او فی الجدن
حسجب اال كل و الشرب و الخواطر غحر الهنسوحة الی اهلل سجحانه كلها سلطان
الشحاطحن و غلجتهن و السحر عند ركود االحخرة و االدخنة فی العالن و فی
الجدن و هدوء الخواطر السحجة و خنوس الوساوس الردخة و االحادخث

النفسحة سلطان الهلجكة و حال نزولهن حالرحهة و الجركات و الخحرات و
استجاحة الدعوات و االلهاوات و الفحوض و اوثال ذلك فافهن خا حنی فقد
علهتك حاق الواقع و اسقحتك واء غدقا و وازو خت عنك شحجا خصلحك و
یز خد فی علهك و یجصرك و الحروتك عن العلن و الهعرفة فالرؤ خا التی یراها
االنسان فی اول اللحل ون الوساوس الشحطانحة و وا یراه قجحل السحر فهو ون
الهام الهلجكة و قد زعن القوم ان وا یراه االنسان فی الفجر و اول النهار فهو
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حق و واار ی ذلك قوال وثحقا فان ون نام عن صلوته و نام بین الطلوعحن و اول
طلوع الشهس فان ذلك ون استحالء الشحطان علحه و لوال انه نوم شحطانی

وانهی عنه الشارع صلوات اهلل علحه فال عجرة برؤ خا ون اناوه الشحطان و الهاه
عن ذكر اهلل سجحانه و النوم فی االوقات الهنهحة وضر وهرض فكحف خكون
وا یراه الهر خض حقا و هو حالهذخان اقربفعن ابیعجداهلل علحه السالم لحس
ون عجد اال یوقظ فی كل لحلة ورة او ورتحن او ورارا فان قام و اال فجاء

الشحطان فجال فی اذنه اوالیری احدكن انه اذا قام و لنخكن ذلك ونه قام و هو
وتححر ثقحل كسالن انتهی ،و ذلك الشحطان هو شحطان اللحل و خسهی

حالزها كها رو ی عن ابیجعفر علحه السالم و هو الذی خخدع االنسان كلها

ختنجه و خقول لنخأن لك حتی خطلع الفجر ثن یجول فی اذنه و خهصع حذنجه
فخرا و خصحح و هو الذی خناجی االنسان فی نووه حها خكره لححزن الذین آونوا
و لحس حضارهن شحجا اال حاذن اهلل و عن ابیالحسن االخحر علحه السالم اخاك و
النوم بین صلوة اللحل و الفجر و لكن ضجعة حال نوم فان صاحجه الخحهد
علی وا قدم ون صلوته و عن الصادق علحه السالم نووة الغداة وشووة تطرد

الرزق و تصفر اللون و تقجحه و تغحره و هو نوم كل وشوم و رو ی واعجت

االرض الی ربها كعجحجها ون ثلث دم حرام خسفك علحها او اغتسال ون
الزنا او النوم علحها حتی تطلع الشهس و عن الجاقر علحه السالم النوم اول
النهار خرق و القاجلة نعهة و النوم حعد العصر حهق و النوم بین العشاجحن
خحرم الرزق و قد ذكرنا الوجوه الطجحعحة للهناوات الهكروهة فی كتاحنا
حقایق الطب فان شجت فراجع حالجهلة الرؤ خا فی الهناوات الهكروهة
42

كاذحة فانها ون القاء الشحاطحن و وساوسهن نعن حعد الثلثحن ون اللحل
تصدق الرؤ خا اذا لنخنن عن صلوة اللحل و احسن ون الكل الرؤ خا فی وقت

القحلولة قجحل الظهر كها رو ی قحلوا فان الشحطان الخقحل و عن وجالس
الصدوق فی حدخث ان الحسحن علحه السالم نزل العذخب فقال فحها قاجلة
الظهحرة ثن انتجه ون نووه حا كحا فقال له احنه وا یجكحك خا احه فقال خا حنی انها
ساعة التكذب الرؤ خا فحها و انه عرض لی فی وناوی عارض فقال تسرعون

السحر و الهناخا تسحر حكن الی الجنة الحدخث ،و عن الصادق علحه السالم
اسرعها تأو خال رؤ خا القحلولة ،حالجهلة اول اللحل االحخرة و االدخنة فی الهواء

كثحرة و الشحاطحن وتعلقة بها و تدخل جوف االنسان و تخالط روحه و تصعد

الی دواغه و تخحل الحه اوورا حاطلة و كذلك الخحاالت و الوساوس الشحطانحة
التی كانت له فی النهار حاقحة فی صدره الی الثلثحن ون اللحل و هی وتعلقة
بروحه و احخرة االغذخة و االشرحة ووجودة فی حدنه و كل ذلك وراكب
الشحاطحن فحخحلون الحه اوورا حاطلة فال خحر فحها و لها كان غرضی تفهحهك و
تلقحنك الحكهة ال حد و ان اذكر لك ان االحخرة كحف تصعد الی الدواغ و

تصحر ونشأ تلك الصور التی یراها االنسان فی وناوه و الشحاطحن كحف تهثل
له حتلك الصور اعلن خا ثهرة فؤادی ان الغذاء اذا ورد الجدن حعد وا خقضهه
االنسان حاسنانه و خهزجه حلعاحه و نزل الی الهعدة و صب علحه الهاء و عهل
فحه حرارة الجدن و الهعدة انحل بهاضهتها التی هی ون الحرارة و الرطوحة
ككشك الشعحر واء غلحظا كالرب فجذحت الكجد ون عروق دقحقة ونها الی
الهعدة تسهی حهاسار خقا ونه واء فحه قوی تلك االغذخة حتی یجقی فی
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الهعدة فضول ذلك الكشك كالعجحن فحنحدر الی الهصار ین فحنصب ون
الهرارة الی االوعاء الهرة لتنجه االنسان للدفع و خقوم الحه فحصفر و لها كان
روحه و وحله الحرارة الغر یز خة فحه ذلك الهاء الذی ذهب الی الكجد و قد
خرح عنه و وات نتن تلك الفضلة و خرجت ونتنة ثن ذلك الهاء الذی
خرح ون الغذاء و ذهب الی الكجد خعهل فحه الكجد بهاضهتها و تنضجه
نضجا و تحله حال طجحعحا و تهحز ونه فضوال اخر دهنحة فتجعثها الی الهرارة و

واجحة بورقحة فتجعثها الی الكلحة و ولححة فتجعثها الی الطحال و یجقی
الجوهر الحاقوتی الناضج الصافی الخالص و هو الغذاء الهشاكل فتجعث

اعدله الی القلب فحعهل فحه القلب ححرارته فهنالك خصحر كالدهن فی

السراح و ختكلس ححرارة القلب و ختجخر كالدخان الحاصل ون الدهن
ححرارة النار فهنالك تشتعل فحه الحرارة الفلكحة الهنجثة فی العالن بواسطة
انوار الكواكب و شعالتها فحححی و ختحرك حالقجض و الجسط كها حققناه فی
سایر كتجنا فحصحر ححوانا و خجری ذلك الجخار فی االوردة الناحتة ون القلب
الهنجثة فی الجدن و خححی الجدن و هذا الححوان فی شكله و طجعه تاحع
لذلك الدخان و الجخار و اال فالححوة الفلكحة ون ححث الفلك ال تعحن فحها

لححوان ون الححوانات و لحست حسجع و ال بهحهة و ال طحر و ال انسان و انها
خحدث هذه الصور ون الجخار فانه ان كان ذلك الجخار صفراو خا صار سجعا
او حلغهحا صار سهكا او ترابیا صار بهحهة او هواجحا صار طحرا او وعتدال صار
ناطقا ثن اختالف اشكالها علی حسب اختالف اجزاء الجخار كها و كحفا و
اختالف الجخار ون اختالف الهادة الهأخوذة فی تكون اصل الجنحة و هی
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حعد خهحرة وا یرد علحها فتغحره و تححله علی حسب طجعها كها خححل
الثدی الدم الی اللجن و اوعحة الهنی الی الهنی و اذكر الهساجل حاالجهال و
االشارة النی ذكرتها فی غحر هذا الهحل حالتفصحل ثن خصعد ذلك الجخار
حغلجة الحرارة علحه الی الدواغ دخانا احر و ایجس وها كان فحقوی اثر االفالك
فحه لشدة التشاكل فحشتعل هناك حنفوس االفالك وتخحال وتفكرا وتوهها
عالها و عاقال و اوثال ذلك و خختلف ظهور هذه القوی فحه ححسب اختالف

وزاح الدخان و لذلك تری الناس فی هذه القوی وختلفة و اال فهذه القوی
ون االفالك لحست حهختلفة و ال حهتعحنة و ال حهتخصصة بواحد غحر واحد
فهن كان دخان رأسه صافحا وعتدال لحس خغلب علحه طجع دون طجع و خكون

كالهرآة الصافحة الهستقحهة هو الحاكن حالحق و القسط فاذا تخحل اورا
تخحله علی وا فی الواقع و اذا تفكر وجد االور كها فی الواقع و هكذا اذا
استعهل سایر قواه و اذا كان ذلك الدخان غحر وعتدل و غلب علحه لون و
فحه كثافة و اعوجاح كلها انطجع فحه ون الخارح كان علی حسب صجغه
كالهرآة الهصجوغة العوجاء فهو الحا كن الجایر و الهعتدل الحقحقی هو

الهعصوم و هو حشر سهاو ی و روحه الدخانی كالسهاء الهصونة عن صعود
شحاطحن االصجاغ و االنحرافات الصاعدة ون ارض الطجاخع فهو ولكی
الصفات سهاو ی السهات و هو الهحزان الحق العارف حاالشحاء حالحق
الناطق بها حالصدق الختطرق فحه الشحطان و كل ون سواه ونحرف عن
االعتدال ففحهن تطرق الشحاطحن و تصعد الی سهوات دواغهن و تسترق
السهع و لحس فحهن شهب النه لنیجعث نجی عقلهن و لنخستول علی ولك
45

حدنهن و لنخهنع الشحاطحن عن سهاوات دواغهن فحأتون حاخجار كاذحة و
خخحلون الحه اوورا حاطلة اللهن اال االقلحن و هن اكابر الشحعة و آحادهن الذین

حفظ اهلل قلوبهن و صدورهن عن تطرق الشحاطحن بجركة والخة ساداتهن اال ان

الهؤونحن وحفوظون عن ضرر الشحاطحن و لحس حضارهن شحجا اال حاذن اهلل و
اذا وسهن طاجف ون الشحطان تذكروا فاذا هن وجصرون فكل وا ظهر فی

الناس ون خالف االعتدال فانها هو ون الشحطان فاعلن خا حنی انه كها كان

الححوان ون ححث الفلك ال تعحن فحه و انها التعحن ون الدخان الذی هو
الروح الطجحعی و حاختالف الروح الطجحعی صار االسد اسدا و الغنن غنها

كذلك فی االنسان اذا حلغ االنحراف وجلغا صار علی جهة الضد وع

الهؤونحن و االولحاء تعحن تلك الححوة فحهن حالشحطانحة و هو قوله
سجحانه شحاطحن االنس و الجن و قوله الوسواس الخناس الذی یوسوس فی
صدور الناس ون الجنة و الناس فحكون ذلك الدخان الهححی شحطانا حنفسه
و ان كان ذلك الدخان وشاكال لالولحاء و االنجحاء تعحن الححوة فحه حتعحن
االخهان و تعحن حاالنسانحة فكان انسانا و وؤونا قال علحه السالم الناس كلهن
بهاجن اال الهؤون و قال اهلل تعالی ان هن اال كاالنعام حل هن اضل فافهن وا

اقوله لك فالشحطان ذاتحه الشحطنة ثن حالعرض قد خفعل خحرا و غاخته
الشحطنة و الهؤون ذاتحه االخهان و قد خفعل شرا حالعرض و سحغفر له و لحس
حضارهن شحجا ثن ان االنسان اذا صار انسانا ححسب الظاهر كاجنا وا كان رحها
خحدث فی حدنه اخالط ونحرفة وهرضة فی عضو ون اعضاجه و عهلت فحها
الحرارة و هی فاسدة فجخرتها حخارا ونحرفا فاسدا اشتعل فحه ون روح
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االنسان روح كها خشتعل الدخان الصاعد عن الفتحلة الهطفحة اذا قرب ون
السراح فحححی ذلك الجخار فی حدن االنسان این وا كان و هو شحطان له
حركات و اقوال ونحرفة ال خحر فحها اواتری الهرضی یهجرون و لهن قلق و

كرب و سوء خلق كل ذلك ون حركات ذلك الشحطان حتی ان الصداع
شحطان و الشحاطحن كاالناسی ونهن اعهی و ونهن حصحر و ونهن اصن و ونهن

سهحع و ونهن ناطق و ونهن احكن ونهن حلحن ونهن غضوب ونهن ودار و
ونهن طاش ونهن كسالن و ونهن فاره و هكذا و كلهن خفعلون وا خفعلون لغحر
اهلل و كل ون خعهل عهال علی خالف الحكهة و خالف الشر خعة الهطهرة

التی هی طر یق العدل و الحكهة و االنصاف او خقول قوال علی خالفها فانها
ذلك ون الشحطان الساكن فی حدنه فكل الناس وهسوسون حالشحاطحن
وخجطون حاالحالسة و لكن الخشعرون فاذا اكل االنسان و شرب زاخدا صعد وها
اكل و شرب فی حدنه احخرة و تححی حفضل ححوته شحطانا كسال نواوا غجحا
حلحدا و خنتشر ذلك الشحطان فی حدنه و خهنعه عن الخحر و ذلك حاق الی ان
یركد ذلك الجخار فحهوت ذلك الشحطان فحنشط االنسان للخحر و العجادة و
یزداد فههه و علی هذه فقس وا سواها فاذا عرفت الحق فاسع فی وتاحعة

الشر خعة الغراء الهطهرة فانها سجب هالك الشحاطحن و االحالسة و ز خادة
الهلجكة و نزولهن علی االنسان الذین قالوا رحنا اهلل ثن استقاووا تتنزل علحهن
الهلجكة االتخافوا و التحزنوا و احشروا حالجنة التی كنتن توعدون نحن
اولحاؤكن فی الححوة الدنحا و فی اآلخرة و اهل الحق لها كان نظرهن الی
االرواح قالوا ولجكة و شحاطحن و اهل الحكهة الطجحعحة غافلون عن االرواح
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فقالوا حخار و دخان و انا لها اردت تفهحهك عجرت حذلك و لها عرفت
الهلك و الشحطان فعجر حتعجحر االنجحاء و االولحاء فانه الحق االتری انك اذا

نظرت الی انسان جاء قلت انسان جاء وثال و ون ال خجرة له حححوته و
انسانحته خقول ار ی جسها تحرك او لحها تحرك و هو ال علن له حححوته التی
فی جسهه ففی اول اللحل تلك االحخرة التی هی وحال الشحاطحن تصعد الی

دواغ االنسان و الشحاطحن راكجة فحها فتدخل دواغ االنسان و تهتزح الروح

التی فی الدواغ و تعوجه و تصجغه و تنطجع اشجاحها فی الخحال و الحس
الهشترك و تلك الشحاطحن علی هحآت وختلفة و تنطق حاقوال و تتحرك

ححركات وتفاوتة فحدركها االنسان و یراها رؤ خا فاوثال هذه الرؤ ی ال عجرة بها

احدا و انها هی وثل وا یراها صاحب السرسام ون الصور و رحها تكون وهولة و
رحها تكون وأنوسة وحجوحة او وجغوضة ونكرة و كذلك االحخرة الصاعدة فی
العالن تركجها الشحاطحن لها ححیت حشعالت الكواكب فی الجو و تصعد
الشحاطحن و تطحر فی الهواء و تذهب صاعدة الی السهاء فان صعدت الی
قرب الفلك و كرة النار احترقت تلك االحخرة و رجهت حشعالت الكوا كب

فاحترق ذلك الشحطان و وات و وقع علی االرض ففی اول اللحل الشحاطحن
الهنجثة فی العالن تدخل احدان الناس ون طر یق التنفس و خصعدون الی

دواغهن و خهازجون ارواحهن و وشاعرهن فحخحلون الحهن اوورا حاطلة كها
عرفتك فال عجرة حخحاالت اول اللحل و ال عجرة برؤ خاهن هذا و الناس كلهن
وهلوون ون الشحاطحن ون هذه الوجوه و ون وجوه اخر و لرحها خكون انسان
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الخصدق رؤ خاه و لو فی السحر فان شحاطحنه لنتهت و لنتركد كها خأتی و
اسجاب صدق الرؤ خا و كذبها كثحرة و وا ذكرنا فی هذا الفصل حعضها.
الثالث [فی اختالف صدق الرؤخا و كذبها ححسج غلجة االعراض و االوراض
فی الجدن]
و خختلف صدق الرؤ خا و كذبها ححسب غلجة االخالط و االوراض فی الجدن
هذا و ان ظهر وها بینا فی الفصل السابق فی الجهلة اال انی اردت ان افصله
فی هذا الفصل فاقول ان االخالط اذا غلب حعضها علی االنسان غلجة
وهرضة تعلق حه شحطان ون جنسه فان ون الشحاطحن ونهن سكنة النار و ون

الشحاطحن ونهن سكنة الهواء و ون الشحاطحن ونهن سكنة الهاء و ون
الشحاطحن ونهن سكنة التراب فاذا غلب علی االنسان الصفراء غلجة وهرضة
تعلق بها شحاطحن هن سكنة النار فاغلب وا خخحلون الحه النار و الجرق و
الشعالت و االشحاء الصفر و الحروب و الجدال و النزاع و الطحش و الغضب
و التطحرات و التوحشات و االسلحة و السجاع و اوثال ذلك وها ذكرناه فی
كتاحنا اسرار النقاط و اذا غلب علی االنسان الدم غلجة وهرضة تعلق حه

شحاطحن هن سكنة الهواء فاغلب وا خخحلون الحه الجروح و القروح و الدم و
االشحاء الحهر و النكاح و العشق و الهحجة و االنس و االلفة و الشجاعة و
الطحران فی الهواء و الطحور و الر خاح و اوثال ذلك وها ذكرناه فی ذلك

الكتاب و اذاغلب علی االنسان الجلغن غلجة وهرضة تعلق حه الشحاطحن
الهاجحة سكنة الهاء فاغلب وا خخحلون الحه الثلج و الهطر و الجحار و االنهار و

الوحل و االشحاء الجحض و النسوان و الهفا كهة و االشحاء اللحنة و االشخاص
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الجهحلة و السهك و اوثال ذلك وها هو وذكور فی ذلك الكتاب و اذا غلب
علی االنسان السوداء غلجة وهرضة تعلق حه الشحاطحن الترابیة سكنة التراب
فاغلب وا خخحلون الحه الهواضع الضحقة الهظلهة و السجون و الهحاحس و

القحد و الغل و االشحاء السود و الضجاب و الظلهة و الصور الههولة و االجنة و
الححات و الدخ دان و ذوات الحهة و الوحشة و اوثال ذلك وها هو وذكور فی

ذلك الكتاب فاذا اتاك آت برؤ خا و تفطنت ون هحجته و احواله و سابق
علهك حه انه قد غلب علحه احد هذه االخالط كها او فسد علحه كحفا و ذكر

رؤ خا وها خناسب ذلك الخلط فالتتصد لتعجحرها و تأو خلها فتقع فی الخطا و

التقل ان رؤ خاك كاذحة ون هذه الجهة او هی ون الشحطان فتؤذخه بل اسكت
عنه او قل اهلل اعلن او سوف اتفكر فحه ان شاء اهلل و اججه حالتی هی احسن و

اعلن انه ال تأو یل لها و انها قد نشأت فی خحاله ون تخحیل الشحطان فالجل
وا سهعت و ستسهع قلها خصدق رؤ خا الناس و ال عجرة برؤ یهن كها ال عجرة
حخحاالتهن و اعلن ان اصح الناس خحاال فی الحقظة اصحهن رؤ خا و اشدهن
تشوشا فی الخحال فی الحقظة و الوساوس اكذبهن رؤ خا الن الخحاالت

وخرجها وع وخرح الرؤ خا واحد و اسجابهها ون نوع واحد و قل فی الناس ون

خعتجر خحاله و خهكن ان خعتنی حه و كذلك رؤ خاهن فاغلجها اضغاث احالم و
ال اعتناء بها و لحست حقاحلة للذكر و التأو یل فعن الصادق علحه السالم فی
حدخث وفضل قال فكر خا وفضل فی االحالم كحف دبر االور فحها فهزح
صادقها حكاذبها فانها لو كانت كلها تصدق لكان الناس كلهن انجحاء و لو
كانت كلها تكذب لنخكن فحها ونفعة بل كانت فضال ال وعنی له فصارت
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تصدق اححانا فحنتفع بها الناس فی وصلحة یهتدی لها او وضرة ختحذر
ونها و تكذب كثحرا لجالخعتهد علحها كل االعتهاد الخجر ،و رو ی اكثر الهنام

رأی االحالم فاغلب الرؤ خا احاطحل اضغاث احالم ال خحر فحها و الخعتهد
علحها اللهن اال ان خجتهع شروطها اتفاقا كها خأتحك.
الراحع [فی انه قد خختلف الرؤخا ححسج اللحالی و االخام الهتجركة و غحر الهتجركة]

و قد خختلف الرؤ خا ححسب اللحالی و االخام الهتجركة و غحر الهتجركة فان
حعض اللحالی و االخام فحه ظهور آثار الربوبیة و نزول الرحهة و الهلجكة و
الجركات السهاو خة كلحالی القدر و لحالی الجهعة و لحالی شهر روضان عهووا

و سایر اللحالی و االخام الهتجركة الهندوحة فحها العجادة و الطاعة و ز خارة االجهة

علحهن السالم و اوثال ذلك و حعضها فحه سلطان الشحاطحن و هو ونحوس
قد اور حالحذر عنه كاول الشهر و نصفه و آخره و الهحاق و یوم االرحعاء و اخام
الكواول و اوثالها فانها تختلف الجتة و كذا اللحالی و االخام التی خقع فحها
قران ونحوس او نظر ونحوس او خسوء فحها حال الشهس و القهر و الزهرة
كوكب الخحال و عطارد كوكب الفكر او خكون كسوف او خسوف او ر خاح او
زالزل او نزول عذاب او برد فی غحر وحله او حر فی غحر اوانه او عفونة فی

الهواء او وحاء و طاعون او خكون القهر فی وحاله و الطر خقة الهحترقة او القهر فی
العقرب و اوثال ذلك وها یورث تغحرا فی الهواء و كرحا و وحشة و فزعا و اوثال

ذلك فان فی جهحع هذه االحوال تستولی الشحاطحن علی العالن و خستولون
علی الخحاالت و خخحلون الی الناس فی خقظتهن و نووهن اوورا حاطلة و ال
عجرة حخحاالتهن و السجب فی استحالء الشحاطحن فی هذه االوقات وا ور نوعا
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ان كل اور خجری فی العالن علی خالف الفطرة و علی نهج الكراهة هلل
سجحانه ون عذاب او خذالن و حهقتضی الهعاصی و السحجات فانه حهشحته
سجحانه الهكروهة و ظل تلك الهشحة روح سفلی و شحطان هو خد هلل سجحانه
كونا و ان كان ذلك الروح وجغوضا هلل سجحانه شرعا و الخنافی كونه خدا ان
خكون وعذحا حالنار وع قرناجهن االشرار فان الشحطان قد عصی اهلل سجحانه فی

وجه وحجته و رضاه فی التشر خع و خستحق العذاب و انها اعطاه اهلل سجحانه

الروح الخجحث حهقتضی سؤاله و قاحلحته و كون الشئ وخلوقا هلل حهشحته و
خدا له فی الكون الخنافی كونه وعذحا فی الشرع كها حقق فی وحله االتری ان
الكافر خقتل وؤونا و اهلل ختوفی االنفس ححن ووتها و خعطی صدقة و اهلل یرزق

ون خشاء وا خشاء و خنصر وؤونا و لحس له ون دون اهلل ولی و ال نصحر و اوثال
ذلك و كذلك الشحطان خصحر فعله فعل اهلل كونا و لحس هو و ال فعله حهرضی
هلل شرعا فحكون وعذحا و تفصحل ذلك وذكور فی سایر كتجنا و لعلك قد حزته
ونا و ور هنا وا خدل علی ذلك حالجهلة كل یوم و لحلة فحه سلطان الهلجكة و
نزول رحهة و ظهور آثار سلطنة اهلل و رحهة اهلل و غفران اهلل فحكون الرؤ خا فحه

ان لنخكن وانع آخر صادقة و ان كان فحه ظهور سلطان الشحطان و نزول نقهة
و عذاب و تغحر فی الهواء فالرؤ خا فحه كاذحة ان لنخكن وقتض آخر للصدق
اقوی فالهلجكة تنزل وع شعالت الكواكب حالرحهة اذا كانت علی نهج القوة
و الفرح و االعتدال و الخحر و النفع و تنزل حالسخط اذا كانت حخالف ذلك و
تغتنن الشحاطحن اذا رأوا الهلجكة قد نزلت حالنقهة و العذاب علی اهل
االرض فحعلهون ان الهلجكة التهنعهن عن اذی الخلق و اغواجهن و اضاللهن
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و اهال كهن فحقووون حطرا و یركجون وراكجهن و خجولون فی اطراف العالن و
خهصعون حاذنابهن و خصححون و خنخرون و خصفقون و خفعلون وا وكنوا ونه
فال عجرة حالرؤ خا فی تلك االحوال و اوا االوقات الهتجركة فتنزل الهلجكة حالرأفة

و الرحهة علی العجاد فاذا رأوا الشحاطحن ذلك علهوا انهن وهنوعون ون حنی
آدم و الختهكنون ونهن و لو خرجوا خحترقون حانوار الهلجكة و ان الرحهة

اكتنفتهن و الهلجكة احاطت بهن و االنوار قد غطتهن فحیأسون عن اضاللهن

فححتججون حجحورهن كحالخحترقوا فحصدق الرؤ خا فی تلك االوقات هذا و
احوال العالن اذا صلحت و االوضاع الفلكحة اذا اعتدلت تؤثر فی االحدان و

النفوس فتصلح الهزاح و تعدله فحجری علی االستقاوة و الوضع االلهی

الهحجوب فحتوجه النفس الی الهثل الهكتوحة فی الواح السهوات و االرض
فتراها كها هی و خصحر نظرها سهاو خا و اذا فسدت االحوال و االوضاع و جرت
حالنقهة تفسد االوزجة و تخرجها عن الوضع االلهی الهحجوب فحفسد
وشاعرهن و تعتل فالتدرك تلك الهثل ححقحقتها و خصحر نظرها فی االرض
ونكوسا فحری اوورا حاطلة كاذحة كها اشرنا الحه و انی لناترك شحجا حقدر

جهدی اال و قد اشرت لك الحه كحال تجهل حقحقة االور.

الخاوس [فی انه قد تختلف الرؤخا ححسج االوكنة]
و قد تختلف الرؤ خا ححسب االوكنة فان ون االوكنة وا هو وسكن الشحاطحن

كالكناسات و الهزابل و الهقابر و الهواضع القفرة و الهظلهة و النجسة و ونها

الفراش النجس الكثحف و اذا نام وحده و بیت فحه كلب او خنز یر او كافر او
خهر او خشرب فحه الخهر او خعصی فحه كثحرا و اوثال ذلك فان فی هذه
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االوكنة سلطان الشحاطحن و هی وقحلهن و وسكنهن و وأواهن فلو نام االنسان
فی هذه االوكنة تعلقت حه و دخلت فی حدنه و عروقه و تعلقت حارواحه و

صعدت الی دواغه و خحلت الحه اوورا حاطلة و افزعوه و ارعجوه و اوحشوه و

اروه صورا حاطلة و ون االوكنة وا هو وهجط الهلجكة و ونزل الرحهة
كالهشاهد الهشرفة و الهساجد و الهواضع الطحجة الطاهرة و ونها الفراش

الطاهر و بیت لحس فحه كلب و ال خنز یر و ال كافر و ال اناء بول و اوثال ذلك
فان فحها تنزل الهلجكة حالرحهة السحها اذا كان خقراؤ فحها القرآن و الدعوات و
ختطحب حالطحوب و خعلق فحها احراز و عوذات و قرآن و اوثال ذلك حشرط ان

الخنام فی ذلك الجحت وحده فان الشحطان خكون قر یجا ون الذی خنام وحده و
خلعب حه و ولعون ون نام فی بیت وحده ففی هذه االوكنة اذا رأی االنسان

رؤ خا تكون وعتجرة ان لنخهنع عنه وانع آخر و اوا االوكنة االولی فحر خة حان
تكذب فحها الرؤ خا و تكون حاطلة و الاستحسن النوم وع جنب او حاخض و
الاستأونه ون تطرق الشحاطحن بل وطلق الهرأة خاصة غحر الهأوونة فانها
وحل الشحطان حالجهلة هذه االسجاب اخضا وها خختلف حسججه الرؤ خا

اختالفا فاحشا و اعلن ان الهقتضحات للشئ الواحد فی الدنحا كثحرة و
الهوانع عنه كثحرة كها قد رأخت فی كتاحنا اسرار النقاط و سهعت ون علن
النجوم و ال حد لالنسان ون والحظة جهحع ذلك و وقاحلة الهقتضحات
حالهوانع و الحق الهحض وا خلص ون الهوانع حالكلحة و حصلت له
الهقتضحات و الجاطل الهحض وا حصل له الهوانع و عدم فحه الهقتضحات
فاذا اختلطا خكون االور بین بین و ان كان االغلب اقوی و اكثر جرا الی جانجه
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و لكن اهلل سجحانه الخحرم الهانع الضعحف عن وقتضاه بوجود الهقتضی
القوی و الخهنع الهقتضی الضعحف عن رحهته بواسطة وجود الهانع القوی
بل خعطی كل ذی حق حقه فافهن ذلك و اجره فی كل وقام و التحكن احدا

حالصرف عند الشوب و غلجة جهة فان اهلل ذو الفضل العظحن و قل وا یوجد
فی الدنحا صرف قال علی علحه السالم وا وعناه لو خلص الحق لنخخف

علی ذی حجی و لو ان الجاطل خلص لنخخف علی عاقل و لكن یؤخذ ون
هذا ضغث و ون هذا ضغث فحأتحان جهحعا لحهلك ون هلك عن بینة و
خححی ون حی عن بینة و الدنحا كذلك وا داوت دولة الجاطلة قاجهة فاذا صار
الرجعة و قتل الشحطان عند الروحا فی الوقت الهعلوم خلص العالن عن
شوب الجاطل و ظهر اور اهلل و اوا هذه االخام فاور وحكن و قضاء وجرم و لنیرد
اهلل اال هكذا حتی یجلغ الكتاب اجله فراع الهقتضحات و الهوانع ان احطت
بها خجرا و احكن لكل حقدره و لها كانت الهقتضحات التحصی و الهوانع
التستقصی الرتجاط جهحع اجزاء هذا العالن حعضه بجعض صار هذه العلوم
علی وا تری كثحرها الخدرك و قلحلها الخنفع و لكن قلحلها الخنفع فی جلب

نفع وحذور او دفع حالء وقدور و فی الحكن علی النتحجة حالجت و القطع و

لكن فی العلن حاالسجاب و العلل خنفع و خنفع و الحكحن لحس ححكحن حتی
خفهن هذه الهساجل حق الفهن و خعرف حقایق االشحاء فالتهلن عن اخذ
العلن حاالسجاب و العلل اذا لنتصب النتحجة فانك ان لنتصب النتحجة
الهطلوحة ظاهرا اصجت وعرفة حقایق االشحاء و خنفعك فی وعرفة رحك و فی
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سایر العلوم العقلحة الكلحة التی لحس لها اعراض و اسجاب وختلفة و هی
تجری علی القطع و الحقحن.
السادس [فی انه قد تختلف الرؤخا ححسج االحوال كها اذا نام علی طهارة او
وستقجل القجلة و ذاكرا هلل سجحانه و غحر ذلك]
و تختلف الرؤ خا ححسب االحوال فان االنسان اذا نام علی طهارة ظاهر خة و
حاطنحة وستقجل القجلة ذاكرا هلل سجحانه وتوجها الحه و قد استغفر لذنوحه و
تطهر حهاء التوحة ون اقذار الخطحجات و ذكر اهلل حتی غلب علحه النوم و
اسكته و استعاذ حاهلل ون الشحطان و احترز حاالحراز الهأثورة و استعاذ

حتعو خذات ورو خة و قرأ القرآن و احتجب حه عن شر الشحاطحن السحها آخة

السخرة فانها آخة هلل سجحانه فی هذا االور و نام علی ذلك و هو وستكهل
سایر الشروط و استتهها بهذا االور ان كان فحها نقص فان هذا اقو یها فانه
خصدق رؤ خاه و خصعد نفسه الی السهاوات الجتة و یری وا یری فی السهاوات
و خحف حه الهلجكة و تهنعه عن الشحاطحن فالخدخلونه و الخلعجون حه السحها
اذا كان خفحف الجطن صاجن النهار قاجن اللحل فی وقت صلوة اللحل و اوا اذا

نام علی غحر طهارة و علی غحر ذكر و توحة و قراءة و استعاذة و السحها وحده او
فی بیت وحده او وهتلی الجطن فان وا یراه اضغاث احالم اللهن اال ان
خهنعه وانع و اعلن هذه االسجاب فی هذه العلوم كالطب فانه خقال ان
الدارصحنی خسخن خعنی هو وحده طجعه كذا و اوا اذا خلطه شارحه حاضعافه

واء الحصرم فانه الخحس له حسخونة الجتة و خقال ان الدواء الفالنی وسهل
لكن اذا خلطه حاضعافه افحون لحس خظهر له اسهال و كذلك االعهال
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الشرعحة و الثواحات الهوعودة لها و العقاحات الهذكورة فحها و اال خلزم
التناقض فی اقوال الحكحن و الحكحن لحس خخالف كالم ونه كالوا آخر اعتجر

ون قول االوام فی شرح قوله تعالی :و ون خقتل وؤونا وتعهدا فجزاؤه جهنن،

خقول ان جازاه و كذلك هذه االسجاب تقتضی ذلك خعنی لو لنخكن وانع و
الهوانع و الهقتضحات لالشحاء التحصی و الخقدر علی ووازنتها كلها و
استخراح النتحجة ونها اال ون خحصی الخالیق اجهعحن و احصی كل شئ

فی اوام وجحن و خضع الهواز ین القسط لحوم القحهة.
الساحع [فی االخجار الواردة فی علل صدق الرؤخا و كذبها]
عن الهجالس حاسناده عن ابیهر یرة عن النجی صلی اهلل علحه و آله قال اذا
تقارب الزوان لنتكذب رؤ خا الهؤون و اصدقهن رؤ خا اصدقهن حدخثا و
رو ی اذا اقترب الزوان لنتكد رؤ خا الهؤون تكذب و قحل فی شرحه انه اراد
اقتراب الساعة و یؤخد هذا الهعنی وا رو ی ون طر یق العاوة اخضا عن
ابیهر یرة قال قال رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله اذا كان آخر الزوان لنخكد
رؤ خا الهؤون تكذب و ون طرخقنا وا رو ی عن الكافی حسنده عن هشام بن

سالن عن ابیعجداهلل علحه السالم قال سهعته خقول رأی الهؤون و رؤ خاه فی

آخر الزوان علی سجعحن جزءا ون اجزاء النجوة و قحل وعناه اعتدال النهار و
اللحل و استواجهها نظرا الی وا خقوله الهعجرون ان وقت ادراك الثهار و خنعها

خكون الرؤ خا اصدق و ال شك ان االول اوجه لشهادة الخجر حهضهونه فحكون
رؤ خا الهؤون فی آخر الزوان اصدق و الوجه فی ذلك ان االحالم تترقی و
االفهام تتزاخد و الهؤون الثاحت علی االخهان فی آخر الزوان اثجت اخهانا و
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ارسخ فی الدین و لذلك ثجت علی الدین و قد وألت الدنحا ظلها و جورا و
قد غربل اهل الزوان غرحلة حتی خرح ون لنخكن ون اهل االخهان الحقحقی و

ارتد و لنیجق اال الثاحت الهاحض االخهان هذا و خصفو الزوان و خقترب
الهلكوت و خترقی الزوان و الكون و الهكان فحكون الهؤون اقرب الی ولكوت
السهوات فها یراه برأخه فی خقظته او برؤ خاه فی وناوه لنخكد خكذب و اوا رأی

الهنافقحن و رؤ خاهن فی آخر الزوان لنخكد خصدق الستحالء الشحاطحن علحهن
و نفوذهن فحهن فالخنظر ون اعحنهن اال الشحطان و الخنطق ون السنتهن اال
الشحطان و الخدرك حهشاعرهن اال الشحطان ففی هذه االخام خكون رؤ خا الهؤون
اصدق و رأخه اصوب و رؤ خا الهنافق اكذب و رأخه اخطأ و اوا آخر الخجر االول

ان اصدقهن رؤ خا اصدقهن حدخثا فاحد وعانحه ان الذی الیجالی فی اخجاره
عن االوور الهحسوسة التی ختجحن خطاؤه ان خكذب الیجالی فی قصته الرؤ خا
ان یز خد و خنقص و خكذب فهن كان اكثر احتحاطا فی اخجاره عن االوور
الظاهرة ان الیز خد و الخنقص خكون رؤ خاه اصدق و خطهجن الهعجر حاخجاره انه
رأی كذلك و لحس خغرق فی كالوه و لحس خساوح فحطهجن حقوله فحعجره
ححسب وا یراه و خحصل الظن بوقوع التأو یل و اوا الكاذب فالخقدر االنسان

علی تصدخقه انه رأی رؤ خا اصال او رآها كها حكی حال ز خادة و ال نقحصة
فالخقدر علی تأو خلها و خهكن ان یراد حه ان الصادق فی قوله هو الذی قد عود
نفسه حتحقحق االوور و التوجه الی االشحاء حكله حتی خفههها علی الحقحقة
لحكون اذا اخجر عنها صادقا الخكذب و اوا الكاذب فالیجالی حاالشحاء و
فههها و الیجالی فی اخجاره عن االوور ان خخالف الواقع فهن كان نفسه
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وعتادة حتحقحق االوور خكون توجه نفسه فی الهنام الی االشحاء عن اعتناء و
دقة فتحققها فتصحب فی رؤ خاه و ون كان نفسه وعتادة حالتساوح فی

تحقحق االوور و تكون حواسه وشوشة حاال كاذخب التی خقولها التحقق نفسه

فی الرؤ خا االوور فالتصحب فی ادراكها هذا و الرؤ خا شأن ون شؤن النجوة و
النجی هو الهخجر عن اهلل سجحانه و اهلل سجحانه الخستنجئ كاذحا و الختخذه
وخجرا عنه فالخلههه اهلل فی وناوه خحر الناس لحكون حشارة لهن و ال شرهن

لحكون انذارا لهن فالكاذب وحروم عن الهام اهلل سجحانه و الذی خدل علی
ان الرؤ خا ون شؤن النجوة كثحرة ونها وا ور هنا و ونها وا رو یعن الجصایر
حسنده عن زرارة قال سألت احاجعفر علحه السالم ون الرسول و ون النجی و

ون الهحدث فقال الرسول الذی خأتحه ججرجحل فحكلهه قجال فحراه كها یری
احدكن صاحجه الذی خكلهه فهذا الرسول و النجی الذی یؤتی فی النوم نحو
رؤ خا ابرهحن و نحو وا كان خاخذ رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله ون السجات اذا
اتاه ججرجحل فی النوم فهكذا النجی و ونهن ون تجهع له الرسالة و النجوة فكان
رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله رسوال نجحا خأتحه ججرجحل قجال فحكلهه و یراه و

خأتحه فی النوم و اوا الهحدث فهو الذی خسهع كالم الهلك فححدثه ون غحر

ان یراه و ون غحر ان خأتحه فی النوم و االخجار بهذا الهعنی كثحرةو عن الصادق
علحه السالم اذا كان العجد علی وعصحة اهلل عز و جل و اراد اهلل حه خحرا اراه فی
وناه ( وناوه ظ )وا یروعه فحنزجر بها عن تلك الهعصحة و ان الرؤ خا الصادقة
جزء ون سجعحن جزءا ون النجوة و عن النجی صلی اهلل علحه و آله ان الرؤ خا
جزء ون ستة و ارحعحن جزءا ون النجوة و هی علی رجل طایر فاذا حدثت بها
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وقعت فاهلل سجحانه الختخذ الكاذب نجحا وخجرا عنه حغحجه و تجشحره و
انذاره و اوا الوجه فی قوله ان الرؤ خا الصادقة جزء ون سجعحن جزءا ون النجوة
فان الهؤون خلق ون شعاع النجی صلی اهلل علحه و آله و نسجة الشعاع الی

الهنحر نسجة الواحد الی السجعحن كها خظهر ون االخجار و هذا الواحد غحر
ذلك السجعحن بل هو واحد آخر ادنی ون اجزاء السجعحن خلق ون اسفل جزء
ون اجزاء كحنونة العالی الن االثر شجح اسفل وراتب وجودات العالی و قسن

وراتب العالی علی السجعحن اشارة الی ان وقاوه حالنسجة الی الدانی وقام
الهشحة حالنسجة الی الهشاء و الهشحة خعجر عنها حكن و كن قواها سجعون و

اوا الوجه فی الستة و االرحعحن فان العالی قد تن وجوده فی ارحعة ادوار ثلث
دورات لتهام قاحلح ته و دورة لتهام وقجوله و كل دورة ونه وركب ون عشر
قجضات تسع ون االفالك و واحدة ون االرض كها حقق فی وحله فتن له
ارحعون وقاوا كها قال اهلل سجحانه و واعدنا ووسی ثلثحن لحلة و اتههناها حعشر
فتن وحقات رحه ارحعحن لحلة و له فی وقام التعحن و التشخص حدود ستة
فذلك ستة و ارحعون وقاوا و االثر بهذا االعتجار جزء ون ستة و ارحعحن جزءا

فانه اثر اسفل وقاواته و انه كالعرض حالنسجة الی الهؤثر و ظهور ونه حالجهلة
رؤ خا الهؤون و رأخه ظل جزء ون اجزاء النجوة الجتة و ان لنتكن فی آخر الزوان و
ان كانت تتأ كد فی آخر الزوان كها رو ی عن كتاب الهؤون للحسحن بن
سعحد حاسناده عن ابیعجداهلل علحه السالم قال رأی الهؤون و رؤ خاه جزء ون
سجعحن جزءا ون النجوة و ونهن ون خعطی علی الثلث و عن الرضا عن آحاجه
عن علی علحهن السالم قال رؤ خا االنجحاء وحی انتهی ،و لحس رؤ خا الهؤون
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وحی و لكنها الهام ون اهلل و لحس حد التحدث كاالجهة علحهن السالم كها
رو ی ون الهجالس حسنده عن هرون بن حهزة قال سهعت احاعجداهلل علحه

السالم خقول ان ونا لهن خنكت فی قلجه و ان ونا لهن یؤتی فی وناوه و ان ونا

لهن خسهع الصوت وثل صوت السلسلة فی الطشت و ان (ونا ظ) لهن خأتحه
صورة اعظن ون ججرجحل و وحكاجحل انتهی ،حالجهلة اذا تقارب الزوان لنخكد

خكذب رؤ خا الهؤون و اصدقهن رؤ خا اصدق حدخثا و اوا قول الهعجرین ان
الرؤ خا تصدق عند اخناع الثهار فهو قر خب فان وقت اخناع الثهار آخر الصحف و
اول الخر خف و عند ذلك خصفو الهواء و ختحلل االحخرة و الرطوحات الشتاجحة

و الربیعحة حغلجة حر الصحف و تجفحفها لها كها رو ی عن الرضا علحه السالم

ان فی اخلول خطحب الهواء و خقوی سلطان الهرة السوداء الخجر ،و فحه خدرك
الثهار فاذ طاب الهواء قل الشحاطحن و صح الرؤ خا ثن فی
تشر یناالول قال علحه السالم تهب الر خاح الهختلفة و ختنفس فحه ر خح
الصجاء انتهی ،و خحدث فحه اوراض و اوحاء الختالف الر خاح فال عجرة حالهنام
فحه فتجحن ان فی اول الخر خف خصدق الرؤ خا ان لنخكن وانع هذا و فی اول

الخر خف اول سلطان السوداء و هی فی حالة الصفاء صایجة الرأی دقحقة
الفكر ثاحتة العزم تتدقق فی االوور فاالنسان فحه حری حان خصدق رؤ خاه
فافهن.
الثاون [فی انه قد تختلف الرؤخا ححسج الههة]
و تختلف الرؤ خا حسجب الههة فهن كان فی یووه او فی اول لحله وهتها حاور
حتی خهلكه و خغلب علحه و خجری بجاله ون غحر رو خة و عز خهة و تعهد
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حححث الخنقلع ذهنه عنه اال حعسرة و وهها غفل عاد الی تلك الههة فانه اذا
نام رأی وا خناسب ههه الجتة و ال عجرة حهثل هذه الرؤ خا و ذلك كالعاشق

الهجتلی حالهعشوق الغالب فكره فحه فانه حهحض وا نام یری وعشوقه و وا
ختعلق حه و الخاجف عن اللصوص یری اللصوص و العطشان یری الهاء و
الهرتقب یری وا یرتقجه فال عجرة حشئ ون هذه الرؤ ی الجتة و ال تاو یل لها و

العلة فی ذلك ان ورآة الحس الهشترك الذی هو ووضع الرؤ خا وصجوغة
وتشكلة حتلك االشكال و هو وتطجع بها فاذا خلی و طجعه الثانی ختشكل
حشكله فاذا تشكل حشكله خنصجغ حصجغه و ختشكل حشكله كل وا خنطجع فحه

حتی انه رحها یری فی الحقظة صورة ههته فی كل شئ خنظر الحه و كذلك فی
الهنام االتری انك لو نحتت الهرآة علی هحجة و صجغتها حصجغ و قاحلت بها
الجدار رأخت الجدار علی هحجة الهرآة ال الجدار فالحس الهشترك اذا تطجع
حطجع یری كلها یری علی هحجة طجعه الثانوی و اوا السر فی تطجعه فهو دقحق و
ساخجرك حه حتی التجهل حقحقة الحكهة فحه اعلن ان الشئ كلها كان
اغلظ و ایجس خكون اقل وطاوعة و كلها كان ارق و ارطب خكون اسرع

وطاوعة فالجل ذلك االحدان الكثحفة الغلحظة احعد انفعاال عن العوارض

العارضة و االحدان الرقحقة الناعهة اسرع انفعاال عن العوارض فالجدن حالنسجة
الی الروح اغلظ و اكثف و ایجس فالجدن احعد انفعاال عن العوارض العارضة
و اوا الروح لشدة رقته و رطوحته اقرب انفعاال و لذا رو ی الروح جسن لطحف
الجس قالجا كثحفا ،فالروح سر خع االنقالب و االستحالة و االنفعال فاذا توجه
االنسان بروحه الی النار و وقع فحه وثال النار خغحره نحوه و اذا توجه الی الهاء
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و وقع فحه شجحه غحره نحوه و هكذا كل شئ ختوجه الحه االنسان ختغحر روحه و
ختشكل حشكله فی الفور لرقته و لطافته فاذا توارد علحه وثل عدخدة واحد حعد
واحد علی التعاقب لنختهكن فحه واحد ونها فاذا دام علحه وثال واحد
تشكل حشكله وا دام وواجها حه و فی وقاوه وا لنخكن الروح سوداو خا خاحسا فحه
حدة لنخثجت علی شئ ودة و االرواح الرطوبیة غحر ثاحتة علی شئ و خنهحی
عنها سر خعا و تنساه و خصحر كالنقش علی الهاء و اذا كان فی وقاوه سوداو خا

ترابیا وتحجرا خثجت علحه كلها انتقش فحه زوانا وهتدا و خنهحی عنه بجطؤ
هذا و وداووته علی الشئ الواحد و عدم تنقله عنه اخضا یز خد فی السوداء و

التحجر كها ان الحركة تحدث الحرارة و الحرارة اخضا تقوی الحركة

فسوداو خته وورثة للهداووة و وداووته اخضا تورث غلجة السوداء علی حذو قول
الشاعر:
وسجلة الدور جرت بینی و بین ون احب لوال وشحجی واجفا لوال جفاه
لناشب
و قول الصادق علحه السالم حالحكهة خستخرح غور العقل و حالعقل خستخرح
غور الحكهة ،فاذا ازداد یجسه تحجر و اذا تحجر ثجت علحه الهثال و اذا ثجت

علحه الهثال انفعل حه انفعاال خشجه الذاتحة فتطجع علحه فصار حححث اذا
خلی و وحله عاد الی تلك الصورة اللهن اال ان ختعهد فالخهتنع علحه لرقته
النوعحة النسجحة و لكن لحجوسته النسجحة خعود الی تطجعه حهحض التخلحة و
لذلك تجد صاحب الههة داجن النظر فحها یهتن و كلها ترك اشتغل حاله حها
یهتن حه فاذا نام صاحب الههة و حطل تعهداته حالقهر عاد روحه الی شكله
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اال كتسابی و طجعه فرأی صورة ههته ال وحالة و اعظن ذلك اثرا اذا سهر شحجا
فی ههته فان سهره فحها یز خد فی یجسه و تطجعه و خكون اقرب الی النوم حتی

انه ختفق لنا و لغحرنا ان سهرنا فی الفكر فی عجارة او وسجلة رأخناها فی الهنام
بل و اذا انتجهنا اول وا خجری بجالنا ون غحر عز خهة بل حالطجحعة تلك العجارة
حالجهلة التطجع الحاصل لحال السحها وا سهر االنسان فحه قلحال او اهتن حه فی

فراشه و نام علحه یراه فی نووه الجتة فالجل ذلك اذا رأی الههتن حالعلن ون
الهطوعحن العلن او حالصناخع الصناخع او حالهناصب الهناصب او غحر ذلك
الخعجؤ برؤ خاه الجتة نعن لو رأی شحجا حغتة ون غحر الجاب الههتن حه فححتهل ان
خكون صادقا اذا حصل له سایر الشراخط و الجل ذلك نجد ون خعتنی حالرؤ خا

و التعجحر و له حسن ظن بها و یر خد ان یری رؤ خا كاشفة عن االوور خكون اكثر
رؤ خا و ون الخعتنی حالرؤ ی و الخظن بها خحرا هو قلحل الرؤ خا و رؤ خاه قلحلة
االصاحة و الجل ذلك رغب الحجج علحهن السالم اولحاءهن فی الرؤ خا
لحستانسوا حعالن الغحب و خستكشفوا االوور و ختوجهوا الی تلقی االلهاوات و
خنتظروها و خسألوا اهلل سجحانه حلسان حالهن و وقالهن ذلك و خصحر وحل

تعلق االلهام و ختطرقوا فی عرصة الغحب و خستأنسوا حالهلجكة و الروحانحین و

خأتحهن وجشرات و ونذرات و الهاوات فهن ذلك وا رو ی عن االختصاص
حسنده عن ووسی بن جعفر علحه السالم قال سهعته خقول ون كانت له الی
اهلل حاجة و اراد ان یرانا و خعرف ووضعه فلحغتسل ثلث لحال خناجی حنا فانه
یرانا و خغفر له حنا و الخخفی علحه ووضعه قحل سحدی فان رجال رآك فی الهنام
و هو خشرب النجحذ قال لحس النجحذ خفسد علحه دخنه انها خفسد علحه تركنا و
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تخلفه عنا الخجر ،الهراد حقوله خناجی حنا اوا الهراد ان خناجی حنا رحه فحعزم
علحه حنا و ختوسل الحه حنا ان یر خنا اخاه او خناجی حنا خعنی یهتن برؤ ختنا و
خحدث نفسه حنا و رؤ ختنا و وحجتنا فانه یراهن و عن الكافی حسنده عن عهرو
بن خالد عن الرضا علحه السالم قال ان رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله اذا
اصجح قال الصحاحه هل ون وجشرات خعنی حه الرؤ خا و رو ی عنهن علحهن

السالم ان رؤ خا الهؤون صحححة الن نفسه طحجة و خقحنه صححح و تخرح
فتتلقی ون الهلجكة فهی وحی ون اهلل العز یز الججار و رو ی انقطع الوحی و
حقی الهجشرات اال و هی نوم الصالححن و الصالحات و عن الكافی حسنده
عن جابر عن ابیجعفر علحه السالم قال قال رجل لرسول اهلل صلی اهلل علحه و
آله فی قول اهلل عز و جل لهن الجشری فی الححوة الدنحا قال هی الرؤ خا الحسنة
یری الهؤون فحجشر بها فی الدنحا و خأتی وا خدل علی ذلك و انها الغرض
اهتهام الهؤون حالرؤ خا لالستحناس حعالن الغحب و الهلجكة و الوحی و االلهام
و فحه ونافع جلحلة خالفا علی حعض ونتحلی العلن ححث لنخعتنوا حاور
الرؤ خا كها خأتی اقوالهن ان شاء اهلل للعجرة.
التاسع [فی انه ون اسجاب اختالف الرؤخا االعتقاد]
و ون اسجاب اختالف الرؤ خا االعتقاد و هو اخضا اور عظحن و سر جسحن فان
االعتقاد هو انعقاد الروح علی اور و تحجره علحه و وا لنخكن االور كذلك

لنخسن عقحدة و اعتقادا فاذا تحجر الروح علی اور و لنخلتفت الی خالفه او

لنخعتن حخالفه فلنختزلزل و انصجغ نفسه و روحه و حواسه علی ذلك فهو
الجل وا ذكرنا فی الفصل السابق الیری فی الرؤ خا اال وا یوافق اعتقاده حقا
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كان او حاطال فاذا اعتقد فی رجل خحرا یری له رؤ خا صالحة و ان كان الرجل
ون اهل الجاطل و اذا اعتقد فحه شرا یری له رؤ خا طالحة و یراه حاسوء حال و

ان كان الرجل فی الواقع ون الكاولحن و ذلك ان االشجاح فی الهراخا علی

حسب الهراخا سواء طاحقت الواقع ام خالفت فاذا اعتقد فی وؤون انه كافر
یراه فی سهوم و حهحن و ظل ون خحهوم ال حارد و ال كر خن و هو لنخقرأ اال

حروف نفسه و لنیر اال صجغ ذهنه و اذا اعتقد فی كافر انه وؤون یراه فی

جنات و نعحن و وقام كر خن و نعهة و راحة و عز و جالل و لنیر اال اصجاغ
ذهنه و الدستور الكلی لك فی الجاب انه الخصدق الرؤ خا اال ون رجل كان

ذهنه صافحا خالحا عن كل غش و غل و صجغ و شكل اللهن اال ان خكون
وصجوغا حصجغ یوافق الواقع اتفاقا فحوافق رؤ خاه الواقع و الشارع الهستقحن فی
الجاب ان خكون صافحا خالحا عن االصجاغ و نحن نذكر حعض اسجاب الصجغ
الجل التنجه حنوع الهسجلة و بیان حكن االسجاب و اال فالقاعدة الهوضوعة
هی وا ذكرت فلالعتقاد فی هذا الجاب دخل عظحن و الجل ذلك تری كل
وتدین حدین یری رجال ذلك الدین فی خحر و یری كل ون خخالف دخنه فی

شر و لحس ذلك وها خقدح فی اور الرؤ خا و لحس خسقطها عن االعتجار اذا
تحقق شروطها فالواجب للهعجر ان خسأل عن اعتقاد الراجی فاذا وجده علی
خالف الحق و قد رأی الرجل وا یوافق اعتقاده الخعتنی حه و الخأوله و خعلن انه
اضغاث احالم و ون الشحطان بل هی لحست برؤ خا حاصطالح االجهة علحهن
السالم بل هی حلن كها رو ی عن النجی صلی اهلل علحه و آله الرؤ خا ون اهلل و
الحلن ون الشحطان انتهی ،فالخعد وثل ذلك ون الرؤ خا نعن اذا كان الرجل
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وؤونا خعتقد الحق حقا و خعتقد الجاطل حاطال فهثل هذا االعتقاد لحس خضر
حالرؤ خا و وا خجده حق النه و ان كان ذهنه وصجوغا اال انه وصجوغ حها یوافق

الواقع فها رآه حسنا حسن حقحقة و وا رآه قجححا فهو قجحح حقحقة و لذلك

ورد ودح رؤ خا الهؤون و اشترط فی صحتها االخهان كها ور عنهن فی الفصل
السابق ان رؤ خا الهؤون صحححة الن نفسه طحجة و خقحنه صححح و رو ی عن

ابیعجداهلل علحه السالم رأی الهؤون و رؤ خاه جزء ون سجعحن جزءا ون النجوة و

ونهن ون خعطی علی الثلث حالجهلة اعتقاد الهؤون غحر وضر و اعتقاد
الكافر وضر اللهن اال ان یری علی خالف اعتقاده فهو حجة ون اهلل علحه و

سحأتی فی ذلك وز خد بیان ان شاء اهلل تعالی فی الرد علی غحر الهعتجر ین
حالرؤ خا و فی رؤ خا النجی و االجهة علحهن السالم و شحعتهن.
العاشر [فی اختالف الرؤخا حسجج الخصال النفسحة و الخواص االرضحة]

و وها خختلف حسججه الرؤ خا صدقا و كذحا الخصال النفسحة و الخواص
االرضحة و هی العادة و الطجحعة و الشهوة و الغضب و االلحاد و الشقاوة فهذه
اصجاغ صعجة الزوال ترد علی النفس و تصجغها فحختلف حذلك رأی االنسان

و رؤ خاه اوا العادة فان االنسان اذا اعتاد شحجا و داوم علحه برهة ون الدهر حتی
صار خصدر عنه ون غحر كلفة و خأو ی الحه كلها غفل عن ضده و خعسر علحه
االنقالع عنه فان النفس تطجع حذلك الطجع و خصحر تلك العادة طجحعة ثانحة و

تصحر النفس كأنها هی ذاتحتها فكل وا یرد علحها ون الهثل خنصجغ حصجغها
ال وحالة فحراه علی حسب وا اعتاده حتی ان الهعتاد حالسفر یری نفسه
داجها فی السفر و وعتاد الحضر قل وا یری نفسه فی السفر و الهعتاد حالعز
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یری نفسه غالجا فی عزة و الهعتاد حالفقر یری نفسه داجها فی فقره و هكذا
سایر العادات و ون اجل ذلك یری الناس فی الغالب الهواضع الهعتادة و

االشخاص التی اعتاد حهعاشرتهن و الصناخع الهعتادة فقل وا یری الناس وا

لنخعتادوه فذلك اخضا اذا كان العادة حخالف الحق الخعجؤ حها رآه و هو حلن و
ون الشحطان و اوا الطجع فقد شرحناه ساحقا و ان الروح الجخار ی حادث ون
االخالط و خختلف احواله ححسب اختالفها كها و كحفا و الروح الدخانی

ختولد ون الروح الجخار ی و خسری اصجاغه فی الحس الهشترك لتعلقه
حالهواد الجسهانحة كها ور فحنصجغ الحس حصجغ الطجاخع و لذا یری كل ذی

طجع غالب وا خشاكل طجعه فها یراه ذوا الطجع الغالب حلن ال عجرة حه و اوا
الشهوة فهی اخضا ون اسجاب الصجغ فان الشهوة تنشأ ون وشاكلة النفس وع
شئ فی الكحنونة الهغحرة الهجدلة عن الفطرة االلهحة فتشتهی ذلك الشئ
زعها ونها انها تتقوی حه و تتوق الحه و تلتذ حتقارحه و تحزن حهفارقته زعها
ونها انه خضعفها و اصل ذلك ون التطجعات العارضة فانها اذا غلجت
الصفراء وثال تتوق الی االستعالء و السفك و الر خاسة و الشهرة و اوساك

الهال و الجخل و اوثال ذلك و اذا غلب الدم وثال تشتهی الزنا و اللواط و
النساء الهحروة و االخدان و اوثال ذلك و اذا غلب الجلغن علحها تشتهی

الهفعولحة و الهدنة و الراحة و كثرة اال كل و الشرب و الز خنة و التجهل و
اوثالها و اذا غلب السوداء تشتهی اوساك الهال و التفرد و القجض و الخهول
و اوثال ذلك فاصل الشهوة ون الطجع الفاسد الغالب فتزعن النفس التقوی
فحها خشاكلها و التضعف حها خخالفها فتشتهی تحصحل الهوافق و اجتناب
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الهخالف و اوا الغضج فهو اخضا اصله ون الطجاخع فتكره وا خخالفها وع
العز خهة علی دفعه و قهره فهو علی خالف الججن فان الججن فرار النفس عن
الشئ وع وجدان ضعف عن دفعه و الغضب هو نفور النفس عن الشئ وع

وجدان قوة علی دفعه فتجادر الی الخارح طلجا لدفعه عن نفسها حالجهلة
االصجاغ الحاصلة له عن الطجاخع تكره اضدادها و تجغضها فاذا كانت
للنفس وع ذلك حرارة تكره كراهة طحش و غضب و اذا كان لها وع ذلك

برودة تكره كراهة ججن و خوف و كالهها ون اصناف الغضب حالهعنی االعن
و هو اخضا صجغ عظحن للنفس و اعظن ونها االلحاد و هو صجغ فاسد حاصل

للنفس راسخ فحها وغحر لذاتحتها فی الجهلة حتی خجعلها علی خالف
الحق و اهله فتهحل طجعا عن الصراط الهستقحن فتهحل ان خكون كل حق
علی خالف وا هو حه حق و تأول كل حق یرد علحها و ال وححص لها عنه
حتی تجعله علی خالف الحق و خحصل ذلك لالنسان و العحاذ حاهلل اذا
سری فساد طجاخعه الی ارواحه فكها ان االنسان اذا حصل له فساد فی
طجاخعه تهحل الی االغذخة الهستنكرة الردخة و تشتهحها و تتوق نفسه الحها
خفسد روحه اخضا اذا سری فساد الطجحعة الحها فحصحر شاهحتها شاهحة

روحانحة لها خناسجها ففی هذا الجاب تشتهی الی الهحل عن كل حق و
خستهجه فههها و ذهنها و تشهجز ون سهاعه فاذا اولته الی حاطل و عدلت
الحه او سهعت بجاطل سكنت و لی هنا تحقحق شر خف ار خد ان احذل حه لك
اعلن ان كل اثر كاجنا وا كان حالغا وا حلغ وخلوق ون ارحع طجاخع حارتحن و
حاردتحن كها حققناه فی سایر كتجنا الطجحة و الفلسفحة فهذه الطجاخع فی
69

ز خادتها و نقحصتها فی كهها و كحفها و خلوصها و شوبها و اعتدالها و
انحرافها هی سجب اختالف اآلثار الهتولدة ونها و هذه الطجاخع تتلطف

صاعدة الی غاخة القرب ون الهجدء ای العقل و تتغلظ و تتكثف هاحطة الی
االجسام ففی العقول عقالنحة و فی النفوس نفسانحة و فی االجسام جسهانحة
و هی فی جهحع الهراتب ون نوع واحد اال انها تختلف فی اللطافة و الكثافة
و كذلك وقتضحاتها  -حالفتح  -فی جهحع الهراتب ون نوع واحد اال انها

تختلف فی اللطافة و الكثافة و الروحانحة و الجسدانحة وثال ان الجرودة و
الرطوحة الجلغهحة تقتضی فی الجسد الرخاوة و الجرودة الهلهسحة و فی الروح

تقتضی برودة الروح حتی ان كل احد خحسن ان فالنا حارد فی ضحكه و
كالوه و حركاته و ونظره و اخالقه حححث كأنه خحس ذلك حادواته الجسهانحة
و خحسن كل احد ان فالنا حار او خاحس او رطب بل حلو و حاوض او ور او
ولحح حتی كأنه خ ذوق ذلك و ذلك وحسوس العقالء و هكذا تختلف
الطجاخع فی الهراتب و فی كل ورتجة لها وقتضحات ححسب وقاوها و وثال
ذلك فی الظاهر اخضا واضح فالنار وثال فی الكن تقتضی الطول و فی اللون
تقتضی الحهرة و فی الوزن تقتضی الخفة و فی الطعن تقتضی الهرارة و فی

الراخحة تقتضی الحدة و فی الححز تقتضی الرفعة و فی الحاالت الحركة وع
السرعة و اوثال ذلك كها فصلناه فی كتاحنا اسرار النقاط فهی كذلك
تقتضی فی االخالق حب الشهرة و الشح و التهور و السفك و الشجاعة و
الطحش و سرعة الكالم و هكذا و فی النفس تقتضی دقة الفهن و النفوذ فی
االشحاء و العلوم الرفحعة و السهاو خة و االلهحة و اوثال ذلك و فی العقل
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تقتضی االستعالء علی وا دق و جل و علن الهشحة و االرادة و القوة و القدرة
بل و علن االزلحة االولحة و الكحنونة الظاهرة و اوثال ذلك و علی هذه فقس وا

سو یها و ون هذا الجاب وا رو ی عن علی علحه السالم ان للجسن ستة احوال
الصحة و الهرض و الهوت و الححوة و النوم و الحقظة و كذلك الروح فححوتها
علهها و ووتها جهلها و ورضها شكها و صحتها خقحنها و نووها غفلتها و

خقظتها حفظها فهذه الطجاخع اذا اعتدلت اقتضت اوورا وعتدلة وطاحقة
لهشحة اهلل سجحانه العدل القاجهة حالقسط فتجری علی حسب ارادة اهلل فی

الخلق و خاتی ونها وا خلقت الجله و الفت له فی جهحع وا ختعلق بها و اذا
فسدت و انحرفت تختلف وقتضحاتها علی حسب اختالفها و وجوه

اختالفها التحصی عددا فكها ان الطجاخع الجدنحة اذا اعتدلت فی الجدن
تشتهی االغذخة الصالحة الهحللة التی فحها قواوها و صالحها و قوتها و اذا
انحرفت اقتضت ححسب انحرافها اوورا فاسدة حتی انها تشتهی الخزف و
لقد رأخنا اورأة حلغت ون اورها انها كانت تاكل الفحن و كانت تتوق نفسها
الی فحن الصفصاف لرخاوته و تجهعه و تدخره و تاكله و كذلك یجلغ
الفساد فی طجاخع االنسان و اعراضها بروحانحته فحظهر فحها فواسد روحانحة

فهنها انحراف عادی هو طجحعة ثانحة له و ونها فساد طجحعی اولی و ونها
فساد خفسد حه شهواته و ونها وا حه خفسد غضجه و ونها وا حه خلحد كها ور و
ونها وا حه خشقی نعوذ حاهلل و هو اعظن ون الكل فهو انحراف ذاتی نعوذ حاهلل
الیرجی ونه وعه خحر و الیؤون ونه وعه عن شر و خعادی الحق و اهله و یوالی
الجاطل و اهله و هو االنحراف الكلی و هو كالهرض الههلك الذی ال برء له
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فی الجسد او كالهانحا و الجنون الذی ال برء له نعوذ حاهلل و لكل واحد ون
ذلك اقسام التحصی فاذا حصلت هذه االصجاغ للنفس و هذه
االعوجاجات تكذب رؤ خاه ال وحالة فحری االشحاء فی حسه الهشترك فی

وناوه علی حسب اصجاغه فال عجرة حها یرونه فی وناوهن و كله حلن و ون
الشحطان و الی الشحطان و لذلك رو ی عن ابیوحهد العسكری علحه السالم

فی اكثر الهنام رأی االحالم خعنی ان الناس النحرافهن عن نهج الحق و
الصواب الیرون فی اكثر وناواتهن اال االحالم و قد عرفت ان الحلن هو الذی
ون الشحطان و لذلك قال اهلل سجحانه اضغاث احالم ای قطعات احالم
الفت و ركجت كقجضات نجاتات وختلفة تجهع و العجب وهن فسر هذا
الخجر حانه علحه السالم عنی ان طلب الدنحا كالنوم و وا خصحر ونها كالحلن و
واادر ی كحف فهن هذا الهعنی ون هذا الخجر و ونهن ون فسره ان كثرة
الغفلة عن ذكر اهلل و عن الهوت و اوور اآلخرة ووججة لالوانی الجاطلة و
الخحاالت الفاسدة التی هی كاضغاث احالم و الخلتفت الحها الكرام و ذلك
اخضا فی عدم الهناسجة حهحل و الهعنی وا ذكرته لك و حاصله ان اكثر رؤ خا
الناس احالم شحطانحة ال عجرة بها كها هو ظاهر.

الحادیعشر [فی ان االحادخث النفسحة و االدراكات الجرزخحة و الكشوف
الحاصلة للهرتاضحن و الطحوف كلها ون حاب واحد]
اعلن ان االحادخث النفسحة و االدراكات الجرزخحة و الكشوف الحاصلة
للهرتاضحن و الطحوف كلها ون حاب واحد و ختجع حعضها حعضا فی االعتجار و
الصحة و وخرح كلها الجنطاسحا فاذا كان الحس سلحها عن كل صجغ و
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شكل ذاتی او عرضی و نظر الی شئ عرفه حعحنه و رآه كها هو و ادرك حقحقته
علی وا هی علحه فجاء وا ادركه وطاحقا للواقع و الوضع االلهی فاذا كان
وصجوغا حصجغ او وتشكال حشكل صار وا ادركه ونحرفا علی حسب انحرافه

فحجیء احادخث نفسه و كشفه و ادراكه و طحفه كلها حاطلة ونحرفة عن
الحق و هو خدعی االدراك و الكشف و الوصول و الرؤ خة و هو الخعلن حطالن

ذلك و یزعن الجهال ذلك ونه فتحا لعحن حصحرته و وصوال الی حقایق

االشح اء فلو كان ذلك حقا لهااختلفت الكشوف و االدراكات و كلهن خدعون
الجزم و الرؤ خة فال عجرة حشئ ون ذلك وا لنیوزن الطجع و الحس حالقسطاس

الهستقحن و هن الهعصووون الهعتدلون الذین حاعتدال طجاخعهن و وشاعرهن
صاروا وعصووحن عصههن اهلل حه و اصطفحهن حه و حه اعطوا الحكهة و
الكتاب و الهعجز و اآلخات الجحنات و الدالالت الواضحات فهن كان َو زانهن
فهو صححح الحدخث و الكشف و االدراك و الطحف و ون كان حخالفهن فهو
ال عجرة حشئ ون رأخه و ادراكه و كشفه و لو ادعی الرؤ خة عحانا و علهت انه
صادق و طحفه فجهحع ذلك اضغاث احالم الیؤل الی خحر احدا و هذه االوور

التی عددناها كلها فی الجنطاسحا اال ان االنسان لكونه ذا قلب واحد و توجه

واحد الخقدر علی التوجه الی جهتحن فی آن واحد صر خحا اال علی نحو
التعاقب فان اسرع كانا ضعحفحن ناقصحن و اال كانا قو یین صر خححن و ان
كان التوجه الی جهة تاوا و نظر الی غحره حتوجه ناقص كان ادراكه له ضعحفا
وثال ذلك انك التقدر علی النظر الی شحجحن فی آن واحد فان اسرعت
حالتعاقب الحهها لنتدركهها بینا صر خحا و ان احطأت حالتعاقب رأختهها بینة و
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ان نظرت الی شئ و توجهت الی اطرافه توجها ناقصا رأخته واضحا و رأختها
غحر بینة صر خحة و ان كان توجهك الناقص الی االطراف اخضا خنقص ون
توجهك الی نفس ذلك الشئ و هكذا االور فی جهحع االدراكات فاذا كان
توجه االنسان الكاول الی الحواس الظاهرة الدنحاو خة الخقدر علی التوجه
الكاول الی حنطاسحا فاوا الیری حه شحجا اذا كان خالص التوجه الی الحواس
الظاهرة و اوا ان ختوجه حتوجه ضعحف الی الحس الهشترك اخضا فحنقص

ون توجهه الی الظاهر فی الجهلة و خدرك وا فی الحس الهشترك اخضا
كادراكه اطراف الهنظور الحه و حذلك خحصل له حدخث النفس فاذا كان

توجهه الی حنطاسحا اقوی ون االول خضعف ادراكه الظاهر اكثر و خقوی ادراكه
بجنطاسحا فححدث ونه االدراكات الجرزخحة كالخحال و الفكر و الوهن و اوثال
ذلك فاذا قطع التوجه عن الظاهر قطعا ناقصا و عهدة توجهه الی الحس
الهشترك ختهثل له الصور الجرزخحة عحانا و یراها كالههسوس الذی یری
الجن و خكالههن و یؤاكلهن و له حالة فحها بین النوم و الحقظة حتی اذا افاق
خقول لناكن فی عالهكن و واكنت اراكن و اسهعكن صر خحا و هذه الحالة
حالة الكشف و الطحف فاذا قطع التوجه عن الحواس الظاهرة حالكلحة

استرخی اعضاؤه و نام فاالنسان اذا كان نفسه وصجوغة وشكلة خكون جهحع
هذه االحوال ونه علی هحجة نفسه الن الهشاعر الجاطنة كالظاهرة و كلها
كالهرآة وا قاحلها انطجع فحها فحظهر فحها علی حسب صجغها و شكلها ال
وحالة فالجل ذلك ال عجرة حكشوف اهل الكشف وا لنخكونوا علی الحق
فان الحق هو الفطرة فطرة اهلل التی فطر الناس علحها ال تجدیل لخلق اهلل ذلك
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الدین القحن و الدین القحن هو وا خقتضی للنفس وطاحقة صفات اهلل العادلة
الغحر الهتصفة حصفات الكثرات الهنحرفة الهخالفة للوحدة و الوحدة هی

الصفاء عن كل كثرة و التوسط و االعتدال و الدین القحن یوحد النفس و

خعدلها و خجعلها حكها قسطا فاذا كانت وتدخنة حالدین القحن كانت حكها
عدال قسطا تحكن حالحق فتری االشحاء كها هی و لحس لها واهحة خاصة

افهن وا القحه الحك ون وكنون االسرار حال غجار و وحزان تلك العدالة ووافقة
العادلحن الهقسطحن و هن الهعصووون الهصطفون صلوات اهلل علحهن فال
عجرة حكشف الحاخدین عن الحق و اهله فالواجب اوال تصفحة النفس عن
االغراض و االوراض و القوانحن الهستنجطة و القواعد الهوضوعة الهسلهة

الغحر الهأخوذة عن اهل الحق و النواوحس الهلتزوة ثن النظر فی االشحاء ثن
توز ین وا انكشف فان وافق الحق صح و احهد اهلل و اال فحد الی الحق و ول
الحه و اترك وا انكشف لك فانه ون نجوی الشحاطحن و السهاء رفعها و وضع
الهحزان االتطغوا فی الهحزان و اقحهوا الوزن حالقسط و التخسروا الهحزان و
ناهحك وا ذكرنا هنا لهعرفتك حخطراتك و خطرات غحرك و ادعاء

الهنتحلحن الكشف و احالم اهل الهنام فان اكثرها كسراب حقحعة خحسجه
الظهآن واء حتی اذا جاءه لنخجده شحجا و وجد اهلل عنده فوفحه حساحه و اهلل

سر خع الحساب ففی اكثر الكشف و الهنام رأی االحالم و لذا تری السنی
خدعی الكشف فحری وشاخخه فی احسن حال فی الكشف و الرؤ خا و یری
علحا علحه السالم فی اسوء حال و لرحها یری اهل كشفهن الشحعی الهتقی
حصورة خنز یر و یری السنی الفاجر حصورة االنسان كها نقل عنهن و كذلك
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یری الحهودی الحهود كذلك و النصرانی النصرانی و هكذا كل قوم یرون
احالوا وجشرة فحها هن علحه فای عجرة بهذه االحالم الشحطانحة اللهن اال و ان

یری احدهن خالف وا هو علحه فذلك حجة ون اهلل علحه و فی وا ذكرنا فی
هذا الجاب فی اختالف اقسام الرؤ خا فی الصدق و الكذب كفاخة و حالغ.
الجاب الثانی
فی اقسام الرؤ خا

فقد رو ی عن تفسحر علی بن ابرهحن فی قوله تعالی لهن الجشری فی الححوة
الدنحا و فی اآلخرة قال فی الححوة الدنحا الرؤ خا الحسنة یراها الهؤون و فی

اآلخرة عند الهوت الخجر ،و الهراد حالحسنة وا خكون له فحه سرور كها هو
الهعروف و الهؤون الصححح االعتقاد هو الهسلن آللوحهد علحهن السالم

فی الجل و القل و كن ون رجل خظهر االقرار حآلوحهد علحهن السالم و هو فی
علهه و عقاخده وتجع العداجهن فذلك وعوح النفس لحس حذلك الذی خصح
رؤ خاه و كشفه كها رو ی عن وجالس الصدوق حسنده عن ابرهحن الكرخی قال
قلت للصادق علحه السالم جعفر بن وحهد علحهها السالم ان رجال رأی رحه

عز و جل فی وناوه فها خكون ذلك فقال ذلك رجل ال دین له ان اهلل تجارك و
تعالی الیری فی الحقظة و ال فی الهنام و ال فی الدنحا و ال فی اآلخرة انتهی ،و
خاتی لذلك وز خد بیان فی رؤ خة النجی صلی اهلل علحه و آله و اوا اذا كان وسلها
لهن وتجعا فی عقاخده و لكنه فی اعهاله وخالف لهن فذلك خصدق رؤ خاه فی

حعض االححان و كذبها اكثر و اكثر ام نجعل الذین آونوا و عهلوا الصالحات
كالهفسدین فی االرض ام نجعل الهتقحن كالفجار فعن الهحاسن حسنده
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عن داود عن اخحه عجداهلل قال حعثنی انسان الی ابیعجداهلل علحه السالم زعن
انه خفزع فی وناوه ون اورأة تاتحه قال فصحت حتی سهع الجحران فقال
ابوعجداهلل علحه السالم اذهب فقل انك التؤدی الزكوة قال حلی واهلل انی

الودیها فقال قل له ان كنت تؤدیها التؤدیها الی اهلها و عناالختصاص قال
الصادق علحه السالم اذا كان العجد علی وعصحة اهلل عز و جل و اراد اهلل حه

خحرا اراه فی وناوه رؤ خا تروعه فحنزجر بها عن تلك الهعصحة و ان الرؤ خا

الصادقة جزء ون سجعحن جزءا ون النجوة و عن جاوع االخجار عنهن علحهن
السالم انقطع الوحی و حقی الهجشرات اال و هی نوم الصالححن و

الصالحات و عن الكافی حسنده عن عهرو بن خالد عن الرضا علحه السالم
قال ان رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله قال الصحاحه هل ون وجشرات خعنی حه
الرؤ خا انتهی ،اعلن ان ون اسجاب كثرة وقوع الرؤ ی و اسجاب صدقها كون نجی
او ولی او عالن داع الی اهلل سجحانه بین ظهرانی القوم فان النفوس حهجاورتهن

و رؤ ختهن و وعاشرتهن و التأدب حآدابهن و التخلق حاخالقهن تستعدل و
تتصفی و لو حالعرض فحصحر اكثرهن رؤ یهن صادقة وطاحقة للواقع و الجل ان
الشحاطحن خحترقون ون انوارهن فی ذلك الجلد و بهن خدفع اهلل اكثر الجالخا و

االوراض و الحوادث و الفتن و فی حلدهن خنزل الجركات و الهلجكة و االوداد
الرحهانحة و الرححهحة فحهتلی فضاؤهن ون الهلجكة و خحترق الشحاطحن ون
نورهن او خفرون فحخلص اكثر القلوب ون الوساوس اذا غفلت عن الكفر و
النفاق ان كانا فحقع ون الناس رؤ خا كثحرة صادقة و خكون الكثرة و الصدق
حقدر توالهن الولجك االنوار و وعاشرتهن حتی انهن لو لنخعاشروهن و
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لنخساوروهن و لنخطحعوهن ختفاوت رؤ یهن و تكثر و خكثر صدقها الجتة و وا كان
اهلل لحعذبهن و انت فحهن و واكان اهلل وعذبهن و هن خستغفرون و عن الكافی
حسنده عن سعد بن ابیخلف عن ابیعجداهلل علحه السالم قال الرؤ خا علی
ثلثة وجوه حشارة ون اهلل للهؤون و تحذیر ون الشحطان و اضغاث احالم
انتهی ،و خحتهل قو خا ان خكون لفظ التحذیر تصححفا و كان لفظه التحز ین

اشارة الی قوله انها النجوی ون الشحطان لححزن الذین آونوا و یؤ خد ذلك وا

رو ی ون طر یق العاوة فی حدخث عن النجی صلی اهلل علحه و آله الرؤ خا ثلثة
رؤ خا حشری ون اهلل و رؤ خا وا خحدث الرجل حه نفسه و رؤ خا ون تحز ین الشحطان
فاذا رأی احدكن وا خكره فالخحدث حه و لحقن و لحصل الخجر ،فحكون الهراد
حاضغاث االحالم وا كان ون حدخث النفس و وا رو ی عن التجصرة لعلی بن
حابو خه حسنده عن ووسی بن اسهعحل بن ووسی بن جعفر عن ابیه عن آحاجه
علحهن السالم قال قال رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله الرؤ خا علی ثلثة حشری
ون اهلل و تحز ین ون الشحطان و الذی خحدث حه االنسان نفسه فحراه فی
وناوه و عنوجالس ابن الشحخ حسنده عن عجداهلل بن علی عن الرضا علحه

السالم عن آحاجه عن علی علحهن السالم قال رؤ خا االنجحاء وحی و عن الدر
الهنثور ون عدة كتب حاسانحد عن ابیالدرداء عن النجی صلی اهلل علحه و

آله فی قوله تعالی لهن الجشری فی الححوة الدنحا و فی اآلخرة قال هی الرؤ خا
الصالحة یراها الهسلن او تری له فهی حشراه فی الححوة الدنحا و حشراه فی
اآلخرة الجنة و حاسانحد اخر فی هذه اآلخة عنه صلی اهلل علحه و آله قال الرؤ خا
الصالحة یجشر بها الهؤون جزء ون ستة و ارحعحن جزءا ون النجوة فهن رأی
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ً
ذلك فلحخجر بها وادا و ون رأی سوی ذلك فانها هو ون الشحطان لححزنه
فلحنفث عن خساره ثلثا و الخخجر بها احدا و عن ابیسعحد الخدر ی عنه صلی

اهلل علحه و آله قال اذا رأی احدكن الرؤ خا خحجها فانها هی ون اهلل فلححهد اهلل

علحها و لححدث بها و اذا رأی غحره وها خكره فانها هی ون الشحطان
فلحستعذ حاهلل ون شرها و الخذكرها الحد فانها التضره و عن عجادة بن
الصاوت عنه صلی اهلل علحه و آله فی اآلخة الهذكورة قال هی الرؤ خا الصالحة

یراها الهؤون لنفسه او تری له و هو كالم خكلن حه رحك عجده فی الهنام
انتهی ،فالذی ظهر ون هذه االخجار ان الرؤ خا علی اقسام ونها وحی ون اهلل و

هو وخصوص حاالنجحاء علحهن السالم و ونها حشری ون اهلل و هو الهام ون اهلل

سجحانه عجده و كالم ون اهلل خكلن حه عجده لحجشره برحهة ونه و غفران
تلحقه فی الدنحا او فی اآلخرة یراها الهؤون فی السهاء و ختلقحها ون
الهلجكة و ونها تحز ین ون الشحطان فحتهثل له فی خحاله حصور ونكرة لححزنه
و خأتی انشاء اهلل تفصحله فی اثرها و علته و ونها اضغاث احالم و هی تهثالت
احادخث النفس فی الحقظة فكل خحال تعود حه نفسه تهثله اذا خلحت و
طجعها كها ور و قد ذكر الهعجرون لها اقساوا اخر و نقلوا عن دانحال علحه

السالم ان للرؤ خا اصلحن احدهها وا خكشف عن حقحقة االحوال و ثانحهها وا
خظهر عاقجة االوور و هذان علی ارحعة اقسام رؤ خا آورة و رؤ خا زاجرة و رؤ خا ونذرة
و رؤ خا وجشرة و رووا عن الصادق علحه السالم ان الرؤ خا علی ثلثة اقسام وحكن
و وتشاحه و اضغاث احالم و ذكروا ان االضغاث رؤ خا ارحع طواجف الهرضی و
السكار ی و الذین اكلوا طعاوا غلحظا كالجاذنجان و الههلوحة و العدس و
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الحواوض و وا خشجهها و الصجحان و عن حعضهن ان االضغاث تحصل ون
غلجة الطجاخع و تهثحل الشحطان و حدخث النفس و عن حعضهن ان الرؤ خا ثلث

تجشحر و تحذیر و الهام و عن حعضهن ان الرؤ خا الكاذحة ثلث ههة و علة و ون
الشحطان اقول ان الرؤ خا اصلها ون شحجحن فاوا هی حاصلة وها یراها الراجی
فی السهاء و ختلقحها ون الهلجكة او حاصلة وها یراها فی االرض و خدل علی

ذلك اخجار عدخدة ونها وا رو ی عن وجالس الصدوق حسنده عن عجداهلل بن
وحهد بن عهر بن علی بن ابیطالب عن ابیه عن جده عن علی علحه
السالم قال سألت رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله عن الرجل خنام فحری الرؤ خا
فرحها كانت حقا و رحها كانت حاطال فقال رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله خا

علی وا ون عجد خنام اال عرح بروحه الی رب العالهحن فها رأی عند رب
العالهحن فهو حق ثن اذا اور اهلل العز یز الججار برد روحه الی جسده فصارت
الروح بین السهاء و االرض فها رأته فهو اضغاث احالم الی غحر ذلك و قد
ورت فها یراه الهؤون فی السهاء هو حق و له اقسام فانهرحها یری حقحقة
االشحاء او یری ون خخجره او یری فی كتاب فهو الهام ون اهلل سجحانه و تعلحن

ونه علن حه خلقه كها كان خقع لشحخنا االستاد اعلی اهلل وقاوه ونه كثحرا و

رحها یری الجنة او شحجا ون وقتضحات الرحهة و الهغفرة ون الحسنات فی
الدنحا كالسراء و الغنی و الصحة و حصول الهطالب و الحاجات او ون
خخجره حذلك فذلك حشارة ون اهلل سجحانه و رحها یری النار او شحجا ون
وقتضحات النقهة و العذاب لحنزجر عن الهعاصی التی هو علحها كها ور فی
حدخث وانع الزكوة فذلك تحذیر ون اهلل سجحانه لعجده و رحها رأی االنسان
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شرح حال هو علحها فحری لحاله او صفته او لحال غحره او صفته صورا فی
الرؤ خاو ذلك كها رو ی عن الكافی عن اسهعحل بن عجداهلل القرشی قال اتی

الی ابیعجداهلل علحه السالم رجل فقال خا بن رسول اهلل رأخت فی وناوی كأنی
خارح ون ودخنة الكوفة فی ووضع اعرفه و كان شحخا ون خشب او رجال
ونحوتا ون خشب علی فرس ون خشب خلوح حسحفه و انا اشاهده فزعا
ورعوحا فقال له علحه السالم انت رجل تر خد اغتحال رجل فی وعحشته فاتق اهلل

الذی خلقك ثن خهحتك فقال الرجل اشهد انك قد اوتحت علها و استنجطته
ون وعدنه اخجرك خا بن رسول اهلل عها قد فسرت لی ان رجال ون جحرانی

جاءنی و عرض علی ضحعته فهههت ان اولكها بوكس كثحر لها عرفت انه
لحس لها طالب غحری فقال ابوعجداهلل علحه السالم و صاحجك ختوالنا و یجرؤ
ون عدونا فقال نعن خا بن رسول اهلل رجل جحد الجصحرة وستحكن الدین و انا
تاجب الی اهلل عز و جل و الحك ( ون ظ ) وا هههت حه و نو خته فاخجرنی خا بن
رسول اهلل لو كان ناصجحا هل لی اغتحاله فقال اد االوانة لهن اجتهنك و اراد
ونك النصححة و لو الی قاتل الحسحن علحه السالم انتهی ،فهذا الخجر خدل

علی ان الرؤ خا قد خكون شرح حال و تهثحل عهل لحس حتجشحر و ال انذار فاذا
رأخت الرؤ خا لحس ون حابهها و ال ون حاب وعرفة الحقایق و سایر الشراخط
للصحة ووجودة فهو شرح حال و تهثال احوال و وجه التعجحر ان الرجل ون
خشب لحس برجل و یری انه رجل و خلوح حسحفه و هو آلة القطع و قال اهلل
سجحانه اذا رأختهن تعججك اجساوهن و ان خقولوا تسهع لقولهن كأنهن خشج
وسندة خحسجون كل صححة علحهن هن العدو فاحذرهن اآلخة ،فوصف ون خظهر
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االخهان و یجطن الكفر حالخشب فالرجل كان یری النصححة و یجطن الغش و
یر خد القطع حسحفه ثن شاهد االوام علحه السالم ون احواله و وقاوه و حده و
رتجته ان نفاقه و اغتحاله لحس یز خد علی ذلك و خارح الكوفة وحل الهزارع و

الضحاع فعجره علحه السالم حها عجر و خأتی لوجوه التعجحر قواعد كلحة ان شاء
اهلل تنجهك علی اوور عجحجة فترقب و رحها خكون الرؤ خا رؤ خا اور او زجر كقول

ابرهحن انی ار ی فی الهنام انی اذححك فانظر واذا تری قال خا احت افعل وا تؤور

فذلك حاب آخر وحی ون اهلل للنجی صلی اهلل علحه ان كان ونه و الهام ونه
للهؤونحن ان كان ونهن و رحها خكون الرؤ خا اخجارا حالحوادث الهاضحة او
الحادثة كها رو ی عن الخراخج عن ابیعهارة الهعروف حالطحان قال قلت

البیعجداهلل علحه السالم رأخت فی النوم كأن وعی قناة قال كان فحها زح
قلت ال قال لو رأخت فحها زجا لولد لك غالم لكنه تولد جار خة ثن وكث ساعة
ثن قال كن فی القناة ون كعب قلت اثناعشر كعجا قال تلد الجار خة اثنیعشر
حنتا قال وحهد بن خححی فحدثت بهذا الحدخث العجاس بن الولحد فقال انا
ون واحدة ونهن و لی احدیعشر خالة و ابوعهارة جدی و كها رو ی عن

الهناقب عن خاسر الخادم قال قلت البیالحسن الرضا علحه السالم رأخت

فی النوم كأن قفصا فحه سجعةعشر قارورة اذ وقع القفص فتكسرت القوار یر
فقال ان صدقت رؤ خاك خخرح رجل ون اهل بیتی خهلك سجعةعشر یووا ثن
خهوت فخرح وحهد بن ابرهحن حالكوفة وع ابیالسراخا فهكث سجعةعشر یووا
ثن وات فذلك ستة اقسام ون اقسام الرؤ خا الصادقة و اوا الرؤ خا التی یراها
االنسان فی االرض فذلك اخضا ستة اقسام ونها ان خكون لالنسان وساوس و
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احادخث نفس فی الحقظة فحراها وهثلة فی وناوه و ذلك هو اضغاث احالم
كها ور فی االخجار و ونها تحز ین ون الشحطان فحری الهؤون احاطحل وحزنة
عداوة له و حسدا او یر خه اوورا یؤ خسه بها و خقنطه ون رحهة اهلل او خفزعه و

یروعه و كل ذلك ون القاء الشحطان عداوة ونه للهؤونحن كها رو ی عن جابر
قال اتی النجی صلی اهلل علحه و آله رجل و هو خخطب فقال خا رسول اهلل رأخت

فحها یری الناجن الجارحة كأن عنقی ضرحت فسقط رأسی فاتجعته فاخذته ثن
اعدته وكانه فقال رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله اذا لعب الشحطان حاحدكن
فی وناوه فالخحدثن حه الناس و عن النجی صلی اهلل علحه و آله الرؤ خا

الصالحة ون اهلل فاذا رأی احدكن وا خحب فالخحدث حه اال ون خحب و اذا

رأی وا خكره فالخحدث حه و لحتفل عن خساره و لحتعوذ حاهلل ون الشحطان
الرجحن و ون شر وا رأی فانها لنتضره و ونها هذخان یراه ون غلجة العلة فی
الجدن و صعود االحخرة الردخة الی الدواغ كها ور شرحه فتخالط الروح و
تصجغه فحنطجع فحه وا خقاحله علی حسب صجغه و لحس ذلك حشئ و ال عجرة
حه و ونها ون اوتالء الجطن و صعود االحخرة الی الدواغ و هو اخضا كساحقه و

ونها ون الظن و االعتقاد حسنا كان او سحجا فحری وناوات علی حسب ظنه
و اعتقاده و ونها ون فساد فی اصل الدواغ ون غلجة الهرة علحه او الجلغن او
الدم و فساد روحه فعند ذلك خقع ونه رؤ ی حاطلة جدا بل رحها خحصل له
كشوف ححسب ظنه فی الحقظة و خشاهد االشحاء و خخجر عنها و كلها احالم
فاسدة الیؤل الی خحر فذلك اثنیعشر قسها ون اقسام الرؤ خا الصادقة
السهاو خة و االرضحة علی وا استنجطناه ون االخجار و صححح االعتجار و
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جزجحاتها التحصی فقولهن علحهن السالم الرؤ خا ثلثة حشری و تحز ین و
اضغاث فانها هو علی الغالب او ان العهدة ونها او الهراد انها خحر او شر او

وا لحس حخحر و ال شر و جهحع اقسام الرؤ خا الخخرح عن هذه االقسام الجتة و
كفی حها ذكرنا هنا دستورا لك القسام الرؤ خا و كلحاتها وا ذكرت لك فتدبر.
الجاب الثالث
[فی بیان سر اختالف صورة حعض االشحاء فی عالن الهثال وع صورته فی هذه
الدنحا و فحه فصول]:
فی بیان سر اختالف صورة حعض االشحاء فی عالن الهثال وع صورته فی هذه
الدنحا و ذلك علن جلحل و خحتاح الی حسط و تطو یل و نشرح ون ذلك وا

ختحسر و خقتضحه الحال حعون اهلل الفضال و فحه فصول:
فصل [فی ان للشئ وادة و صورة و بیان وادة العقول و النفوس و االجسام و
كحفحة تصورها حالصور ]
اعلن خا حنی وفقك اهلل و سددك ان الشئ وركب ون وادة هی عرصة قوته و
استعداده لالنفعال و صورة هی عرصة فعلحته و هی غحر وستعدة للتغحیر و

التجدیل و قد اشار الحهها اوحرالهؤونحن علحه السالم فی صفة العالن
العلوی فقال صور عار خة عن الهواد خالحة عن القوة و االستعداد فجعل
عرصة الهواد عرصة القوة و االستعداد فی وقاحلة الصورة التی هی عرصة
الفعلحة و الوجود و التهثل الخارجی و الصورة قجل ان تخرح الی الفعلحة و
الشهود كانت كاونة فی الهادة ال علی نحو االوتحاز عن اخواتها بل علی نحو
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االبهام و عدم التهایز فلنخكن لها رجحان ون نفسها فاضل علی اخواتها و
انها الهرجح قد جاء ون الخارح فصاغها فی ولجنة ترجححه فانسجكت فحها

كها صاغها و سجكها فكانت علی صفة الهلجنة و لكن الهادة تختلف
ححسب الهراتب و العوالن فی الرقة و الغلظة و حذلك اختلفت قواتها و
استعداداتها فلنتصلح الهادة الكثحفة فی القوة الهشرفة لها تصلح له الهادة

الرقحقة و ال العكس كها تری ان الهداد وادة للحروف و الحدخد وادة
للسحوف فالخصلح الهداد حالقوة الهشرفة علی الفعلحة للسحوف و ان كان
خهكن فی االوكان حعد احالته حدخدا ثن صوغ السحوف ونه و الخصلح
الحدخد لكتب الحروف فی القوة الهشرفة و ان كان خهكن فی االوكان حعد

حله و كتب الحروف ونه و هذا هو الفرق بین الهادة و وادة الهادة و وادة
وادة الهادة و هكذا و الكالم فی الهادة القر یجة الهقترنة حالصورة ال الهواد
العلحا فالهواد تختلف ححسب العوالن فال سواء وادة العقول و وادة النفوس و
وادة االجسام و ان كانت كلها ون تنزالت الهادة الحقحقحة العلحا فهادة
العقول الخهكن تصو یرها حصور النفوس و ال االجسام و هی حاقحة علی

وعنو ختها و وادة النفوس الخهكن ان تتصور حصور العقول و ال صور االجسام و
وادة االجسام الخهكن ان تتصور حصور النفوس و العقول فاذا اراد الصانع
تصو یر وادة عقل ز خد فی عالن العقول حها خناسب ز خدا خصورها ز خدا عقالنحا
فلحس صورة ز خد العقالنی لها احعاد جسهانحة و حهرة و صفرة او طعن او ر خح
او وزن او نعاوة او خشونة وها خناسب االجسام بل لها صورة وعنو خة كلحة فی
وقاوها وجردة عن الخواص الجسهانحة ححذافحرها و عن الخواص النفسانحة
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الجتة لرقة وادتها و عدم استعدادها للصور الكثحفة حالقوة القر یجة و اذا اراد
تصو یر وادة نفس ز خد خصورها حصورة اغلظ ون صورة العقل و الطف ون
صورة الجسن لتوسط وادتها و اذا اراد تصو یر وادة جسن ز خد صورها حها

خناسجها و تستعد له كها تشاهد فالخجب ان خكون عقل ز خد رجال طو خال له
رأس فوق و رجالن تحت و اخد فی الوسط و رقجة و حطن و اعضاء كها تری بل

علی وا خستعد وادة عقل ز خد و خناسجها و كذلك الخجب ان خكون نفس ز خد

علی صورة حدن ز خد فی عالن النفوس فان الهادة الجسهانحة غلحظة جاودة
تقجل التشققات و تقف علی وا صورت كالطحن و وادة النفس التقجل ذلك

كالهاء وثال و انی و انی نعن اذا اجهدت وادة عقل ز خد جهود الجسن
تصورت كصورة جسن ز خد و اذا رققت وادة جسن ز خد رقة وادة العقل
تصورت كصورة العقل و لكن حال كون كل واحدة علی وا هی علحه التقجل
صورة االخری فصورة عقل ز خد علی خالف صورة نفسه و صورة نفسه علی
خالف صورة جسده و وع ذلك عقله وطابق وع نفسه و نفسه وطاحقة وع
جسده و الظاهر عنوان الجاطن و العجودخة شهود الربوبیة فها خفی فی الربوبیة

اصحب فی العجودخة و وا فقد فی العجودخة وجد فی الربوبیة فافهن وا ذكرته
لك فهو اصل.
فصل [فی انه قد ختغحر الصورة عها تقتضحه وادتها حسجج االعراض الخارجة]
قد ختغحر الصورة عها تقتضحه وادتها حسجب االعراض الخارجة عن ذاتحتها
فان االعراض رحها ترقق الهادة از خد وها خنجغی و رحها تغلظها اكثر وها خنجغی
و تغحر استعدادها لالنفعال فاذا وضعت فی ولجنة الترجحح تصورت حصورة
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وخالفة لصورتها لو صحغت وجردة عن االعراض و ذلك وحسوس فی علن
الفلسفة فان الشئ الواحد حتدبیر واحد ختغحر صورته وجردا و وشحجا
حاالعراض فاذا كان الجسن وشحجا حاالعراض و النفس غحر وشحجة تغحر

الجسن عن صورة كانت تنزل صورة نفسه و اذا كان النفس وشحجة حاالعراض
و العقل غحر وشحب تغحر صورتها عن صورة كانت تنزل عقلها و حذلك
اختلفت الصور الهشهودة فی عالن االجسام وع الصور الجرزخحة و االخرو خة

فلرحها كان الشخص فی الدنحا علی صورة االنسان و كان فی الجرزخ علی
صورة غحر االنسان و فی اآلخرة علی صورة اخری فكانت انسانحته فی الدنحا

عرضحة و ون هذا الجاب خقع الهسخ اذا غلجت خصال النفوس الشقحة علی

الشخص و استولت علحه فتهتك ستر اعراض ظاهرهن و خظهرون حصور
ذاتحة اجسادهن الهطاحقة لصور نفوسهن الحاصلة ون صور اعهالهن
فحصحرون حذلك وزغا و قردة و خناز یر و كالحا و اوثال ذلك و لها كان فی ذكر
الهسوخات عون لك علی التعجحر و وعرفة الصور اذكر لك وا وصلنی ونها و
اجردها عن ذكر االسانحد و الهرو ی عنهن صلوات اهلل علحهن و الاذكر لك اال

وا وجدته فی اخجار اآلل فاعلن ان الفحلرجل لوطی الخدع رطجا و ال خاحسا و
ّٰ
رو ی ولك َزن ٌاء لوطی و رو ی خنكح الجهاخن و الدب رجل وؤنث خدعوا الرجال
الی نفسه و رو ی اعرابی دیوث و رو ی خسرق الحاح و االرنج اورأة قذرة
التغتسل ون ححض و ال غحر ذلك و رو ی تخون زوجها و التغتسل
و العقرب رجل ههاز الخسلن ونه احد و رو ی نهام و رو ی ههاز لهاز
و الضج رجل اعرابی خسرق الحجاح حهحجنه و رو ی خقتل الناس و رو ی
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خضل الناس فی الطرق و العنكجوت اورأة سحرت زوجها و رو ی سحجة الخلق
عاصحة لزوجها وولحة عنه و رو ی زانحة و الدعهوص رجل نهام خقطع بین
االحجة و رو ی رجل زان و رو ی رجل لنخغتسل ون الجناحة و الجری رجل

دیوث خجلب الرجال علی حالجله و رو ی فی الجری و الضب انها ون
نصار ی لنیؤونوا حعد الهاجدة و رو ی فی الجری انه تاجر یجخس فی الهكحال

و الوطواط رجل سارق خسرق الرطب ون رؤس النخل و القردة یهودی اعتدی

فی السجت و الخنز یر نصرانی اشتد تكذیجه حعد نزول الهاجدة و رو ی فحه
كالقردة و السهحل رجل عشار و الزهرة اورأة تسهی ناهحد التی تقول الناس
افتتن بها هاروت و واروت و الزنجور لحام خسرق فی الهحزان و الخفاش اورأة

سحرت ضرة لها فهسخها اهلل و الفار سجط ون الحهود و الجعوض رجل
خستهزئ حاالنجحاء و القهلة اخضا رجل ون حنیاسراجحل استهزأ حنجی و
الوزغ یهودی سب اوالد االنجحاء و احغضهن و العنقاون غضب اهلل علحه
فهسخه و الجر خث رجل نهام و رو ی دیوث خدعوا الرجال الی اهله
و القنفذ رجل سحئ الخلق و رو ی خستتر عن الضحف و الخطعههن
و الطاوس رجل جهحل زنی حاورأة فهسخا طاووسحن انثی و ذكر و العظاخة رجل
اذی االجهة علحهن السالم ،هذا وا وجدت فی االخجار و اختالف االخجار فحها
وحهول علی ان اسجاب الهسخ الی صورة واحدة عدخدة و قد وقع كل واحد
الن الغالب فی الححوان الواحد طجاع عدخدة و كل طجع ونها خقتضی تلك
الصورة فال تنافی و الحهد هلل فهن رأی هذه الححوانات فی وناوه خعجر
حاولجك الرجال فی خقظته و لننكن حصدد بیان التعجحر و لكن جاء استطرادا و
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الغرض ان الصور االصلحة قد تختلف وع الصور العرضحة كها عرفت و كها
تختلف فی االنسان تختلف فی الححوان و النجات و الجهاد و الهسا كن و

االعهال و االقوال و الخصال كها رو ی ان الهوت خأتی یوم القحهة حصورة

كجش اولح و وسجد الكوفة خأتی حصورة رجل وحرم و القرآن خأتی حصورة رجل
و اخجار اآلل علحهن السالم وهلوة ون وجوه اختالف الصور و كلها ون

اسجاب علن التأو یل و ساعطحك قواعد كلحة عند تعلحن التأو یل و التعجحر و
هو علن صعب و كان ون علوم یوسف علی نجحنا و آله و علحه السالم و
حقحقته عند الهعصووحن علحهن السالم و للحكهاء حظ حقدر غزارة
علووهن ثن اعلنان السهحل و الزهرة علی وا هو الهعروف نجهان و انها سهحا

حاسن داحتحن فی الجحر تشجحها كها سهی الحهل و الثور و السرطان و العقرب
حاسن دواب الجر فالسهحل و الزهرة داحتان ون دواب الجحر سهی النجهان
حاسههها كها رو ی عن الرضا علحه السالم كها رو ی فی كنز الدقایق عن علی
بن وحهد بن الجهن قال سهعت الهأوون خسأل الرضا علحه السالم عها
ترو خه الناس ون اور الزهرة و انها اورأة فتن بها هاروت و واروت و وا یرونه ون
اور سهحل و انه كان عشارا حالحهن فقال الرضا علحه السالم كذبوا فی قولهن

انهها كوكجان و انها كانتا داحتحن ون دواب الجحر فغلط الناس و ظنوا انهها
كوكجان و واكان اهلل تعالی لحهسخ اعداءه انوارا وضحجة ثن یجقحها وا حقحت
السهوات و االرض و ان الهسوخ لنیجق اكثر ون ثلثة اخام حتی وات و
واختناسل ونها شئ الخجر ،فالخذهجن حك الهذاهب فی اور السهحل و الزهرة
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حالجهلة صورة الشئ فی عالن الهثال علی خالف صورته فی عالن الزوان نعن
اسفل عالن الهثال الهتصل حعالن الزوان خشاكل صور الزوانحات.
فصل [فی ان الروح اذا قطع التوجه عن ظاهر الجدن خشتد توجهه حالهشاعر
الجاطنة]
ان الروح اذا قطع التوجه عن ظاهر الجدن بواسطة حصول االحخرة الحاججة
بین شهسه و ارض الجدن عند كثرة اشراقها علی الجدن و تسخحنها له و
تلطحفها لرطوحاته و تجخحرها اخاها فی فضاء الجدن حتی حججت بین شهس
الروح و الجدن و نام االنسان ای استرخت اعضاء حدنه بواسطة خفاء الروح

عنه و لنخشعر الروح ون وشاعر الجدن بواسطة حجب تلك االحخرة بینه و
بینها التفت الروح الی نفسه و وا فی صقعه و اشتد توجهه حالهشاعر الجاطنة
اذا لنخجد فی ظاهر الجدن ووضع توجه قام خجحلها فی عالن الهثال و خدرك
بها صر خحا حال غجار فاوا ان ختوجه الی ادنی عالن الهثال الهرتجط حعالن
الزوان و الهواد الزوانحة حسجب عدم الحجاب بینه و بین اسفل الزوان و عدم
انقطاعه عنه حالكلحة فحری االشحاء كها هی فی عالن الزوان ان لنخكن له

صجغ آخر فحری ز خدا حصورته الزوانحة ان جاء كهجحجه فی الدنحا و تكلن و اكل

و شرب و هكذا كها یری الراجی فی الدنحا حعحنه الظاهرة و اوا اذا انقطع توجه
الروح عن اسفل عالن الهثال اخضا و اظطلن علحه كها اظطلن علحه الزوان

توجه الی اعلی عالن الهثال فحجد االشحاء هناك علی صور غحر صورها
الدنحاو خة وثال یری الزانی اللوطی علی صورة فحل و ان لنخصعد عن اسفل
الهثال یراه حصورته فی الدنحا و یری اذا صعد الهؤنث حصورة الدب و اال
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حصورته فی الدنحا و یری العلن اذا صعد حصورة اللجن و اال فجصورته فی الدنحا
ون قول او خط و اوثال ذلك و ون هذا الجاب وا ور عن الخراخج ون رواخة

وعروف الطحان و رؤ خة القناة و وا ور عن الهناقب ون رواخة خاسر الخادم و رؤ خة

القفص و القوار یر و وا رو ی عن الكشی حسنده عن خاسر الخادم ان احاالحسن
الثانی علحه السالم اصجح فی حعض االخام قال فقال رأخت الجارحة وولی
لعلی بن الحقطحن و بین عحنحه غرة بیضاء فتأولت ذلك علی الدین و وا

رو ی عن الكافی عن ابناذخنة ان رجال دخل علی ابیعجداهلل علحه السالم
فقال رأخت كأن الشهس طالعة علی رأسی دون جسدی فقال تنال اورا

جسحها و نورا ساطعا و دخنا شاوال فلو غطتك النغهست فحه و لكنها غطت
رأسك اواقرأت فلها رأی الشهس حازغة قال هذا ربی فلها افلت تجرأ ونها
ابرهحن قال قلت جعلت فداك انهن خقولون ان الشهس خلحفة او ولك فقال
وااراك تنال الخالفة و لنخكن فی آحاجك و اجدادك ولك و ای خالفة و ولوكحة
اكثر ون الدین و النور ترجو حه دخول الجنة انهن خغلطون فقلت صدقت
جعلت فداك و عنه اخضا حاالسناد الهتقدم عن رجل رأی كأن الشهس

طالعة علی قدوحه دون جسده قال وال خناله ون نجات االرض ون بر او تهر
خطأه حقدوحه و ختسع فحه و هو حالل اال انه خكد فحه كها كد آدم علحه السالم و
هكذا و نحن نعنون لك حاحا فی التعجحرات الهرو خة لتهتدی بها و الغرض هنا
اعالوك ان الرؤ خا الصادقة اذا كانت صورتها وطاحقة وع صورة الشئ فی
الزوان فهو دلحل عدم صعود الروح و عدم توجهه الی اعلی عالن الهثال و ان
رأی صورا علی خالف صور االشحاء فی الزوان فهو دلحل صعود الروح الی
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اعلی عالن الهثال و انقطاعه عن االسفل و لصعود الروح الی االعلی اسجاب
روحانحة و اسجاب جسدانحة اوا االسجاب الجسدانحة فجان الخكون الروح

الجخار ی لكثرة رطوحته و غلظته كثحر التجسد كروح الححوانات فالخستغرق
فی النوم لتجسد روحه و قلها ختفاوت نووه و خقظته و ذلك كارواح الصجحان
و النسوان و السوداو یین فان ارواح هؤالء غلحظة وجسدة قلحلة االنقالع

فتخلد ارواحهن فی احدانهن و لذلك تجدهن ختحرك احدانهن حتحرك روحهن

فی الهنام فحهشی احدانهن حهشی روحهن و ختكلن احدانهن حتكلن ارواحهن
حتی ان ون هؤالء ون ختحرك اعضاؤه بواسطة تخحالتهن فحتكلهون حها
ختخحلون حال تخحلهن و ختحرك اعضاؤهن علی حسب خحالهن و انها ذلك
لغلظة ارواحهن و وهازجتها اجسادهن و عدم وفارقتها عنها حالكلحة و اوا حطؤ
تنجه االطفال و النسوان لكثرة احخرة احدانهن الحاججة بین ارواحهن و
اجسادهن و ان كانت ارواحهن اخضا غلحظة و اوا السوداو یون فلقلة رطوحاتهن
فهن و ان ناووا و لكنهن سر خعوا التنجه الجتة و ان الخكون الجدن قلحل الجخار
لقلة الرطوحات فحه فحقل احخرة حدنهن فالتصحر ححد تحجب بین روحهن و

بین جسدهن فالیرفع تعلق الروح حالكلحة و الختهحض تعلقه حاعلی عالن
الهثال فهن ارواحهن تسحر فی وسط الهواء و تشاهد االشحاء حصورها الزوانحة و
لذلك خكون الرؤ خا فی السحر و بین الطلوعحن و اول النهار علی هحجة االشحاء
فی الزوان غالجا فحقع عحن وا یری ان لنخكن وانع آخر ون صجغ نفس الروح و
قد خكون ذلك حسجب شرب اشرحة حارة خاحسة كالسهن و الشاء الخطاجی و
القهوة و اوثالها او اغذخة سوداو خة فانها كلها خحلل حخار الجدن و خقلله
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فالخحجب بین الروح و الجدن فالخستغرق فی النوم و ان جاهد نفسه
فالخصعد روحه الی االعلی و اوا االسجاب الروحانحة فان الخكون الشخص

وهتها حاور شدخد الفكر فحه فحضعف انقالع روحه عن جسده و الختجاوز
اسفل عالن الهثال فحری غالجا االشحاء علی هحجتها و ان كان اكثرها فحها

یهتن حه و ان خكون قد نام ون غحر ذكر و ال طهارة فان روحه ححنجذ وتسفل

ضعحف حارد الخصعد الی اعلی عالن الهثال و خكون لجرده وهازجا لالسفل

كالروح الهتجسد الذی لنخكن خنقلع علی حد قوله سجحانه و لو شجنا لرفعناه
بها و لكنه اخلد الی االرض و اتجع هواه فهثله كهثل الكلج اآلخة ،فالذی الخذكر
اهلل و الختطهر یجعد روحه عن الهجدء و خغلب علحه رطوحات الجعد و الكسالة
عن الطاعة و التقرب فحغلظ و یجرد فحجقی وهازجا العالی الجدن و اسافل
الهثال فحری االشحاء حصورها الزوانحة فاذا تذكر و تطهر اشتد حرارته الغر یز خة و
تلطف و تقوی و اشتد وفارقته فانقلع عن اسفل عالن الهثال فصعد كالروح
الذی هو شدخد الحرارة ای حرارته الغر یز خة شدخدة و اال فالحرارة الجدنحة اذا
اشتدت قلت الرطوحات و الجخار و رق النوم و لنخصعد الروح فافهن و ان

خكون الرجل وؤونا صالحا وتقحا و السحها اذا كان عالها السحها اذا كان
حكحها عارفا و السحها اذا كان ون اهل الكشف و الهجاهدات و الر خاضات
فان ارواح هؤالء حانفسها وعلقة حالهالء االعلی قلحلة التعلق حظاهر الححوة
الدنحا فهن نوعا تصعد ارواحهن الی اعلی الهثال و لنعن وا قال الشاعر:
قوم فعلوا خحرا فعلوا و علی درح العلحا درجوا
صحجوا الدنحا حجسووهن و الحك حانفسهن عرجوا
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و قال اوحرالهؤونحن علحه السالم فی وصفهن صحجوا الدنحا حاحدان ارواحها
وعلقة حالهالء االعلی ،و حذلك صار كثحر ون رؤ خا الهعصووحن حصور وخالفة

لصور الزوانحات فهنها وا ور عن الكشی فی رؤ خا ابیالحسن الثانی وولی

لعلی بن خقطحن و بین عحنحه غرة بیضاء فتأول ذلك علی الدین و
عن الكافی حسنده عن زرارة عن ابیجعفر علحه السالم قال رأخت كأنی علی

رأس ججل و الناس خصعدون الحه ون كل جانب حتی اذا كثروا علحه تطاول

بهن فی السهاء و جعل الناس ختساقطون عنه ون كل جانب حتی لنیجق
ونهن اال عصاحة خسحرة ففعل ذلك خهس ورات فی كل ذلك ختساقط عنه

الناس و تجقی تلك العصاحة اوا ان قحس بن عجداهلل بن عجالن فی تلك
العصاحة فهاوكث اال نحوا ون خهس حتی هلك و عنه اخضا حسنده عن
علی بن عحسی القهاط عن عهه عن ابیعجداهلل علحه السالم قال رأی رسول
اهلل صلی اهلل علحه و آله حنیاوحة خصعدون علی ونجره ون حعده و خضلون
الناس عن الصراط القهقری الخجر ،و قد رءاهن حصورة القردة و عن وجالس
الصدوق صفة رؤ خا اوحرالهؤونحن علحه السالم حنحنوی و هو حشط الفرات

فقال رأخت فی وناوی كأنی برجال قد نزلوا ون السهاء وعهن اعالم بیض قد
تقلدوا سحوفهن و هی بیض تلهع و قد خطوا حول هذه االرض خطة ثن رأخت
كأن هذه النخحل قد ضرحت حاغصانها االرض خضطرب حدم عجحط و كأنی

حالحسحن فرخی و وضغتی و وخی قد غرق فحه خستغحث فالخغاث و كان
الرجال الجحض قد نزلوا ون السهاء خنادونه و خقولون صجرا آل الرسول فانكن
تقتلون علی اخدی شرار الناس و هذه الجنة خا احاعجداهلل الحك وشتاقة ثن
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خعزونی و خقولون خا احاالحسن احشر فقد اقر اهلل عحنك حه یوم خقوم الناس لرب
العالهحن ثن انتجهت هكذا و عن وناقب الخوارزوی قال لها كان وقت السحر

فی اللحلة التی حوصر فحها الحسحن علحه السالم خفق برأسه خفقة ثن
استحقظ فقال رأخت فی وناوی الساعة كأن كالحا قد شدت علی لتنهشنی و
فحها كلب احقع رأخته اشدها علی و اظن ان الذی ختولی قتلی رجل ابرص ون

بین هؤالء القوم الخجر ،و ونها رؤ خا یوسف احدعشر كوكجا و الشهس و القهر
رءاهن له ساجدین و كان التأو یل اخوته و احاه و اوه الی غحر ذلك فعندی
الرؤ خا التی تخالف صورتها صورة الزوانحات ارفع وقاوا و اعلی درجة و اقرب

الی الهلكوت و التی توافق صورتها الزوانحات و تقع كها رأی الراجی حعحنه هی

عندی انزل رتجة و اقرب الی الهلك و ان كان الناس خستعظهون هذه و
الخعتنون حتلك كثحرا فها رآه الراجی فی اعلی عالن الهثال خحتاح الی التأو یل
و التعجحر و وا رآه فی اسفل عالن الهثال الخحتاح الی تعجحر ان لنخكن صجغ
ون نفس الروح و اال فح صدق جنسها او نوعها او حعض اجزاجها او الخصدق
احدا كها ور فافهن ذلك و تجصر حصرك اهلل و علهك وا لنتكن تعلن.
الجاب الراحع
[فی كلحات فی علن التأوخل و قواعد خقتدر االنسان حسججها علی تعجحر الرؤخا و
فی هذا الجاب فصول[:
فی كلحات فی علن التأو یل و قواعد خقتدر االنسان حسججها علی تعجحر الرؤ خا و
فی هذا الجاب اخضا فصول:
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فصل [فی وعنی التأوخل و قانونه طوال و عرضا]
اعلن ان التأو یل هو صرف الشئ عن ظاهره الی اور وهاثل له فی النوع

فالقانون الكلی فی التأو یل ان تأخذ الشئ وجردا عن خصوص شخصحته و
تنظر الی النوع السار ی فحه و فی وثله الذی حه استحق ذلك االسن النوعی
فتأول هذا االسن عن ذلك الهعنی الظاهر الهعروف الی فرد آخر ون افراد

ذلك النوع وثال لفظ الهحزان ظاهره هو اآللة الهعروفة ذات الكفتحن التی

یوزن بها االجسام الثقحلة فتجرده عن الهعنی الشخصی و هو كونه ذا كفتحن
فتقول ان الهحزان خقال له وحزان النه یوزن حه الجسن فالقفان وثال هو اخضا

وحزان النه یوزن حه الجسن فتأوله عن وعناه الظاهر الی القفان او تأخذ نوع

النوع فتقول ان الهحزان وا یوزن حه الكن فالفرجار الذی یوزن حه طول الخطوط
و قصرها هو اخضا وحزان فتأول الهحزان عن ظاهره الی الفرجار فانه اخضا وحزان
یوزن حه الكهحات و الكن اعن ون الثقلحة او الهندسحة او تأخذ نوعا اعلی
فتقول ان الهحزان وا یوزن حه وجهول الهقدار فالهفاعحل العروضحة اخضا
وحزان خستعلن حه وقدار حروف االشعار فحعلن ایها زاخد و ایها ناقص فتأول

الهحزان الی العروض و وفاعحله او تأخذ نوعا اعلی و تقول ان الهحزان وا خعلن
حه الهنحرف عها خقاس حه غحر الهطابق حه فالنحو اخضا وحزان اللغة فانه
تعرض علی قواعده فها طاحقها و وافقها فهو راجح و وا انحرف عنها و
لنخطاحقها فهو ورجوح فتأول الهحزان الی علن النحو او تأخذ نوعا اعلی و تقول
ان الهحزان وا یوزن حه الشئ و خقاس حه و خعلن رجحانه ای حقحته عن
ورجوحه ای حاطلحته فان الحق ثاحت ثقحل وتأصل و الجاطل زایل خفحف
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وجتث غحر وتأصل و ونه قوله ون ثقلت وواز خنه فهو فی عحشة
راضحة فالهواز ین الثقحلة لحست اال الحسنات و ون خفت وواز خنه فاوه
هاو خةفالهواز ین الخفحفة لحست اال السحجات فالهحزان وا خعلن حه الحق

الثقحل عن الجاطل الخفحف فاذا كالم اهلل و كالم رسوله و حججه علحهن
السالم هو الهحزان و القسطاس الهستقحن فانه خعرف حالقحاس حه الحق ون

الجاطل وا وافقه فهو حق ثقحل و وا خالفه فهو حاطل خفحف فتأول الهحزان

الی القرآن و سنة النجی صلی اهلل علحه و آله و ورة تأخذ الهحزان فی النوع
االعلی و تقول ان الهحزان هو وا خعرف الهتأصل عن الهستأصل فان
الهتأصل ثقحل ثاحت و الهستأصل خفحف زاهق فذوات الحجج علحهن

السالم هی الهحزان فهن وافقهن فهو ثاحت وتأصل و فی الجنة و العحش
االحدی داجن وخلد و ون خالفهن فهو وستأصل خفحف زاهق فهثل كلهة
طحجة كشجرة طحجة اصلها ثاحت و فرعها فی السهاء تؤتی اكلها كل ححن
حاذن ربها و وثل كلهة خجحثة كشجرة خجحثة اجتثت ون فوق االرض وا لها
ون قرار و هكذا فحصعد درجات التأو یل حقدر سحر العالن طوال و خنتشر عرضا

فی االفراد حقدر سحره عرضا و لكل درجات وها عهلوا و فوق كل ذی علن

علحن وثال آخر لذلك الكلهة وثال ظاهرها وا ختكلن حه الرجل فتقول ان
الكلهة لفظ وركب ون حروف و سهی الحرف حرفا النه طرف الكلهة و
اللفظ هو الروی و سهی الكلهة لفظا النها تروی ون الفن و اظهار تلك الكلهة
روحها فالكلهة هی الهركجة ون حروف روحت ون وخرجها فها روی ای ظهر
فی الحد فی الكتاحة فهو اخضا كلهة غاخة االور انها تدو خنحة و وا ظهر ون الفن
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ونطوقحة و كذلك اذا ظهر ون الحد ال ون وادة ودادخة بل ون خشب او حدخد
فان صاغ االنسان ون الخشب حروفا وركجة فهی اخضا كلهة وصنوعحة و

كلهة و كذلك اذا صنعها ون لحن او عظن و دم و جلد فانها وركجة ون

حروف و اطراف و روحت و ظهرت حالحد فهی اخضا كلهة و كذا الخلزم ان
تكون حخط النسخ او التعلحق او الرقاع او الكوفی او غحر ذلك بل حای خط

كان فاالنسان اخضا كلهة روتها و اظهرتها خد الصنع و هی اخضا وركجة ون
حروف و اطراف و كذلك العرش كلهة و الكرسی كلهة و االفالك كلهات و
العناصر كلهات و كل وولود كلهة ثن تصعد ذلك فتقول الخجب ان تكون

ون حروف جسهحة و ون نوعها الحروف النور خة فالهثال كلهة و الهادة كلهة
و الطجع كلهة و النفس كلهة و العقل كلهة و تقول ون النوع االعلی النور
حالهعنی االعن فالهشحة كلهة و االرادة كلهة و القدر كلهة و القضاء كلهة و
هكذا فعلی هذه فقس وا سواها و اعرف درجات التأو یل و اعلن ان القرآن
الذی خقول سجحانه فحه تجحانا لكل شئ و خقول وافرطنا فی الكتاب ون
شئهكذا خجهع الكتاب جهحع وا خلق اهلل سجحانه و خستخرح ونه تفصحل

كل شئ و واخعلن تأو خله اال اهلل و الراسخون فی العلن و حذلك اختلفت االخجار
فی وعنی كلهة واحدة و لحست حاختالف بل كلها حق وراد واقع و لكن
الخعلهه الجاهلون فالراسخون فی العلن خقولون آونا حه كل ون عند رحنا و
واخذكر اال اولوا االلجاب فافهن فقد فتحت علی وجهك حاحا اوسع ون السهاء
و االرض و اقدرتك ان اقتدرت علی كثحر ون العلوم و علهتك ان تعلهت
ابواحا ون علن الكتاب و السنة فاعلن ون ذلك انه لحس التأو یل كها یزعهه
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الجهال ان تصرف الكلهة الی وعنی لحس ون صنف الظاهر و ال ون نوعه و
ال ون جنسه و ال ون جنس جنسه و هكذا و لو سلكت هذا الطر یق لنتخط

فی التأو یل كها اخطأ الصوفحة خذلهن اهلل فاولوا قوله سجحانه لهن عذاب
عظحن ای عذوحة عظحهة و حكهوا برفع العذاب حذلك عن الكفار او كهن
خأول هن فی جهنن خالدون خعنی فی نار العشق خالدون و كتأو خالت الجابیة
الفجرة ححث اولوا جهحع الشراخع فی نفوسهن الخجحثة و ادعوا جهحع
الهقاوات االلهحة كها اظهرنا خطاءهن فی كتاحنا ازهاق الجاطل فالتأو یل
الحق له صراط وستقحن ون سلكه وصل و ون الحد فحه ضل و فی

هذا الهقام رو ی ان لنا فی كل خلف عدوال خنفون عن دخننا تحر خف الغالحن
و انتحال الهجطلحن و تأو یل الجاهلحن ،فالتأو یل ان كان فی التشر خع خاول
الكلهات الحقة الی اصنافها و انواعها و اجناسها الحقة و الكلهات الجاطلة
الی اصنافها و انواعها و اجناسها الجاطلة و ان كان فی التكو ین تصرف الی
اصناف و انواع و اجناس كونحة ثن ال كراوة و ال وذلة و ال ونقجة و ال وثلجة
فافهن وا القحته الحك ون وكنون العلن فلحس ون ای الی ای كها زعهه
الجاهلون فخجطوا خجط عشواء و احطلوا الشراخع ثن انكروا الظواهر و تهسكوا

حتأو خالتهن الجاطلة و خلطوا التكو ین حالتشر خع فافسدوا حذلك الشراخع و
السنن و ظواهر الدین فاستعذ حاهلل ون بوار العقل و قجح الزلل و حه نستعحن
فالتأو یل الحق لكلهة ال حد و ان خطابق وع ظاهر كلهة اخری و اال فالخجوز
فهذا هو القانون الكلی فی علن التأو یل فی الرؤ خا و غحر الرؤ خا فجذلك تعرف
ان اكثر تعجحرات الهعجر ین خجط عشواء الخستند الی وأخذ و وا عسی ان
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خقولوا و شحخهن ابنسحر ین السنی الهعاند للراسخحن فی العلن صلوات اهلل
علحهن الناصب لهن و ال حق فی الدنحا اال وا خرح عنهن و لو تدبرت فی وا

ذكرت لك استغنحت عن حسط تأو یل كل شئ شئ و كنت غنحا عن كتجهن

عالها حالتأو یل حق العلن فاشكر اهلل سجحانه علی وا اتحك اهلل.
فصل [فی انه ال حد و ان خعرف الهأول حال الراجی و درجته و وقاوه]
فاذا عرفت قانون التأو یل طوال و عرضا فال حد لك و ان تعرف حال الراجی و
درجته و وقاوه ون انه هل خجب ان خأول رؤ خاه طوال الی الصنف او النوع او
الجنس او جنس الجنس و عرضا الی ای وصانف او وناوع او وجانس فان

االشخاص خختلفون فی الدرجة و الرتجة و الطجحعة اعتجر ون تأو یل

ابیعجداهلل علحه السالم رؤ خا رجل قال رأخت كأن الشهس طالعة علی رأسی
دون جسدی قال له تنال اورا جسحها و نورا ساطعا و دخنا شاوال و لو غطتك
النغهست فحه و لكنها غطت رأسك اواقرأت فلها رأی الشهس حازغة قال
هذا ربی فلها افلت تجرأ ونها ابرهحن قال الراجی جعلت فداك انهن خقولون ان
الشهس خلحفة او ولك فقال وااراك تنال الخالفة و لنخكن فی آحاجك و

اجدادك ولك و ای خالفة و ولوكحة اكثر ون الدین و النور ترجوا حه دخول

الجنة انهن خغلطون فقال صدقت جعلت فداك انتهی ،فاول الشهس الی
جنس خ ناسب حال الرجل فانه اخذ جنس الشهس و هو وا له النور الساطع
الذی یهتدی حه الناس فی تقلجاتهن فالشهس هی وأولة الی رسول اهلل صلی

اهلل علحه و آله كها رو ی فی و الشهس و ضححها و نورها خاول الی دخنه صلی
اهلل علحه و آله و هداه الذی یهتدی حه الناس و طلوعها علی رأس الرجل
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ظهور الدین لهشاعره و وداركه فحفههه و خدركه و خناله و عدم تغطحته سایر
حدنه عدم انغهاسه فی الدین ای عهله حه حاركانه و اعضاجه و استدالله حاآلخة

ان الشهس هی الهربیة و تجری ابرهحن عنها الفولها فالشهس التی ال افول لها
و هو وحهد صلی اهلل علحه و آله هو الهربی الحقحقی كها قال ابرهحن وجهت
وجهی للذی فطرالسهوات و االرض فالشهس هی الهربیة لكن لحست
حالحقحقحة فاولها الی الحقحقحة و اخذ الجنس و ترك الخصوصحة و هذا هو
الوجه الحقحقی فی تفسحره الرؤ خا و قال الهجلسی رحهه اهلل وجه التعجحر ان
ابرهحن اهتدی بجزوغ الشهس و افولها الی الحق فانت اخضا تهتدی الی

الدین حطلوع الشهس علی رأسك و ذلك خارح عن قانون التأو یل فانه ال كل

احد یهتدی بجزوغ الشهس حتی خكون ذلك قانونا كلحا فذلك خارح عن
قانون التأو یل و الحق احق ان ختجع و هو وا ذكرنا و لها كان الرجل وهن
خهكن ان یهتدی و خنال الدین اخذ له هذا الجنس و لنخأخذ له جنس كون
الشهس النحر االعظن و سلطان الكواكب و صاحجة الخالفة و الهلك فاشراقه
علی رأسه خكون له نحال حالخالفة و الهلوكحة فلو رأی هذه الرؤ خا احد احناء
الهلوك خكون الهناسب له التأو یل حالخالفة و الهلك فالواجب والحظة

حال الراجی و درجته و وقاوه و كها ان الحد الهشترك خختلف صوره التی
هی وناط االحكام و الخصوصحات حالقوابل الههحزة كذلك الرؤ خا فانه یراها
كل احد و هی الحد الهشترك و تتخصص و تتعحن فی حطون قوابل الراجحین
وثاله الحرارة وثال التی هی الحد الهشترك فانها فی الكن تقتضی الطول و
فی اللون تقتضی الحهرة و فی الوزن تقتضی الخفة و فی الطعوم الحدة و فی
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الرواخح النافذة و فی الجهات الهغرب و فی الخصال الشجاعة و فی
الححوانات السجعحة و فی االحوال الكجر و االنفة و فی االنفاق الجخل و فی
الرتجة العلو و هكذا فتتصور فی حطن كل قاحلحة حصورتها،

و فی فن االفاعی صار سها

كقطر الهاء فی االصداف در

و كذلك االور فی االحكام النجووحة و الرولحة و القحافة فدالیل النحوسة
تقتضی نحوسة ححسب وقام الرجل و فی فنه و كسجه و رتجته و حلده و هكذا
و دالجل السعادة تقتضی السعادة ححسب وقاوه و فنه و كسجه و رتجته و حلده
و هكذا فال حد ون والحظة جهحع ذلك حتی خستقحن الحكن و التأو یل فكل
رؤ خا خهكن ان یراها كل احد و لكنها فی قاحلحة كل احد تتغحر صورها و
احكاوها و تعحناتها فالتغفل عن ذلك فسجار اتون الحهام اذ ترقی صار
وستأجر الحهام و الهستوفی اذا ترقی صار وز یرا و ولد الهلك اذا ترقی صار
ولكا و الهلك اذا ترقی غلب علی الهلوك و سخر االقالحن و كذلك تنزل

هؤالء فكن حصحرا خجحرا و انظر فحها تعجر و لهن تعجر و كها تراعی االشخاص
راع االو كنة و االزونة و االحوال و السن و الذكورة و االنوثة و الكسب و
الصنعة و جهحع الخصوصحات فاذا اولت لسلطان االیران انك تسخر حلدا

لحس حلده الصحن و انها هی حلدة قر یجة الهنال له و اذا اولت انك تجد واال
فهو وال خهكن فی ذلك الزوان و هكذا فی الجواقی فعجر لكل احد فی عرصته
و حده و وقاوه و شغله و وا خناسجه فافهن.
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فصل [فی ان الرؤخا علی وا تعجر ]
قد رو ی عن الكافی حسنده عن وعهر بن خالد قال سهعت احاالحسن علحه

السالم خقول انها رأخت الرؤ خا فاعجرها و الرؤ خا علی وا تعجر و حسنده عن جابر
بن یز خد عن ابیجعفر علحه السالم ان رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله كان
خقول ان رؤ خا الهؤون ترف بین السهاء و االرض علی رأس صاحجها حتی

خعجرها لنفسه او خعتجرها له وثله فاذا عجرت لزوت االرض فالتقصوا رؤ خاكن
اال علی ون خعقل و عن ابیحصحر عن ابیعجداهلل علحه السالم قال قال رسول
اهلل صلی اهلل علحه و آله الرؤ خا التقص اال علی وؤون خال ون الحسد و

الجغی و رو ی عنه صلی اهلل علحه و آله الرؤ خا علی رجل طایر فاذا حدثت بها
وقعت و احسجه قال التحدث بها اال حجحجا او لجحجا و رو ی الرؤ خا علی رجل
طایر وا لنتعجر فاذا عجرت وقعت و احسجه قال و التقصها اال علی واد و ذی
رأی و عنه صلی اهلل علحه و آله الرؤ خا تقع علی وا عجرت و وثل ذلك وثل
رجل رفع رجله فهو خنتظر وتی خضعها و اذا رأی احدكن رؤ خا فالخحدث بها اال
ناصحا او عالها و خأتی ان اورأة رأت رؤ خا فقصها علی رجل اعسر لعنه اهلل
فعجر لها سوء فجلغ النجی صلی اهلل علحه و آله فقال اال كان عجر لها خحرا

انتهی ،و لنعن وا قحل فی الرؤ خا ان الرؤ خا طایر فاذا قص وقع و خظهر ون هذه
االخجار التی خساعدها صر خح االعتجار ان الرؤ خا لحس لتعجحرها طر یق وعحن
حتهی فحكون تعجحر فالن فالنا ال غحر بل هی علی وا تعجر ون خحر او شر اوا لو
كان للتأو یل شاهد خسكن حه قلب الهعجر و الهعجر له و قلب الهستهعحن و
كان الهعجر وهن خثق حه الراجی وثوقا تاوا و خحسن الظن حه و حعلهه و حاحاطته
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بوجوه التأو یل ون الكتاب و السنة كانت الرؤ خا اسرع وقوعا فتدبر فحها احدخت
لك و وا ساذكره ون سر ذلك فقد علهتك جهحع علن التأو یل فی هذا

الفصل فاسع فی ان تأول الرؤ خا ون طر یق ذكرته لك فی الفصول الساحقة
لحثق حك الراجی و حعلهك و ختعهق علهك و ختسع فی حاب التأو یل و اال
فجهقتضی هذه االخجار و خساعده صححح االعتجار الرؤ خا علی وا تعجر كحف

وا عجر حشرط ان خثق حه نفس الراجی و خقجل قوله و اال فان لنخعتن حه و

لنخسكن قلجه فالتقع فها قحل ان الرؤ خا الول عابر حق اذا سكن حقوله القلب و
اال فال و ان شجت ان تفهن سر كون الرؤ خا علی وا تعجر فاصغ لها اقول اعلن ان

وشاعر االنسان كالهرآة كها ذكرته وكررا خنطجع فحها كلها قاحلها و الصورة
التی فحها لها وادة و صورة وادتها ون ظل الشاخص و شجحه الهنفصل عنه
و صورتها ون نفس الهرآة ون استقاوتها و اعوجاجها و صجغها و غحر ذلك
كها تشاهد فی الهراخا و قد ظهر لكل احد لكثرة وا كررناه فی كتجنا و
وجاحثاتنا ثن انه قد تحقق عندنا و عند اهل التحقحق ان وناط االحكام
الصور ال الهواد االتری ان الخشب لو صور حصورة صنن یهان و تعظحهه كفر و

حصورة ضر خح وعصوم خكرم و خعظن و اهانته كفر حاهلل العلی العظحن و الكلب

نجس وا دام كلجا فاذا استحال ولحا طهر و صار شفاء و كذلك قال الفقهاء
اذا نزی كلب علی شاة فان كان ولدها علی صورة كلب فهو نجس او علی
صورة شاة فهو طاهر فالهناط فی االحكام علی الصور و الخنحصر كون وناط
االحكام الصور ان خكون حالنسجة الی العجاد بل وناط االوداد النازلة الصور
فانها تستهد ححسجها و االوداد علی حسب االستهداد فلذلك كل حجة تزرع
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تجری اوداده علی حسب استهداد تلك الحجة ان كانت حنطة فحنطة او
شعحرا فشعحر قل الخعجؤ حكن ربی لوال دعاؤكن قل كل خعهل علی شاكلته و
ذلك ان الهواد وتحدة فی النوع فلو كان وناط نزول االوداد الهواد لكانت

االشحاء كلها علی حقحقة واحدة فتجحن ان وناط االوداد النازلة و وناط
االحكام الواقعة و وناط التعارف و التعاول فی عالن الكثرة الصور السعحد

ون سعد فی حطن اوه و الشقی ون شقی فی حطن اوه و ام الشئ صورته كها
حققناه فی وحله حها ال وز خد علحه فاذ قد تجحن لك ذلك فاعلنان الراجی
الخخلو اوا ان خصعد روحه الی السهاء و خخلص عن شواجب االرض و
وقتضحاتها و اوا ان الخصعد فحنكب علی وجهه فی االرض علی وا بینا فان

صعد الی السهاء فالخخلو اوا ان ختوجه الی اعلی عالن الهثال الهتصل
الهرتجط حعالن النفوس و اوا ان ختوجه الی اسفله كها بینا و علی ای حال
فاوا ان ختوجه الی حاب القدر و اوا ان ختوجه الی حاب القضاء و علی ای حال
اوا تكون اسجاب الوقوع وهحاة فی الغحب و الشهادة فتقع الرؤ خا حال وهلة و اوا
تكون وهحاة فی الغحب دون الشهادة فحصحر القص ون اسجاب الوقوع و ان

كان اسجاب القدر وهحاة و اسجاب القضاء غحر وهحاة فی الغحب و الشهادة
وعا او فی الشهادة وحدها صار القص ون اسجاب القضاء و خقضی االور
حههلة حعد القص علی تفصحل اذكره لك و ان انكب علی وجهه و رأی وا
رأی فی االرض فرءاه فی حخارات صاعدة ون وعدته الی دواغه فكان
الشاخص تلك الجخارات و وقع اشجاحها فی ورآة الخحال فرءاها كها هی او
كها هو فذلك كذب و كذا ان كان فی الخارح احخرة و ادخنة و اغجرة
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فدخلت جوف االنسان و صعدت الی دواغه فصارت شاخصا لهرآة الدواغ
و الخحال فرءاه كها هو او كها هو ای كها خكون الخحال علحه و كذا ان كان
وكان الرؤ خا وأو ی الشحاطحن و وجنة فتعلقوا حه و دخلوا جوفه و قاحلوا خحاله
فوقع اشجاحهن فحه فرءاهن كها هن او كها هو و كذا اذا كانت االوضاع
الفلكحة سجب تغحر االوضاع السفلحة و تغحرت االوضاع فتوجه الخحال الی

الشحاطحن الهثارة فواجهوا خحاله فرأهن كها هن او كها هو و هكذا وا خشاكلها

وها ور ففی جهحع هذه االحوال یری االنسان صورا حاطلة غحر وطاحقة و غحر
واقعة كسراب حقحعة خحسجه الظهآن واء حتی اذا جاءه لنخجده شحجا و وجد

اهلل عنده فوفحه حساحه و اهلل سر خع الحساب و قد خكون الخحال وضطرحا
فحری حعض االشحاء فی السهاء و حعض االشحاء فی االرض فی ونام واحد

فحصدق حعضه و خكذب حعضه و اوا التعجحر فهو ون وتههات قاحلحة الوقوع و
ون وقلجات الرؤ خا ان كان وهن یوثق حقوله و خطهجن حه النفس و اال فال فهذه
فذلكة اور الرؤ خا و التعجحر قد احتوت علی اسرار جهة و نعنون فصال آخر
لجحان براهحن وا ذكرناه فی هذا الفصل لتكون علی حصحرة.
فصل [فی ان لكل شئ وراتج فعلحة و بیان كحفحة تأوخل الرؤخا ان رآه فی لوح
االوضاء او فوارة القدر او لوح القضاء و ان قص الرؤخا ون اسجاب وقوعه]
اعلن انه وا ون شئ فی االرض و ال فی السهاء اال حسجعة حهشحة و ارادة و قدر
و قضاء و اذن و اجل و كتاب و كل شئ عند وؤثره القر خب وخلوق حنفسه

فهو فعل للعالی و هو وفعول حنفسه ون ححث انها فعل العالی فاذا لكل شئ
وراتب فعلحة و هی السجعة الهذكورة فهقام كون الشئ وشحة ذكره االول ای
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وادته النوعحة فذكره االول ون ححث االعلی وشحة و ون ححث هو وشاء و
وقام كونه ارادة صورته النوعحة فهی ون ححث االعلی ارادة و ون ححث هی

ورادة و وقام كونه قدرا وادته الشخصحة ون ححث االعلی و هی ون ححث
هی وقدرة و وقام كونه قضاء صورته الشخصحة ون ححث االعلی و هی ون
ححث هی وقتضحة و ححث كونه فی كل ورتجة واقفا ووقف االستحذان
وستأذن و ون ححث االعلی حعد وجود الهقتضی و فقد الهانع اذن و ون

ححث وحصور خته بین وجدء و ونتهی ذو اجل و ون ححث االعلی اجل اهلل و
ون ححث نفسه وكتوب فی لوح حده و وقاوه و ون ححث االعلی كتب اهلل

سجحانه و ان ون شئ یوجد فی العالن اال بهذه السجعة و هی اوور اضافحة
فالجحت وثال فی الهاء و التراب تحت الهشحة واقف بجابها و فی الطحن
تحت االرادة واقف بجابها و فی اللجن تحت القدر واقف بجاحه و فی التركحب

تحت القضاء واقف بجاحه فاذا ابرم و تن وقع القضاء حاالوضاء افهن وا اقول
لك فاالشحاء وشروحة العلل وجحنة االسجاب وكتوحة فی لوح القضاء فان
وضت فهی وثجتة فی اللوح الهحفوظ و هو لوح االوضاء و اوا قجل كتجها فی

لوح القضاء فهی فی فوارة القدر و قجلها فی عحن االرادة و قجلها فی ححر
الهشحة و خهكن للناظر فی الشئ الههضی ان یری فحه هذه الهراتب كها هو
بین فالشئ الخخرح ون ححر الهشحة الی ساحل االرادة اال ان یوجد الهقتضی
و یرفع الهانع فالهقتضی له ون اسجاب السهوات و االرض و وا بینهها و ابی
اهلل ان خجری االشحاء اال حاسجابها وثاله فی الهثال الهذكور ووجود و هو ان
الهاء و التراب ووجودان و ال طحن فان سألك ساجل و لنخكن وانع قهت و
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عجنت التراب حالهاء و صنعت الطحن و اال فال فان وجدت االسجاب
الهقتضحة و فقدت الهوانع جری الطحن و وا جری فجارادة اهلل سجحانه
فتعلقت االرادة حالطحن عند طلب الطالب ونك و وجود االسجاب و

تحر خكك الهاء و الطحن و جهعك لهها فافحض علحهها صورة الطحن حارادة
اهلل حاالضافة الی الجنا قال اهلل سجحانه حكفرهن لعناهن و قال یهدیهن ربهن

حاخهانهن و قال حل طجع اهلل علحها حكفرهن و اوثال ذلك فها جری بوجود
الهقتضی و فقد الهانع فهو الهنفعل حالجری و الهجری هو اهلل سجحانه هذا
حكن كل شئ ون الدرة الی الذرة افهن وا افههتك و ُحز وا القحت الحك ون

وكنون العلن فاذا دخل الشئ فی عحن االرادة فلحس خجری فی فوارة القدر اال

بوجود الهقتضی و فقد الهانع علی حسب وا بینت فاذا جری فی فوارة القدر
فالخجری ونه فی وصنع القضاء اال بوجود الهقتضی و فقد الهانع و الخهضی
اال حعد تحقق العلل و االسجاب الهقتضحة لوجوده جهحعا و فقد ووانعه
جهحعا فها دام ووانع التركحب ووجودة و وقتضحه وفقودا كان الشئ تحت
القدر و ذلك فی عالن الشخصحات ففی ذلك العالن االشحاء كلها واقفة

تحت القدر الی ان خأذن اهلل لها حالخروح عند وجود اسجاب القضاء و تتقلب
فی ودارح القضاء الی ان خهضی فاذا عرفت هذا التفصحل فافهن ان
الشخص اذا رأی رؤ خا و لحس فی نفسه و ال فی الخارح اسجاب شحطانحة
وغحرة لهرآته كها ذكرنا و رأی الشئ فی لوح االوضاء فتعجحر تلك الرؤ خا قجل
حصولها فانه قد رأی وا اوضی و وضی و وا سحأتحك لنخهض عند الخلق و
الخححط حه الخلق الجزو ی الذی هو فی عرض الجزجحات اال بوحی خاص و
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اال فالعلن حها سحأتی وخصوص حاهلل سجحانه عالن الغحب فالخظهر علی
غحجه احدا اال ون ارتضی ون رسول و رو ی ان الشهادة وا قد كان و الغحب وا
لنخكن و واتدر ی نفس واذا تكسب غدا و واتدر ی نفس حای ارض تهوت
اللهن اال بوحی و تعلحن خاص و اال وا هو حعد فی فوارة القدر خحتهل الجداء و
الخروح و عدم الخروح و لهایوجد وقتضی خروجه و لهایرفع ووانعه فهو حعد

فی االوكان و العلن االوكانی وخصوص حاهلل سجحانه النه الهححط حها كان
و وا خكون و العالن حان وا خكون اذا كان كحف خكون الخعلهه اال اهلل و ان
الساعة آتحة اكاد اخفحها ون نفسی لتجزی كل نفس حها تسعی فعنده وفاتح

الغحب الخعلهها اال هو و وا علهه الحجج ون االوور اآلتحة ون غحر طر یق

الوحی الخاص فجاالطالع علی اسجاب السهاوات و االرض و ذلك وها
خهكن فحه الجداء فالخحكهون حعدم الجداء اال ون طر یق الوحی فها رآه الراجی
فی لوح االوضاء فتأو خله قجل رؤ خته و وا رآه فی لوح القضاء فذلك خقع حعحنه
حال وهلة فحراه وتی وا فتح عحنه النه رآه فی لوح القضاء الحاضر و رحها رآه فی
لوح القضاء و لنیجرم فی الشهادة ابراوا و ان ابرم فی الغحب و لكن لهاخنزل
فذلك الهوقوف الذی ختوقف الی حصول الهقتضی فی الشهادة و رفع
الهوانع و ون اسجاب وقوع الرؤ خا الهقتضحة قضاءها فی الخارح و ابراوه
القص فهن ذلك رو ی وا وعناه ان الرؤ خا طایر فاذا قص وقع و ذلك ان الرؤ خا
اذا قصت تاكدت صورتها فی الخحال و ارتسهت فهی وستهدة وتوقعة ون
اهلل سجحانه وقوعه فی الخارح فهذه الرؤ خا ووقوفة تترفرف فوق رأس صاحجها
فاذا قصت وقعت و لرحها وقعت حعد ححن ون غحر قص اال ان التفكر فی
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الرؤ خا و تجدخد تصورها و قصها الذی هو تكهحل تصو یرها فی االلواح الظاهرة
ون اسجاب سرعة الوقوع و ذلك الجل ان نفس االنسان ساحقة علی االجسام

و وقدوة علی العرش و وا فحها فاذا ادام االنسان تصور الشئ وقع ظله علی

الكواكب السهاو خة و جرت حه كها خجری اعضاؤك حهقتضی خحالك ان
لنخكن وانع اقوی فاذا جرت النجوم حه نزلت آثارها فی السفلحات و تصور
االور الهطلوب وقضحا فان كان ذلك االنسان كلحا وقع شجح وا فی نفسه فی

النجوم و جرت حه الن القوی الخهنع ون ارادته وانع و ان كان ضعحفا خدور
االور ودار الضعف و القوة و لذلك الخنجغی للهؤون ان ختعول علی سعود

النجوم و نحوسها و توكله خقهر النجوم و دعاؤ الهؤون للهطر او غحره ون
الهطالب و الهآرب خقهر النجوم و خجر یها علی حسب وحله و وسجلته افهن
وا القحه الحك ون وكنون العلوم حالفاظ ووجزة وثال ذلك انك لو وضعت
ورآة تحت السهاء انطجع فحها وثال كل السهاء و خنطجع فحها كل نجن نجن و
ان كان صغحرا فالنفس الكلحة هی الهنطجع فی النجوم عكسها و النفوس
الجزجحة اخضا خنطجع عكسها فی السهاء و النجوم فاذا كان فی نفس صورة
انطجع وثال تلك الصورة فی االفالك و النجوم اخضا فان لنخكن وانع اقوی
جرت حه و اال انتظرت رفع الهوانع فتصور الهؤون ون اسجاب وقوع الصورة فی
العالن و لو كان قو خا لوقع جهحع وا یر خد كها قال ذلك الهؤون انا نترك وا نر خد
لها یر خد فاذا اردنا شحجا یر خد اعرنی لجك و افهن وا اقول فاذا رأی الهؤون شحجا
فی لوح القضاء و قد تن اسجاب وجوده فی الغحب و الشهادة وقع حال وهلة و
ان تن فی الغحب و لنختن فی الشهادة فتذكر الهؤون رؤ خاه حعد التنجه و قصه
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ون اسجاب وقوع الرؤ خا و ان كان ضعحفا فحقع حعد وهلة الی ان تكهل اسجاب
الوقوع ان شاء فالرؤ خا طایر فاذا قص وقع و كذلك اذا رءاها عند فوارة القدر و

قابل حذهنه الی فوارة القدر و رءاها و لنخقض فی الغحب و ال الشهادة فذلك

اكثر تههال و خحتاح الی قوة شدخدة فان كان قو خا كان تصو یره لها و نظره فحها
ثن قصها ون اسجاب تهحجة القضاء و وقوعه حاالوضاء و الخهنع ونه وانع و اال
فجحسب قوته و ضعفه فان اعانه اهلل حتهحجة سایر الهقتضحات و رفع الهوانع

كان رؤ خته ذلك ون احد اسجاب الوقوع الهقتضحة له الجتة فتدبر و ان رأی وا
رأی فی االرض و حالشواخص االرضحة فالیؤل الی خحر فانه لنخكن وها شیء

و ار خد و قدر و قضی فی االفالك و لنخجر حه االسجاب العلو خة و انها هی صور

حاطلة سجحنحة و الخغحر االسجاب العلو خة الجتة فهی كاذحة ثن ان عجرت الرؤ خا
علی وعنی غحر وا تصوره الراجی فی وناوه فحنهحی عن نفسه صورة وا رأی و
خثجت فحها صورة وا اوله الهأول وثال اذا رأی انه شرب لجنا و اول الهأول انه
علن و تكتسب علها فحنهحی عن ذهنه صورة اللجن و خثجت فحه صورة العلن
فاذا ثجت فی نفسه صورة العلن و رسخت فحها وقع ظل العلن فی النجوم و

جرت حه كها ذكرنا فالتعجحر خغحر الصور النفسحة الجتة كها هو وشاهد فحرجع

االور الی وا فی النفس و لو كان التعجحر قد صدر ون الهعجر علی خالف
الحكهة لهصلحة كها رو ی عن الكافی حسنده عن الحسن بن الجهن قال
سهعت احاالحسن علحه السالم خقول الرؤ خا علی وا تعجر فقلت له ان حعض
اصحاحنا رو ی ان رؤ خا الهلك كانت اضغاث احالم فقال ابوالحسن علحه
السالم ان اورأة رأت علی عهد رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله ان جذع بیتها
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انكسرت فاتت رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله فقصت علحه الرؤ خا فقال لها
النجی صلی اهلل علحه و آله خقدم زوجك و خاتی و هو صالح و قد كان زوجها
غاججا فقدم كها قال النجی صلی اهلل علحه و آله ثن غاب عنها زوجها غحجة

اخری فرأت فی الهنام كان جذع بیتها قد انكسرت فاتت النجی صلی اهلل
علحه و آله فقصت علحه الرؤ خا فقال لها خقدم زوجك و خاتی صالحا فقدم
علی وا قال ثن غاب زوجها ثالثة فرأت فی وناوها ان جذع بیتها قد انكسر
فلقحت رجال اعسر فقصت علحه الرؤ خا فقال لها الرجل السوء خهوت زوجك
فجلغ النجی صلی اهلل علحه و آله فقال اال كان عجر لها خحرا و عن رواخات
العاوة ان ذلك الرجل كان احاحكر و قال لها النجی صلی اهلل علحه و آله هل

قصصتها علی احد قالت نعن قال هو كها قحل لك انتهی ،و الغرض ان الرؤ خا
علی وا تعجر و ان كان علی خالف الحكهة لهصلحة كها صنعه النجی
صلی اهلل علحه و آله فان انكسار الجذع فی الحكهة فوت الزوح و لكن قلب
النجی صلی اهلل علحه و آله رؤ خاها عطفا بها و تفأال حالخحر فوقع كها عجر و اوا
الرجل االعسر لعنه اهلل و هو الهشوم لنخعطف علحها و لنختفأل حالخحر ون

شووه فوقع كها قال فان الرؤ خا علی وا تعجر فان ذهنها انصجغ حتأو خله فجری

كها ور و كانت االسجاب الهقتضحة اخضا ووجودة و الهوانع وفقودة فجری وا
جری و لعل النجی صلی اهلل علحه و آله لنخغحر التعجحر النه قضی االور و اال
فالحق انه لحست الرؤ خا الول عابر بل الرؤ خا القوی العابر ین كها خأتی ون تعجحر
الصادق علحه السالم و ابیحنحفة و وقوع وا قال علحه السالم دون وا قال
ابوحنحفة لعنه اهلل بل اقول الراجی و ان كذب الرؤ خا و لنیرها و عجر الهعجر و
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انتقش فی ذهن الراجی ذلك وقع تعجحره كها وقع تعجحر رؤ خا یوسف علحه
السالم فی السجن و انكر الراجی رؤ خاه فقال علحه السالم قضی االور الذی فحه

تستفتحان فان الهناط انتقاش الصورة فاذا فههت ذلك علهت انه الخشترط
فی وقوع الصور الخحالحة الهنام و الرؤ خة فحه بل اذا تخحل االنسان فی الحقظة و
رسخ فحه و عزم علحه وقع وا تخحله و علی ذلك وناط علن الصوفحة

النقشجندخة الذی ختصورون االسن الهطابق لهطلجهن و خنقشونه علی جدار و
خدخهون النظر الحه حتی خقع حاجتهن و سهعت ان حعض الجوكحة اذا ورضوا
تصوروا الصحة حتی اذا قوی تصورهن صحوا عن ورضهن و وقوع آثار

التخحالت التخفی علی وهارس و ان اهلل عند ظن عجده ان خحرا فخحرا و ان
شرا فشرا فهن راقب خحرا ون اهلل وجده و ون راقب شرا وجده و ذلكن ظنكن
الذی ظننتن برحكن اردخكن فاصجحتن ون الخاسر ین فحا ولدی احسن الظن
حاهلل حتی تجد ظنك احسن الظن و لو ححجر خلقی اهلل وطلوحك فحه و ون
هذا الجاب وا رو ی عن الكافی حسنده عن عهرو بن حر خث قال قال ابوعجداهلل
علحه السالم الطحرة علی وا تجعلها ان هونتها تهونت و ان شددتها تشددت
و ان لنتجعلها شحجا لنتكن شحجا انتهی ،و ون هذه الجهة نفوا الطحرة نهحا

لجالترتسن فی نفوسهن صور وكروهة فتقع علحهن و قد رو ی عن الكافی
حسنده عن السكونی عن ابیعجداهلل علحه السالم كفارة الطحرة التوكل و انها
ذلك النه یرتسن فی نفوسهن حعد صورة الطحرة صورة كفاخة اهلل و دفعه الشر
فححسن ظنه حاهلل فحقع وا ظنه فقد رو ی فی الكافی حسنده عن ابیعجحدة
الحذاء عن ابیجعفر علحه السالم قال قال رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله قال
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اهلل تجارك و تعالی فی حدخث و لكن برحهتی فلحثقوا و فضلی فلحرجوا و الی
حسن الظن بی فلحطهجنوا فان رحهتی عند ذلك تدركهن و ونی یجلغهن
رضوانی و وغفرتی تلجسهن عفوی فانی انا اهلل الرحهن الرححن و حذلك
تسهحت و عن اسهعحل بن بز خع عن الرضا علحه السالم احسن الظن حاهلل فان
اهلل عز و جل خقول انا عند ظن عجدی الهؤون بی ان خحرا فخحرا و ان شرا فشرا

و ال علحنا ان نعنون لذلك فصال آخر فان لنا فحه علها رفحعا و وطالب
جلحلة.
فصل [فی ان ووضع الرؤخا و ووضع التصورات فی الحقظة واحد]

اعلن ان ووضع الرؤ خا و ووضع التصورات فی الحقظة واحد فان ووضعهها
كلحهها حنطاسحا كها حققنا ساحقا و الفرق بین الرؤ خا و سایر التصورات فی
شدة التوجه الی حنطاسحا و ضعفه ففی الرؤ خا ختعطل الحواس الظاهرة و
ختوجه النفس الی حنطاسحا حكلها و اوا فی الحقظة فهی وتوجهة الی الظاهر
اخضا علی نحو التعاقب فالختهحض ادراكها حالجنطاسحا فالتری ونه صافحا
بینا حخالف الرؤ خا فلو وحضت التوجه الی حنطاسحا او قوته رأت وا فحه اوضح

و ابین بل رحها یؤدی ذلك الی عدم احساسها حالحواس الظاهرة كها خشاهد

وهن ختعهق فی التفكر و الخحال فال فرق بین التصور و الرؤ خا بوجه اال فی
الضعف و الشدة و كل اثر خترتب علی الرؤ خا خترتب علی التصور الجتة اال ان

اثر التصور اضعف و لذا رو ی عن ابیعجداهلل علحه السالم رأی الهؤون و رؤ خاه

جزء ون سجعحن جزء ون النجوة و ونهن ون خعطی علی الثلث و لو ترك
االنسان التعهد و الصجغ فلرحها جری فی ذهن االنسان صورة وا وضی ون
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االشحاء او صورة وا حقی النتجرب ان االنسان رحها خكون جالسا خالحا فحجری
فی ذهنه صورة شئ او خشتهی شحجا فاذا حذلك الشئ قد حضر و لو حعد

لهححة او آنات علی صفة وا ورد فی ذهنه او حادنی تاو یل و هو تعجحر تصوره و
قد وقع او رحها خلهن حشئ حالجهلة لناجد فرقا علها و عهال و تجرحة بین
التصورات الواردة فی الخحال و بین الرؤ خا و لكلحهها اثر خارجی الجتة فان

حنطاسح ا فوق العرش و ارض عالهه الطف ون وحدب العرش حسجعحن ورة
فكل وا خقع فی حنطاسحا خنطجع وثاله فی العرش الجتة ثن فی الكرسی ثن فی
االفالك ثن خنزل الی االرض غاخة االور انه ال كل تصور خظهر اثره كها ان ال كل

رؤ خا خظهر اثرها فان الرؤ خا وا كان ونها ون السهاء و فی السهاء ظهرت آثارها
ان لنیجد هلل سجحانه فانها ون ونازل التقدیر و وا كان ونها ون االرض و فی
االرض ال اثر لها النها لنتأت ون ونازل التقدیر فكذلك التصور وا كان ون
االرض ای ون ارض الههات او العادة او الطجحعة او الشهوة او الغضب او
االلحاد او الشقاوة و وا كان ونه وتلقی ون اخدی الشحاطحن الساكنة فی هذه
االراضی فلحس حسهاو ی و ال اثر له اللهن اال ان خكون التصور وتلقی ون

اخدی الشحاطحن الهادخة او الجنحة او االنسحة التی هی ون وراء هذه االفالك
فان حنطاسحا اذا تلقحها ون اخدیهن و رأی فی االراضی الدهر خة و طجقاتها
الدهر خة فان ذلك خهكن ان یؤثر فی هذه الدنحا و خجری فی السهوات و
النجوم و تجری حه فان هذه الدنحا حسهاواتها و ارضحها ولتقی الجهان جن
الهلجكة و جن الشحاطحن و جن النور و جن الظلهة و لذلك خخرق شحاطحن
الجن و سكنة حنطاسحا هذه السهاوات و الذین الخخرقون هذه السهاوات
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سكنة هذه االرض ون شحاطحن طجحعحة و شحاطحن جهادخة و نجاتحة فانهن
ونعوا ون خرق السهاوات و اوا شحاطحن الجن فانهن خخرقونها نعن الخخرقون

سهاوات حنطاسحا و شحاطحن االنس خخرقون هذه السهاوات و سهاوات
حنطاسحا و الخخرقون سهاوات النفوس فافهن فها تلقاه االنسان ون اخدی
اولجك الشحاطحن الخارقحن و ثجت فی نفسه فحهكن ان خلقی الشجح فی هذه
النجوم و تجری حه ان لنخكن وانع اقوی و ون ذلك یؤثر حسد الحاسد فی

الهحسود و یزول نعهته ححسده فان الحاسد داجن التصور لزوال نعهة
الهحسود فحقع شجحه فی النجوم و تجری بزوال نعهة الهحسود و لذلك اور
اهلل حاالستعاذة حه ون شر حاسد اذا حسد و رو ی فی الكافی حسنده عن

السكونی عن ابیعجداهلل علحه السالم قال قال رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله
كاد الفقر ان خكون كفرا و كاد الحسد ان خغلب القدر انتهی ،فالحاسد اذا
تهنی زوال نعهة الهحسود و دام علی ذلك لحال و نهارا حتی رسخ فی نفسه
صر خحا بینا صار ونشأ وثال فان الشجح فی الهرآة وا لنختصرح لنخقع ونه
وثال فی ورآة اخری فاذا تصرح تهنی الزوال فی نفس الحاسد وقع وثاله فی

النجوم و جرت حه فزال نعهة الهحسود و ازالة اهلل نعهة الهحسود بهذا

السجب فتنة ونه له او عقوحة لهعصحة صدرت ونه او ون اسجاب الفناء كها
یز یل الصحة حلسع العقرب او لدغ الححة حال تفاوت و ون هذا الجاب عحن
العحان فان العحان اوا خستحسن شحجا و هو غحر وتذكر انه نعهة اهلل و فضله و
حهشحته و ارادته و یری فی الهخلوق نفسه كهاال ونقطعا عن اهلل فاذا رسخ
فی نفسه حسنه ونقطعا عن اهلل و كهاله و قوته ون غحر رو خة فضل خستحق
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حذلك انقطاع الهدد عن اهلل سجحانه فاذا وقع شجح ذلك فی النجوم جرت
حانقطاع الهدد عنه و زوال نعهته سواء كانت النعهة فی نفسه او جسن

غحره فان قلت اوا فی نفسه فال ضحر فان استحسانها ونقطعة عن اهلل عصحان
و خذوق وحال عصحانه و اوا فی غحر فلن قلت الن االحدان العرضحة الدنحاو خة ال
تخصحص لها حشخص دون شخص و ان هی اال جهاد صالح لكل شخص
حعد الكسر و الذوب و النفوس وهحهنة علحها و نفس العحان وهحهنة علحها

فاذا استحسنها ونقطعا عن اهلل سجحانه انقطع الهدد عنها فحؤثر عحن ز خد فی
حدن عهرو كها یؤثر فی الجدار و الججل و الشجر و الدواب و غحرها فافهن فانه

دقح ق و التسهعه اال عنا و التجده اال عندنا بجركة وحهد و آلوحهد علحهن
السالم و لذلك رو ی عن نوادر الراوندی حاسناده عن ووسی بن جعفر عن آحاجه
علحهن السالم قال قال رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله وارفع الناس احصارهن
الی شئ اال وضعه اهلل و عن اوحرالهؤونحن علحه السالم واقال الناس لشئ
طوبی له اال و قد خجأ له الدهر یوم سوء و رو ی ان العضجاء ناقة النجی صلی
اهلل علحه و آله لنتكن تسجق فجاء اعرابی علی قعود له فسابق بها فسجقها
انتهی ،و لو نظر الناظر العحان الی شئ و استحسن نعهة اهلل علحه و استكثر
فضل اهلل علحه و ذكر اهلل لنخضره كها قال سجحانه لوال اذ دخلت جنتك قلت
وا شاء اهلل ال قوة اال حاهلل ،و رو ی عن النجی صلی اهلل علحه و آله اذا نظر احدكن
الی انسان او داحة او الی شئ حسن فاعججه فلحقل آونت حاهلل و صلی اهلل
علی وحهد و آله فانه الخضره عحنه و عنه صلی اهلل علحه و آله العحن حق
فهن اعججه ون اخحه شئ فلحذكر اهلل فی ذلك فانه اذا ذكر اهلل لنخضره و
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عن ابیعجداهلل علحه السالم العحن حق و لحس تأونها ونك علی نفسك و ال
ونك علی غحرك فاذا خفت شحجا ون ذلك فقل وا شاء اهلل ال حول و ال قوة اال
حاهلل العلی العظحن ثلثا و عنه صلی اهلل علحه و آله ون اعججه ون اخحه شئ

فلحجارك علحه فان العحن حق و عنه علحه السالم لو كان شئ خسجق القدر
لسجقه العحن و اوا خحسد العحان و ختحسر علی فقده لتلك الحال او الجهال
و علی وجودهها فی غحره و خشحر الی ذلك رقحة ججرجحل للنجی صلی اهلل علحه

و آله حسن اهلل ارقحك ون كل عحن حاسد اهلل خشفحك فان ضر ون حاب
الحسد فكها ور و للناس فی سجب ضرر العحن اقوال خضحك ونه الثكلی

فهنهن ون قال انه خخرح ون العحن الصاججة الی الشئ الهستحسن اجزاء
لطحفة تتصل حه و تؤثر فحه و ونهن ون قال انه فعل اهلل حالعادة لضرب ون
الهصلحة و ونهن ون زعن انه غحر وهتنع ان خكون تغحیر نعهة ز خد وصلحة
لعهرو العحان و اذا ذكر اهلل العحان خقوم ذكره وقام الهصلحة و قحل ان حعض
النفوس كها یؤثر فی حدنه الیجعد ان یؤثر فی احدان غحره و ذكرت وا ذكرت
استطرادا و لتعلن وقدار فهن الناس و علووهن و كل ذلك الجل ان الصور

النفسانحة فوق االجسام و تقع اشجاحها فی االفالك و النجوم و تجری حه و
خجری آثارها فی السفلحات و لحس ذلك حهؤثر اال حشرط ان الخكون وانع اقوی

و خساعده سایر الهقتضحات التی هی قوابل وشحة اهلل فها شاء اهلل كان و وا
لنخشأ لنخكن و ال حول و ال قوة اال حاهلل نعن ان ذلك احد الهقتضحات فان
كانت الجواقی ووجودة فهو ون الهتههات و الهؤ خدات و اال فالخقع التأثحر ال
ون العحن و ال ون الحسد و ال ون وضع ون االوضاع الفلكحة و ال غحرها اال
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ان خشاء اهلل فاذا اراد اهلل شحجا هحأ اسجاحه و قرب الهقتضحات و حعد الهوانع
حتی خجری وا اراد كها قال تعالی و اذ یر خكهوهن اذا التقحتن فی اعحنكن قلحال

و خقللكن فی اعحنهن لحقضی اهلل اورا كان وفعوال و الی اهلل ترجع االوور و للشئ
الواحد اسجاب عدخدة بل كل شئ له ودخلحة فی كل شئ و كذلك اور
التصورات فی الحقظة فاذا كانت ثاحتة فی النفس راسخة كانت ون اسجاب

القضاء ان لنخكن وانع اقوی فان كان الهتصور تصوره اقوی االشحاء لقوة
نفسه دفع الهوانع و قوی سایر الهقتضحات و وقع وا تصور وقضحا وهضی و
اال فهو احد االسجاب خنتظر حه الی تكهل االسجاب و رفع الهوانع و لحس

یهلك فی ولك اهلل سجحانه فان لنخجر و لنخقض فی الهلك لعدم اتفاق
الهقتضحات و عدم دفع الهوانع یؤتاه فی الهلكوت و لذلك الیرد دعاء
الهؤون احدا اذا احسن الظن برحه و ظن االستجاحة و عاود الدعاء عند ضعفه
او دعا ورة عند قوته فاذا كان الداعی قو خا الیرد له دعوة احدا ادعونی استجب
لكن اجح ب دعوة الداع اذا دعان فافهن هذه النكات العجحجات التی التكاد
تراها فی كتاب و تسهعها ون خطاب اال ون ابیك فتجحن و ظهر لهن نظر و

احصر ان رسوخ الصورة فی النفس ان لنتكن ونطجعة فحها ون االرض و كانت
ون السهاوات او ون الهلكوت ون اعظن اسجاب القضاء فان تلقتها ون
الهلجكة و اخذتها ون حاب القدر وتوجهة الی اهلل فحها فحقع اثرها فی الدنحا

فحضا و تسدخدا و نعهة و فضال و ان تلقتها ون الشحاطحن الهلكوتحة و اخذتها
ون االرض ونقطعة عن اهلل سجحانه خقع اثرها كها شاء اهلل خذالنا و
استدراجا او تنجحها و تذكحرا فللتصورات الراسخة آثار عظحهة و احوال
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عجحجة التنكر و ودار الشرع علی ذلك و جهحع العقاخد و الخصال القلجحة
التی بها تصلح اوور الدنحا و اآلخرة ون هذا الجاب و لكن اكثر الناس

الخعلهون ان تخفوا شحجا فی انفسكن او تجدوه خحاسجكن حه اهلل فافهن و
الاحب االفصاح حجهحع وا علهنی اهلل ون هذا العلن فال كل وا خعلن خقال و
ال كل وا خقال حان وقته و ال كل وا حان وقته حضر اهله.
فصل [فی ان ون رأی النجی صلی اهلل علحه و آله او آله او واحدا ون شحعتهن فقد
رآهن و ان الشحطان الختهثل حصورتهن]
اعلن انه قد رو ی رواخات كثحرة فی ان ون رأی النجی صلی اهلل علحه و آله او
آله او احدا ون شحعتهن فقد رءاهن و ان الشحطان الختهثل حصورتهن فهنها وا

رو ی عن جاوع االخجار و العحون و الهحاسن للصدوق عن النجی صلی اهلل
علحه و آله ان رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله قال ون رءانی فی وناوه فقد
رءانی فان الشحطان الختهثل فی صورتی و ال فی صورة احد ون اوصحاجی و ال
فی صورة احد ون شحعتهن و ان الرؤ خا الصادقة جزء ون سجعحن جزء ون
النجوة و رو ی ون رءانی فقد رءانی فان الشحطان الختشجه بی و رو ی ون رءانی

ناجها فكأنها رءانی خقظانا و رو ی ون رءانی فقد رأی الحق فان الشحطان

الختراجی بی ،و للناس فی وعنی هذه االخجار اقوال فهنهن ون زعن ان ون
رءاهن علی الطاعات فقد رءاهن و ون رأی اوثالهن علی الهعاصی فلنیرهن و

ون رأی اوثاال فی غحر طاعة و وعصحة فهو وحل شك و استدلوا لجواز تهثل
الشحطان حصورتهن ان الجشر خدعی فی الحقظة انه اله فها الهانع ون ان خدعی
احلحس عند الهنام بوسوسة له انه نجی و برؤ خة الشحعی و السنی و الناصجی
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النجی صلی اهلل علحه و آله فی وناوه و اوره له حها خناسب دخنه و وذهجه و
ونهن ون قال ان الهراد رؤ ختهن حصورهن االصلحة و ونهن ون قال حای صورة

كانوا و قحل لحس الهراد ون قوله ون رءانی فقد رءانی انه رآه بل رأی وثاال صار
آلة ختأدی بها وعنی فی نفسی الحه و صار واسطة بینه و بینی فی تعر خف
الحق اخاه و الحق ان وا یراه حقحقة روحه الهقدس و خعلن الراجی كونه النجی

حخلق علن ال غحر و قحل فقد رءانی ای رؤ خاه لحست اضغاث احالم و ال

تخحیالت الشحطان كها رو ی فقد رأی الحق ثن الرؤ خة حخلق اهلل الخشترط
فحها وواجهة و ال وقاحلة فان قحل كثحرا وا یری علی خالف صفته و یراه
شخصان فی حالة فی وكانحن قلت ذلك ظن الراجی انه كذلك و قد خظن

الظان حعض الخحاالت ورجحا لكونه ورتجطا حها یراه عادة فذاته الشر خفة هی
ورجحة عادة و ونهن ون انكر ذلك و قال هذا قول خدرك فساده حاواجل العقول و
خلزم علحه ان الیراه احد اال علی صورته التی وات علحها و ان الیراه راجحان فی
آن واحد فی وكانحن و ان خححی اآلن و خخرح ون قجره و خهشی فی االسواق و
خخاطب الناس و خخاطجونه و خلزم ون ذلك ان خخلو قجره ون جسده و

ونهن ون قال انها لحست رؤ خة حالحقحقة و انها هو ححصول الصورة فی الحس
الهشترك او غحره حقدرة اهلل تعالی و الغرض ون ذلك بیان حقحقة الرؤ خا و انها
ون اهلل ال ون الشحطان و هذا الهعنی هو الشاخع فی وثل هذه العجارة كأن

خقول رجل ون اراد ان یرانی فلحر فالنا او ون رأی فالنا فقد رءانی او ون وصل
فالنا فقد وصلنی الی غحر ذلك ون االقوال الهتهافتة التی التسهن و التغنی
ون جوع و اوا التحقحق فی ذلك ان اهلل سجحانه خلق اهله ون علحین قلوبهن
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و احدانهن فالخطلجون اال هناك و الیوجدون اال هناك كها حدأهن خعودون و
خلق اهل الجاطل ون سجحن قلوبهن و احدانهن فالخطلجون و الیوجدون اال

هناك فهن رام النظر الی السهاء رفع رأسه و نظر الحها و ون رام النظر الی

االرض دلی رأسه و نظر الحها و قد قدونا ساحقا ان اصل الرؤ خا ان خنظر االنسان
حعحن حنطاسحا و وشعره فی عالن الهثال الی الهثل الهكتوحة فی لوح الجرزخ
فحنطجع فی ورآة حسه اشجاح تلك الهثل و تلك الهثل كالشواخص و

اشجاحها اآلتحة الی حنطاسحا وادة الرؤ خا و صورتها ون صورة ورآة حنطاسحا و
استقاوتها و اعوجاجها و صفاجها و كدورتها و الوانها فالهرجی فی حنطاسحا

وركب ون وادة و صورة و لكنه وسحلة النفس الی الشواخص الخارجحة كها

ان الشئ وا لنخنطجع وثاله و شجحه فی عحنك لنتره و الهرجی فی العحن و هو
وسحلة الی االشحاء الخارجحة فالهقصود الهتوجه الحه هو الشئ الخارجی اال
ان الوسحلة الحه هی وا فی الحس و وع كون الهرجی فی الحس ترفع رأسك
الی السهاء ان قصدتها و تدلی رأسك الی االرض ان قصدتها و لحست
االرض اصل وادة الهرجی ان رأخت السهاء و لحس السهاء اصل وادة االرض

ان رأخت االرض فافهن وا اقول لك و وا لنتواجه شحجا لنتره و كذلك خحالك
وا لنختوجه الی شئ و لنیواجهه فی نوم او خقظة لنخنطجع فحه شئ و
لنختصوره الجتة فاذا توجه الی وثال ز خد انطجع فحه شجح ز خد فكان لتصوره
شجح ز خد وادة و كانت الصورة ون ورآة خحاله ان كانت وستقحهة فهستقحهة
و اال فهعوجة و اذا توجه الی وثال عهرو خأتحه شجحه وادة و تتصور حصورة
خحاله فاذا توجه الی ز خد الخهكن ان خصحر شجح عهرو وادة خحاله و اذا توجه
122

الی عهرو الخهكن ان خصحر شجح ز خد وادة خحاله نعن خأتی الخالف فی صورة
الخحال الهكتسجة ون ورآته و هی ای الصورة هی وناط االحكام و الخطاء و

الصواب و الحسن و القجح و الصدق و الكذب و اوثال ذلك ال الهادة فاذا

توجه الی ز خد و ورآة خحاله عوجاء ختعوح وثال ز خد فحها الجتة و ان كانت
وستقحهة خظهر فحها وثال ز خد كها هو فالتخالف ون قجل ورآة الخحال و
الهقصود الهتوجه الحه واحد اللهن اال ان خعتقد الهتخحل غلطا ان ز خدا عهرو

فتوجه الی ز خد الرادته عهروا فححنجذ خأتی الخالف ون قجل الهادة فحخجر عن
خحاله انی رأخت ز خدا و سهعت ز خدا و الذی توجه الحه هو عهرو و هو الخعلن
عن قصور او تقصحر فححنجذ خكذب فی اخجاره عن ز خد و هو الخعلن و قد
تشجه له بز خد عهرو و لجس علحه االور و هو الخعلن فاذا عرفت ذلك و تجحنت
وا هنالك فاخجرنی ان النجی صلی اهلل علحه و آله و آله علحهن السالم و
شحعتهن هل خلقوا ون علحین او سجحن بل ون علحین فحطلجون فی علحین
او فی سجحن و یوجدون فی علحین او فی سجحن و یرون فی علحین او فی
سجحن بل فی جهحع ذلك فی علحین فكل ون قصدهن فی خقظة او فی ونام
توجه حهرآة خحاله الی علحین الجتة ال غحر ذلك فاذا توجه الی علحین هل

خكون هناك شحطان خجعل شجحه وادة خحاله و تصوره ام ال بل الخكون و قد
طرده اهلل ون علحین و الجنة و اخرجه ونها فلحس هناك شحطان حتی ختصور
و ختهثل بهن و خجعل شجحه وادة خحال الراجی و كذلك اذا كان اعتقاد
الراجی صحححا حقا فی حق النجی صلی اهلل علحه و آله و فی حق آله و فی
حق شحعتهن فتلك الصورة اخضا صورة حق ال حاطل فاذا صورة وا فی الخحال
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و وادته كلتاهها حق و علحینحة لحس للشحطان فحهها ودخل فتجحن وها ذكرنا
ان الذی اعتقاده فی حق اهل الحق صححح و هو عارف بهن وقر حفضلهن و
وا خصهن اهلل حه و حذلك استقام ورآة خحالهن و صار علی حذو وشحة اهلل

سجحانه و ارادته و وحجته ثن توجه الی علحین وستقرهن و وقاوهن وجدهن
الجتة و هن انوار اهلل سجحانه الهضحجة و كان ورجحه طحب الهادة طاهر الصورة

نورا فی نور فاذا وحال ان ختطرق الشحطان فحه و لنخجعل اهلل له سلطانا علی

الذین آونوا و علی ربهن ختوكلون و الشحطان هو ظلهة و خجحث وادته ظلهة و
صورته نقهة كها ان اهل الحق وادتهن نور و صورتهن رحهة فاخجرنی خا ذا

الحكهة و العقل ان هذا الهرجی الذی وادته قد جاءت ون علحین و صورته
ون رحهة اهلل سجحانه الهكتوحة كحف خهكن ان خكون شحطانحا فهن رءاهن
فقد رءاهن فی ای صورة رءاهن و قد قال علی علحه السالم انا اتقلب فی
الصور كحف شاء اهلل ون رءاهن فقد رءانی و ون رءانی فقد رءاهن و رو ی عن
النجی صلی اهلل علحه و آله ون رءانی فی الهنام فقد رءانی ( فانی ظ )ار ی فی
كل صورة انتهی ،و انت تعلن ان هذه الصورة خحر و ان ذكر الخحر كنتن اوله و
اصله و فرعه و وعدنه و وأواه و ونتهاه ،حالجهلة كل ون تصور اهل الحق فی

خحاله فی خقظته او رءاهن فی وناوه فقد رءاهن حعد ان كان وعتقدا فحهن كها
هن و كل ون تصور اهل الجاطل فی خحاله فی خقظته او رءاهن فی وناوه فقد
رءاهن حعد ان كان وعتقدا فحهن كها هن و اوا اذا اعتقد فی اهل الحق حاطال
فحتوجه الی نجی كها خظن و اوام و شحعة كها خظن و الذی خظنه و خطلجه
لحس فی علحین بل هو فی سجحن و ذلك شحطان فاذا رأی السنی و الناصب
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النجی صلی اهلل علحه و آله حظنه و اوره بوالخة ابیحكر و هو وعتقد حنجی
الخنصب ولحا و خجتهد فی الدین حالظنون و یرفع اورأته علی جدار الهسجد

لتنظر السودان و ضربهن الطجول و هكذا ون العقاخد الفاسدة فذلك النجی هو

نجی سجحنی لحس ون اهلل و ال الی اهلل و هو شحطان ون الشحاطحن فهو لنیره
حتی خقال انه قد رآه و النجی صلی اهلل علحه و آله قال ون رءانی فقد رءانی و

هو هو و لنخقل ون رأی غحری فقد رءانی و النجی الذی یراه الهخالف غحر
رسول اهلل صلی اهلل علحه فكحف خكون رؤ خة غحر النجی رؤ خة النجی صلی اهلل

علحه و آله و كذلك االور فی رؤ خة االجهة و شحعتهن فقل ون یری النجی صلی

اهلل علحه و آله فی هذه االزونة ون ونكری فضاجل آلوحهد علحهن السالم و

ناصجی شحعتهن فان ون خظنونه ون سجحن و الی سجحن قال اهلل سجحانه قل
خا ایها الكافرون الاعجد وا تعجدون فتجصر و كن خجحرا بوجه التعجحر،
و اعلن ان لكل احد خلقحن خلق اولی و له فحه وادة و صورة وادته ون االنوار
الهلكوتحة او ظلهاتها و صورته ون عقاخده و اعهاله و اقواله و خصاله و
فضاجله او وثالجه كها حققناه فی وحله و خأتی یوم القحهة حصورة عقاخده و

اعهاله سحجز یهن وصفهن و جاءت سكرة الهوت حالحق و لجاس التقوی

ذلك خحر فافهن و خلق ثانوی دنحاو ی له وادة شهادخة و صورة عرضحة
وشهودة قال علی علحه السالم الذی حالجسن ظهوره فالعرض خلزوه فصورة
ز خد الهؤون فی الخلق الثانوی الدنحاو ی تخطحطاته الهشهودة و كهه و كحفه
و سایر حدوده التی بها خهتاز عن عهرو و اوا صورته االصلحة فی الخلق
االولی فعقاخده حاهلل و برسوله صلی اهلل علحه و آله و حاالجهة و حالشحعة علحهن
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السالم و حالشراخع و االحكام و صلوته و صحاوه و حجه و بره و جوده و حسن
خلقه و اوثال ذلك فتلك هی الصورة الهشار الحها فی وا رو ی ان اهلل خلق

آدم علی صورته و ذكر فی التور خة فصورة آدم فی الخلق االولی الحق و الخحر و
الجر و الفضل و الكهال و الهحاسن كها ور و هی صفات وشحة اهلل سجحانه
التی هی كهال اهلل سجحانه و ظهوره و تجلحه فاهلل سجحانه خلق آدم علی

صفة تجلحه و صورته افهن وا قلت فالنجی و الولی علحهن السالم و شحعتهن
صورتهن االصلحة وا خخصهن ون الجر و الفضاجل و العقاخد و االعهال و
الخصال الهحهودة و اوا هذه الصورة الدنحاو خة فهی عرضحة تزول و تفنی

عرضت حهقتضی وواد هذه الدنحا و هی داجهة التغحر ون حال الصجی الی
الكهولة و فی الحجج هی حاختحارهن ان شاءوا خلعوها و لجسوا غحرها و هن
هن فی كل حال كها خظهر ججرجحل حصورة دححة ورة و حصورة االعرابی اخری و
حصورة شاب تارة و هو ججرجحل و لنختغحر صورته االصلحة التی هو بها ججرجحل
وهتازا عن عهرو فكذلك اهل الحق لهن صورة بها خهتاز حعضهن عن حعض و
بها خأتون اآلخرة و لهن صورة عرضحة دنحاو خة لحست ونهن و ال الحهن فهن رأی
النجی صلی اهلل علحه و آله او االوام علحه السالم او الشحعة حصورته فقد رآه

فرؤ خة النجی حصورته صلوات اهلل علحه ان یری وعصووا وطهرا اول وا خلق اهلل
و اعظن صفات اهلل و اسهاجه و اكجر آخاته و هكذا فجاهلل علحك هل تجوز ان
تری هكذا شخصا و خكون هو الشحطان ،فنحن بواد و العذول بوادی ،و اعتجر
ون الناس وا قالوا و وا ظنوا و این هن فالتغتر حاقوال جهاعة اشرف حضاعتهن
قال فالن و قال فالن،
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فدع عنك قول الشافعی و والك و احهد و الهرو ی عن كعباالحجار
و خذ عن اناس قولهن و حدخثهن رو ی جدنا عن ججرجحل عن الجار ی

و ان قلت ان الذی یری النجی فی الهنام یری رجال فی الهنام علی انه نجی
ای وعتقدا فی وناوه انه نجی و لرحها لحس حهلتفت الی وا قلت ون الفضاجل
فكحف الخهكن ان خكون هو شحطانا القی فی روعه انه نجی قلت الحس خعتقد

فی الهنام انه وحهد رسول اهلل و وحهد رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله هو ون
خعرفه و الحس هو حهتوجه الی وحهد الهعروف عنده حها هو وعروف فهو
وتوجه الی وحهد صلی اهلل علح ه و آله و هو كها قلت بل اقول هو وتوجه الی

وحهد و یری وحهدا صلی اهلل علحه و آله و ان تقلب ورجحه فی الهنام الف

ورة و تراءی حصور وختلفة فی ونام واحد فان الراجی یراه وحهدا فی كل تلك
الصور و هو وتوجه الی وحهد كها انك اذا تشرفت حلقاجه فی الدنحا و رأخته
جالسا علی سر یر ثن تقلب لك فی ذلك الهجلس وعجزة فی الف صورة فهو
هو فی كل تلك الصور و انت راجی رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله وتكلن وعه
و كذا لو كان جالسا فی وجلسه و یراه الف نفس حالف صورة فان اولجك

االلف یرون رجال واحدا حصورة واحدة اصلحة و ان كانوا یرونه حالف صورة
عرضحة و خدل علی ذلك وا رواه فی الجحار عن ابیالقاسن بن القاسن عن
خادم علی بن وحهد علحهها السالم قال كان الهتوكل خهنع الناس ون
الدخول الی علی بن وحهد علحهها السالم و خرجت یووا و هو فی دار
الهتوكل فاذا جهاعة ون الشحعة جلوس خلف الدار فقلت وا شأنكن
جلستن هحهنا قالوا ننتظر انصراف ووالنا لننظر الحه و نسلن علحه و ننصرف
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فقلت لهن اذا رأختهوه تعرفونه قالوا كلنا نعرفه فلها وافی قاووا الحه فسلهوا
علحه و نزل فدخل داره و اراد اولجك االنصراف فقلت خا فتحان اصجروا حتی

اسألكن الحس قد رأختن ووال كن قالوا نعن قلت فصفوه فقال واحد هو شحخ

ابیض الرأس ابیض وشرب ححهرة و قال آخر التكذب وا هو اال اسهر اسود
اللححة و قال اآلخر ال لعهری وا هو كذلك هو كهل وا بین الجحاض و السهرة
فقلت الحس زعهتن انكن تعرفونه انصرفوا فی حفظ اهلل انتهی ،و هو علحه

السالم عند جهحعهن علی بن وحهد علحهها السالم و له صورة واحدة عند
جهحعهن و هی الصورة الهادو خة و ان كان له صور عدخدة عرضحة فی اعحنهن
الدنحاو خة و فی حدخث جابر بن یز خد الجعفی عن علی بن الحسحن علحه

السالم فی حدخث الخحط و قد احضر حعض الشحعة ححضرة االوام فقال له
علحه السالم سلهن هل خقدر علی بن الحسحن ان خصحر صورة احنه وحهد قال
جابر فسألتهن فاوسكوا و سكتوا قال علحه السالم خا جابر سلهن هل خقدر
وحهد ان خكون حصورتی قال جابر فسألتهن فاوسكوا و سكتوا قال فنظر الی و
قال خا جابر هذا وا اخجرتك انه قد حقی علحهن حقحة فقلت لهن وا لكن

التجحجون اواوكن فسكتوا و شكوا فنظر الحهن و قال خا جابر هذا وا اخجرتك حه
قد حقی علحهن حقحة و قال الجاقر علحه السالم وا لكن التنطقون فنظر حعضهن
الی حعض ختساءلون قالوا خا بن رسول اهلل ال علن لنا فعلهنا قال فنظر االوام
سحد العاحدین علی بن الحسحن علحهها السالم الحنه وحهد الجاقر و قال لهن
ون هذا قالوا احنك فقال لهن ون انا قالوا ابوه علی بن الحسحن قال فتكلن
حكالم لننفهن فاذا وحهد حصورة ابیه علی بن الحسحن و اذا علی حصورة احنه
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وحهد علحهها السالم قالوا ال اله اال اهلل فقال االوام علحه السالم التعججوا ون
قدرة اهلل انا وحهد و وحهد انا و قال وحهد خا قوم التعججوا ون اور اهلل انا

علی و علی انا و كلنا واحد ون نور واحد و روحنا ون اور اهلل اولنا وحهد و
آخرنا وحهد و كلنا وحهد الخجر الشر خف ،فعلی علحه السالم هو علی حصورة
علو خته و ان تصور فی الظاهر حصورة وحهد علحه السالم و وحهد علحه
السالم هو وحهد حصورة وحهدخته و ان تصور فی الظاهر حصورة علی علحه

السالم و كها وقع ذلك فی الحقظة و الظاهر فكذلك خقع فی الخحال و فی
الرؤ خا و الخكون سجب نقض فهن رءاهن حصورتهن االصلحة فقد رءاهن و ان
رءاهن فی كل لحلة حصورة او فی لحلة واحدة حصور عدخدة او اشخاص عدخدة

فی صور عدخدة فكلهن ختوجهون الی صورة واحدة اصلحة فاذا سألتهن كلهن
خقولون رأخت الجارحة فالن بن فالن فان وافقوا فی االعتقاد حه فقد رأوا شخصا
واحدا و اال رأوا اشخاصا عدخدة كها نجهتك حه و الحهد هلل و لو كان نقض
القوم نقضا ان الجشر كها خجوز ان خدعی االلوهحة فی الحقظة خجوز ان خدعی
الشحطان النجوة فی الهنام لزوهن ان خجوزوا ان خدعی الشحطان االلوهحة

فحلزوهن ان خقولوا حجواز ان خكون توجه الهؤون الی رحه و صفاته و اسهاجه و
انواره توجها الی الشحطان فحكون الشحطان قد حضر فی قلجه و انتحل
االسهاء و الصفات فاذ لنخجز ذلك لنخجز اخضا ان خنتحل النجوة فی خحال و
ال ونام فانه الخقدر ان ختصور حصورة الرحهة و القدس و العصهة و االخهان
احدا و خحترق لو رام ذلك و انه لحس له سلطان علی الذین آونوا و علی ربهن
ختوكلون و اوا ون خنتحل النجوة فی الحقظة فلحس الهؤون یراه نجحا بل خقول
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الهؤون رأخت كافرا انتحل النجوة و تنجی و الیجعد كذلك ان یری الهؤون فی
الهنام وتنجحا حاطال او ودعحا لالواوة حاطال بل ودعحا لاللوهحة فحصجح

الهؤون و خقول رأخت الجارحة رجال خدعی النجوة او االواوة او االلوهحة كها
خقول فی الحقظة و لحس خقول رأخت نجحا و ال اواوا فانه لنیر ووصوفا حصفة
النجی و انها رأی ودعحا كاذحا فحقول رأخت ودعحا كاذحا و اوا اذا رأی النجی

حاعتقاد صححح فحصجح و خقول رأخت النجی صلی اهلل علحه و آله فهو قد كان
توجه الی علحین و نفسه وتصورة حصورة الرحهة و الخحر فجاء وادة رؤ خاه ون

عند النجی النه توجه الحه و صورته ون اعتقاده الصححح الحق و رو ی عنه

صلی اهلل علحه و آله ون رءانی فقد رأی الحق فاذ قد رأی الحق فالحق وعهن
و فحهن و ونهن و بهن و ان قلت فها حالنا اذا تصورنا النجی و سألناه فی تصورنا
شحجا و اعطانا او وعدنا او ارانا حتصورنا شحجا الخقع و الخكون بل خكون وحض
تصور ال اصل له قلت انی قد اخجرتك ان التصور و كذا الرؤ خا وادته وأخوذة
ون حح ث توجهت و صورته ون ذهنك و وناط االسهاء و االحكام ون
الصورة فان كانت الصورة حقا و الهادة حقا هو ونهن و الحهن و اال فال و انت

اذا توجهت الی النجی صلی اهلل علحه حاعتقاد صححح و توجه خالص
اخذت وادة تصورك ونه و هی كها هو ال كها انت و انت حتصو یر وثاله فی
ذهنك تجعله كها انت فتصوره ناطقا او ساكتا او وعطحا او وانعا او وتحركا او
ساكنا او راضح ا او ساخطا او آخذا او تاركا او ضارحا او ناصرا او غحر ذلك فهذه
الصورة ان كانت حاطال ون شهواتك او عاداتك او طجاخعك او غضجك او ون
ارض ون االرضحن فتلك صورة شحطانحة و الهرآة الشحطانحة ونكوسة وتوجهة
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الی سجحن ال علحین و لو اتجع الحق اهواجهن لفسدت السهوات و االرض
فانك لعلك تصوره قاتل ز خد و عازل عهرو و وهلك حكر و وخرب دار او غحر

ذلك فلو وقع وا تر خد لفسدت السهوات و االرض فانت اذا كانت نفسك
وصورة حصورة حاطل فالذی توجهت الحه و اردت ونه الجاطل و اجاحك الی
الجاطل لحس حنجی بل عجاد وكروون الخعصون اهلل وا اورهن و خفعلون وا

یؤورون الخسجقونه حالقول و هن حاوره خعهلون و وثال النجی الختصور حصورة
حاطل و لحس حقابل لذلك فانت قد توجهت الی نجی خفعل لك ذلك و
خجحجك الی وا تر خد و هو غحر النجی الحق و قد قال اهلل سجحانه فحه و
واتشاءون اال ان خشاء اهلل فالذی فی نفسك و خحالك و قد اجاحك الی

الجاطل لحس حنجی ارأخت لو رأخت رجال فی حادخة و قلت له اضرب عنق فالن
حال جرم ونه و ضرب عنقه او سألت ونه خالف الحكهة و اجاحك الحه
لنخكن حنجی وعصوم و النجی الهعصوم الخجحب الرعحة اال فی وا خطابق
الحكهة و خطابق رضاء اهلل سجحانه قال اهلل سجحانه و اعلهوا ان فحكن رسول
اهلل لو خطحعكن فی كثحر ون االور لعنتن اآلخة ،فالهطحع لحس حنجی فالذی

تصورته وجحجا حها الیر خده اهلل و لنخشأ لحس حنجی فتصورك هذا اضغاث
تصورات و لحس حشئ نعن لو لنتغحر نفسك و كانت ساذجة صافحة و

تصورت النجی صلی اهلل علحه و آله حذهن صاف فاذا اخجرك حشئ او فعل لك
شحجا فهو الحق الظاهر لك كها هو ال كها انت و خقع الجتة و وقع اوثال ذلك
الهله و لو دام رجل علی ذلك لشاهد الصدق و كذا لو كان صورة نفسك
وحجوحة ورضحة هلل سجحانه صالحا وطاحقا السجاب القضاء الحكهی فحقع
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الجتة و ون هذا الجاب استجاحة الدعوات الصالحة و وقوعها ال غحر اذا
ظننت االجاحة و تصورت ححسن ظن جر خان وشحته حها سألت فافهن بل هذا

جار فی االجهة و الهؤونحن فهن تصورهن او رءاهن فی الهنام فقد رءاهن حال
شك و كان وا برز عنهن حالشروط الهذكورة حقا الجتة فافههه و صنه اال عن
اهله.
فصل [فی شرح رؤخا فاطهة علحها السالم]
و ان اعترض وعترض برؤخا فاطهة علحها السالم و هی التی روی عن تفسحر
علی بن ابرهحن فی قوله تعالی :انها النجوی ون الشحطان ،حسنده عن

ابیحصحر عن ابیعجداهلل علحه السالم قال كان سجب نزول هذه اآلخة ان

فاطهة علحها السالم رأت فی وناوها ان رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله هن ان
خخرح هو و فاطهة و علی و الحسن و الحسحن علحهن السالم ون الهدخنة
فخرجوا حتی جاوزوا ون ححطان الهدخنة فتعرض لهن طرخقان فاخذ رسول
اهلل صلی اهلل علحه و آله ذات الحهحن حتی انتهی بهن الی ووضع فحه نخل و
واء فاشتری رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله شاة كجراء و هی التی فی اذنحها
نقط بیض فاور حذححها فلها اكلوا واتوا فی وكانهن فانتجهت فاطهة حاكحة

ذعرة فلنتخجر رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله حذلك فلها اصجحت جاء رسول
اهلل صلی اهلل علحه و آله ححهار فاركب علحه فاطهة و اور ان خخرح

اوحرالهؤونحن و الحسن و الحسحن علحهن السالم ون الهدخنة كها رأت
فاطهة فی نووها فلها خرجوا ون ححطان الهدخنة عرض له طرخقان فاخذ
رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله ذات الحهحن كها رأت فاطهة علحها السالم
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حتی انتهوا الی ووضع فحه نخل و واء فاشتری رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله
شاة كجراء كها رأت فاطهة فاور حذححها فذححت و شوخت فلها ارادوا اكلها
قاوت فاطهة و تنحت ناححة ونهن تجكی وخافة ان خهوتوا فطلجها رسول اهلل

صلی اهلل علحه و آله حتی وقع علحها و هی تجكی فقال وا شأنك خا حنحة قالت
خا رسول اهلل رأخت كذا و كذا فی نووی و قد فعلت انت كها رأخته فتنححت

عنكن فالا رخكن تهوتون فقام رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله فصلی ركعتحن ثن
ناجی رحه فنزل علحه ججرجحل فقال خا وحهد هذا شحطان خقال له الدهار و فی
حعض النسخ الزها و هو الذی اری فاطهة هذه الرؤخا و یؤذی الهؤونحن فی

نووهن وا خغتهون حه فاور ججرجحل فجاء حه الی رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله

فقال له انت ارخت فاطهة هذه الرؤخا فقال نعن خا وحهد فجزق علحه ثالث
بزقات فشجه فی ثلث وواضع ثن قال ججرجحل لهحهد قل خا وحهد اذا رأخت
فی وناوك شحجا تكرهه او رأی احد ون الهؤونحن فلحقل اعوذ حها عاذت حه
ولجكة اهلل الهقربون و انجحاؤه الهرسلون و عجاده الصالحون ون شر وا رأخت
ون رؤخای و تقرؤ الحهد و الهعوذتحن و قل هو اهلل احد و تتفل عن خسارك

ثلث تفالت فانه الخضره وا رأی و انزل اهلل علی رسوله انها النجوی ون
الشحطان اآلخة ،و روی انه اعطی النجی صلی اهلل علحه و آله العهد و الهحثاق
انه الختصور فی صورته و ال فی صورة احد ون خلفاجه الهعصووحن و ال فی
صورة احد ون شحعتهن و روی ان الرها ولك و عن وجالس الصدوق حاسناده
عن ابیحصحر عن ابیجعفر علحه السالم قال سهعته خقول ان الحلحس شحطانا
خقال له هزع خهأل الهشرق و الهغرب فی كل لحلة خاتی الناس فی الهنام
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انتهی ،اقول خهكن ان خكون هذا الشحطان هو الهوكل حسواد اللحل حقرخنة قوله
خهأل وا بین الهشرق و الهغرب و ان هزخع اللحل طاجفة ونه او نحو ثلثه او رحعه

و الهزخعة الخوف و تهزع حهعنی تعجس و روی عن العحاشی عن ابیحصحر عن
ابیعجداهلل علحه السالم قال رأت فاطهة علحها السالم فی النوم كان الحسن
و الحسحن علحهها السالم ذححا او قتال فاحزنها ذلك فاخجرت حه رسول اهلل

صلی اهلل علحه و آله فقال خا رؤخا فتهثلت بین خدخه قال انت ارخت فاطهة

هذا الجال قالت ال فقال خا اضغاث و انت ارخت فاطهة هذا الجالء قالت نعن
خا رسول اهلل قال وا اردت حذلك قالت اردت احزنها فقال صلی اهلل علحه و آله

لفاطهة اسهعی لحس هذا حشئ انتهی ،و قد اشكل هذان الخجران علی
الناس فان اهلل سجحانه خقول ان عجادی لحس لك علحهن سلطان فاجابوا عن
ذلك حها الیؤل الی علن و فاجدة كسایر اجوحتهن فی الهسایل
الهشكلة اقول ال شك ان رؤخاها صلوات اهلل علحها صادقة فانها وقعت و
الهوت و ان لنخقع حعحنه و لكن وقع حتأوخله و الخجب ان خقع رؤخا
الهعصووحن حعحنها بل رحها خقع تأوخلها كها سهعت فالهوت فحهن تأوخله

انقطاعهن الی اهلل سجحانه عن الخلق و توجههن الی االعلی و كذلك ذحح
الحسن و الحسحن علحهها السالم او قتلهها و التردخد ون الراوی فانه وقع و
الخجب ان خقع رؤخاهن حال فاصلة بل خجوز ان خقع حههلة كها رأی
اوحرالهؤونحن وقعة الطف و وقع تأوخلها حعد وفاته و وفاة الحسن علحه السالم
فكلتا الرؤخاجحن واقعة صادقة فهرءاهها السهاء الجتة فان الرؤخا الصادقة وا
تری فی السهاء و الشحطان الخدخل السهاء الجتة و یرجن حالنجوم فلحس
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جهحع الرؤخا ون اراءة الشحطان الجتة فانها كانت حقا و الشحطان الخفعل
الحق و الخصدر عنه حق فالذی كان ون الشحطان تحزین فاطهة علحها

السالم و كها خحزنها الشحاطحن االنسحة حزنها الشحطان الجنی فحال بینها و
بین ان تتذكر انها ای الرؤخا قد تقع حتأوخلها ال حصورتها فحزنت لذلك و
ذعرت و حكت كها قال یوشع و واانسانحه اال الشحطان ان اذكره كها قالت
االضغاث اردت ان احزنها و قد قال سجحانه فی تلك الواقعة انها النجوی ون

الشحطان لححزن الذین آونوا فكانت رؤخا فاطهة علحها السالم التی ون
الشحطان نجواه لعنه اهلل فناجاها ان الذی رأخت هو حعحنه واقع فحزنت لذلك

و الرؤخا تصدق علی كل وا خفههه االنسان فی الهنام او خسهعه او یراه او
خحسه حاحد حواسه فالهشار الحه حقوله صلی اهلل علحه و آله فی الحدخث
االول هذه الرؤخا ای ذلك النجوی و خصدق الرؤخا علی حعض الرؤخا اخضا اذ
كل جزء ونها رؤخا و لنخقل له انت تصورت حصورتی و فی الحدخث الثانی
هذا الجالء و لن خقل انت تصورت حصورتی و ای حالء اعظن ون تحزین فاطهة
علحها السالم و خهكن ان تری فاطهة علحها السالم فی الهنام الشحطان و

خهكن ان تری الهلك و الخضر حعصهتها و اوا ححلولته ای الشحطان بینها و
بین ان تتذكر ان الرؤخا الخجب ان تقع حعحنها و خهكن فحها التأو یل و نجواه
اخاها حانها وطاحقة للواقع و حزنها له فكذلك الخنافی العصهة اذا كانت
وتوجهة الی غحر حقحقة االور لهصلحة فناجاها الشحطان حانها هی الواقعة
لها رأی فرصة فاحزنها ذلك النجوی حتی نجهها النجی صلی اهلل علحه و آله و
عدم توجهها الی حقحقة هذا االور لهصلحة و هی ان تصحر رؤخاها ونشأ
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رحهة و ظهور نعهة و كثحرا كان االوام فی الحقظة وتوجها الی شئ فكان
خسأل ون انت و وا ترخد و اوثال ذلك فان الجدن الجشری خواطره تدرخجحة
فان كان خاطره شئ لحس شئ آخر فی خاطره اال ان خسأل او ختوجه عهدا

فانهن اذا شاؤا علهوا و تأخر سورة الكهف اخاوا كان الجل ذلك و ذلك لحس
حضار حالعصهة بوجه فتجحن و ظهر ان الذی كان ون الزها و هو شحطان
الكذب و الجاطل نجواه كها انزل اهلل سجحانه فی ذلك الهحل و نجواه
حدخث حدث فاطهة فی الهنام ون وقوع رؤخاها كها هی حصورتها و هی
الهحزنة و ذلك النجوی ون اجزاء الرؤخا و هو ر ؤخاء و االشارة الحها و هو الجالء
فی الحدخث اآلخر و الخنافی ذلك اخذ العهد عنه حعد وا ظهر ان الختصور

حصورته و ال صورة اوصحاجه و ال صورة احد ون شحعتهن و انها اخذ العهد الن
َ َ
خحدث حذلك و خظهره و خعرف الهؤونحن انه عاهد ان الختشجه حصورة اهل
الحق و الخجسر علی نقض عهده فالختشجه احدا االتری انه لنخعاهد ان
الخحزن الهؤونحن حعد و خحزن احدا فان تحزخنه الخخالف الحكهة و لحس
حضارهن شحجا اال حاذن اهلل و انها هو تخفحف آلثاوهن فتجحن و ظهر ان

الشحطان لن ختهثل حصورة النجی صلی اهلل علحه و آله و صورة علی و الحسن و
الحسحن و لحس خ ناقض هذا الخجر سایر االخجار و انها الذی كان ونه نجواه و
القاؤه فی خحال فاطهة علحها السالم انها تقع و كان ذلك اور كالخطرة و جوز

وقوعها فاطهة علحها السالم لها علهت ان هلل الجداء فی افعاله خقدم وا خشاء
و یؤخر وا خشاء خهحو اهلل وا خشاء و خثجت و عنده ام الكتاب كها انها لو
اخجرت فی خقظتها و شجالها غایجان انهها قتال كانت تذعر و تدهش و تجكی
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حال فرق فالحجحب الخطحق ان خخطر بجاله سوء فی حجحجه الجتة فلله الحهد
علی وا الههنا فهن كلهات ساداتنا بجركات وولحنا صاحبالزوان صلوات

اهلل علحه فسجحانك ال علن لنا اال وا علهتنا انك انت العلحن الحكحن.
فصل [فی ذكر حعض وجوه التأوخل]:

فاذ قد اتحنا علی وا قدر اهلل سجحانه ون الحكن فی علن الرؤ خا فال علحنا ان
نذكر لك حعض وجوه التأو یل و ان كان الرؤ خا علی وا تعجر كها قدونا فان
لسكون قلب الراجی علی التأو یل دخال عظحها فی وقوع االثر و فی وناسجة
التأو یل ودخل اعظن فی سكون القلب السحها اذا كان الراجی ون اهل العلن
و الفهن فانه خحتاح الی وجه وناسجة لتأو یل رؤ خاه حتی خسكن قلجه فوجوه

الهناسجة كثحرة نذكر هنا وا ختحسر.
االول [فی التأوخل حالوجوه الكتابیة]
ان تأولها حالوجوه الكتابیة كأن تأول رؤ خا ون اشتری بیضا انه ختزوح لقوله
سجحانه كأنهن بیض وكنون او اشتری لؤلؤا انه خشتری غلهانا لقوله
تعالی كأنهن لؤلؤ وكنون او اوقد نارا بین جهاعة انه خفسد بینهن و یوقع حرحا

بینهن لقوله تعالی كلها اوقدوا نارا للحرب او ركب سفحنة انه خنجو ون الفتن
لقوله تعالی فانجحناه و اصحاب السفحنة و اوثال ذلك و ال حد لهن رام ذلك
ان خقرأ القرآن حالتدبر فی آخاته و وناسجات كلهاته.
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الثانی [فی التأوخل حالسنة]
التعجحر حالسنة كأن تفسر الغراب حالرجل الفاسق لها رو ی انه سهاه النجی

صلی اهلل علحه و آله فاسقا و تفسر الفارة حالهرأة الفاسقة النه سهاها فو خسقة و
تفسر الضلع حالهرأة لها رو ی ان الهرأة كالضلع االعوح ،و تفسر تلك
الحح وانات الهسوخة حها وسخوا عنه كها قدونا لتلك االخجار و ال حد لهن
رام ذلك ون التدبر فی اخجار اآلل علحهن السالم السحها خطب اوحرالهؤونحن

علحه السالم الهشحونة حالتشجحهات السدخدة الكاولة كأن تفسر رؤ خا ون
لجس قهحصا ضحقا حانه خنتحل وا لحس لهلقوله اوا واهلل لقد تقهصها ابن
ابیقحافة ،او جری ون تحته الهاء حالرتجة العالحة و الهلك لقوله خنحدر عنی

السحل و كذا اذا طار طحر الحه و لنیجلغه لقوله و الیرقی الی الطحر ،او جلس
فی وسط رحی ان خصحر ودار اوور الخلق علحه لقوله و هو خعلن ان وحلی ونها
وحل القطب ون الرحی و اوثال ذلك و فی كتاب الدرر و الغرر و نهج
الجالغة ابواب كثحرة للتأو یل و قد فتحتها علحك و علی هذه فقس وا
سواها.
الثالث [فی التأوخل حالوجوه الحكهحة]
التأو یل حالوجوه الحكهحة كأن تأول العرش حالهكان العلی و العظهة فی
القدر الجاطنی و العلوم الجاطنة و تأول الكرسی حالرفعة و العلوم الظاهرة و
تأول الشهس حالسلطان و الدین و الر خاسة و الهلك و اوثال ذلك و القهر

حالنحاحة و الخالفة و الوصاخة و الوزارة و هكذا و قد سهعت ونا ون هذا الجاب
اوورا لو ضجطتها استغنحت عن كتب الهأولحن و الهعجر ین.
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الراحع [فی التأوخل حاالوثال الهضروحة]
ان تأول حاالوثال الهضروحة كأن تعجر حفر الججر حالهكر للهثل السایر :ون حفر

حجرا الخحه وقع فحها ،و جواز الهاء عن الججال حاشتداد االور و الفتنة لقولهن:
فقد جاوز الهاء الزبی ،و الزبی حجر فی الججال تحفر لصحد االسد ،و روی

السهن وعوجا حالكالم فی غحر وحله للهثل :ترسل فی غحر سدد ،و انحالل

الحزام حهن الیجالی وا خقولهن للهثل :انك لقلق الوضحن ،و قرة العحن حالولد و
الحد حالعون و الخادم و الظهر حاالخ و الرجل حالداحة و اوثال ذلك.
الخاوس [فی التأوخل حالتشجحه]
ان تأول حالتشجحه كأن تأول ون رأی نفسه علی النعش انه یركب االعناق و
الهر خض خرح ون داره سا كتا او نزع فروة علحه انه خهوت و خنزع فروة حدنه و
ونه تأو یل احهل فوق رأسی خجزا خاكل الطحر ونه حانه خصلب و خأ كل الطحر
ون رأسه و ركوب االسد حخدوة السلطان فان راكب االسد خغجط حهوضعه و
هو فی نفسه خاجف وضطرب كخادم السلطان و الطحران حالسفر و الصلوة
حالحج و الزنا حاالم الحج و حاالخت ز خارة الهشاهد و وعانقة االب بز خارة

الحسحن علحه السالم و الهحت حالغاخب و اوثال ذلك و هو حاب واسع.
السادس [فی التأوخل حاللوازم]

التأویل حاللوازم كوضع الرأس علی الركجة حالهن و شرب الغلحان حالحزن و
حهرة الوجه حالسرور و الرجفة حالخوف و االحتراق حالنار حالعشق او حالفراق او
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حالعصحان و التواضع حالرفعة و الترفع حالضعة و الطهع حالذلة و القناعة حالعزة
و اوثال ذلك و ال حد لهن رام ذلك ان خكون نجحها حلوازم االوور.
الساحع [فی التأوخل حاالساوی]
التأو یل حاالساوی فهن عانق ون اسهه حسحن یزور الحسحن علحه السالم و
ون رأی وسهی حالراشد یرشد و حالصالح خعهل صالحا و اوثال ذلك و هذا
ون حاب الفال و خأتی فی االخجار وا خدل علی ذلك.
الثاون [فی التأوخل حاالقتران]
التأو یل حاالقتران فان ون رأی وقاوا خطحرا و لحس هو ون اهله خناله اخوه او
ابوه او قر یجه وهن له اهل و ان رأی احدا لحس فی الجلد وثال یری نسحجه او
اقارحه او الهالزوحن له او رأی انه زار السلطان او جالسه فلرحها خجالس وز یره او
حعض ارحاب الهناصب او خداوه و هكذا و هذا اخضا حاب واسع وجرب و ال
حد ون والحظة حال االشخاص و وا خهكن لهن و وا الخهكن فتدبر.
التاسع [فی التأوخل حالدرجة و الرتجة]
التأو یل حالدرجة و الرتجة فان ون رأی وا خدل علی ارتفاعه یرتفع حقدر درجته
فارتفاع الفالح غحر ارتفاع الوز یر و ارتفاع الوز یر غحر ارتفاع السلطان و ون رأی
وا خدل علی العلن یزداد علها فی صنعته فالخنال الصاخغ الحكهة االلهحة و
ال الطجحب الفقاهة و ال الفقحه الحكهة و اوثال ذلك فاعرف قدر كل راء

حتی التخطی.
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العاشر [فی التأوخل حنوع عحن وا رأی او جنسه]
التأو یل حنوع عحن وا رأی او جنسه و قد نجهنا علی ذلك ساحقا فهن رأی انه
صعد ججال تقول تصل الی رتجة شاوخة و درجة علحة و ون رأی انه شرب واء

تقول تنال علها فتأول التهر حعلن الحقحقة و الفواكه حعلن الطر خقة و الجقول
حعلن الشر خعة و رعی الغنن حالر خاسة و ركوب الجحر حارتكاب االوور الههولة و

الغوص فحه حالغوص فی الفتن و ان كان الجحر حلوا صافحا حعلن غز یر و اوثال

ذلك و تراعی االشخاص فی ذلك اخضا.
الحادیعشر [فی التأوخل حالصفة]
التأو یل حالصفة كورد ال دوام له ححجحب ال وفاء له و حی العالن و االشجار
الخضر صحفا و شتاء ححجحب له وفاء و آالت الجحت حالخدم و الدواجن
حاالضحاف و التنور حالقهروان و السنور حاالنحس و الفار حالسارق كالعقعق و
الججغاء حالخطحب و الجلجل حالهغنی و الخطاف حالهستجحر و النعل حالزوجة
و اوثال ذلك فتنظر صفة الهرجی الغالجة علحه الهعروف بها فتأوله الی
صفته.
الثانیعشر[فی التأوخل حاختالف االحوال]
التأو یل حاختالف االحوال كالفا كهة فی اوانه شفاء و فی غحر اوانه ورض و
الدهن قلحله وال و كثحره وحال و النار قلحلها ونفعة و كثحرها وضرة و الهاء

قلحله ححوة و كثحره فتنة و حلحة و الهطر فی اوانه رحهة و فی غحر اوانه نقهة و
قلحله رحهة و كثحره نقهة و هكذا تالحظ احوال كل شئ وع وقارناته و
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كذلك قد خأول حالهضادة و حداللة الطجع و حداللة العادة و حداللة الصحة و
حداللة الكسب و الصنعة و اوثال ذلك و كفی حها ذكرنا تهثحال و اعلن انه قد

خكون الرؤ خا فی ونام واحد حعضها حقا و حعضها حاطال و حعضها خقع حعحنه و
حعضها حاحد الوجوه و الرؤ خا الواحدة تختلف ون اشخاص عدخدة و فی
اسنان و اوقات و احوال و اوكنة و حالد و سنحن و دهور و حعضها خقع عن

قر خب و حعضها خقع حعد سنحن و لو ثلثحن فالتزعن انك اخطأت التعجحر اذا
لنتره عاجال و كفی حها ذكرنا فی هذه العجالة ون اور التأو یل اذ الخسع الوقت
التفصحل.
الجاب الخاوس
[فی نجذ وها جاء فی التأوخل عن آل اهلل الجلحل]
فی نجذ وها جاء فی التأو یل عن آل اهلل الجلحل اذكره تجركا حذكرهن صلوات
اهلل علحهن و لتعلن طر یق تأو خلهن فعن قرب االسناد حسنده عن وسعدة بن
ز خاد عن ابیعجداهلل علحه السالم قال ون رأی انه فی الحرم و كان خاجفا اون،
اقول انها ذلك لقوله :جعلنا ( اولننهكن ظ )لهن حروا آونا خججی الحه

ثهرات كل شئ ،و تنجه قوله } و كان خاجفا { فان غحر الخاجف الیؤل له هكذا
فلرب رجل رأی انه فی الحرم و نال قرب السلطان و رب رجل خنال درجات
القرب الی اهلل و هكذا فانظر كحف شرط خوفه و كحف اول حالكتاب و

عن الخراخج عن ابیعهارة الهعروف حالطحان قال قلت البیعجداهلل علحه
السالم رأخت فی النوم كأن وعی قناة قال كان فحها زح قلت ال قال لو رأخت

فحها زجا لولد لك غالم لكنه تولد جار خة ثن وكث ساعة ثن قال كن فی القناة
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ون كعب قلت اثناعشر كعجا قال تلد الجار خة اثنیعشر حنتا قال وحهد بن
خححی فحدثت بهذا الحدخث العجاس بن الولحد فقال انا ون واحدة ونهن و

لی احدعشر خالة و ابوعهارة جدی اقول الزح ( حالضن ) الحدخدة فی طرف
الروح و الكعب وا بین االنجوبین ون القصب فاول علحه السالم القناة حالولد
الن االنسان بها خدفع الضحن و خهنع عن االهل و خحهی الجار و جعلها

وزججة ذكرا و غحر وزججة انثی لقوة الهزججة و ضعف غحرها و تعطله و
عدم اوكان الدفع حه و ان كان صالحا فی الجهلة ثن جعل كعابها اوالدها
النها اجزاءها و الولد جزء الوالدین و جعلها حنات لعدم الزح و عن الهناقب

عن خاسر الخادم قال قلت البیالحسن الرضا علحه السالم رأخت فی النوم
كأن قفصا فحه سجعةعشر قارورة اذ وقع القفص فتكسرت القوار یر فقال ان
صدقت رؤ خاك خخرح رجل ون اهل بیتی خهلك سجعةعشر یووا ثن خهوت
فخرح وحهد بن ابرهحن حالكوفة وع ابیالسراخا فهكث سجعةعشر یووا ثن
وات ،اقول وجه التعجحر شجه القفص حاالنسان الضالعه الشجحهة حالقفص و
شجه القوار یر حكرة السهاء اللطحفة الشفافة و كل قارورة دورة یوم و لها لنخكن

فی القفص اال سجعةعشر قال واخهلك اال سجعةعشر یووا و لها كان الراجی

خادوه و لعله كان ون بیته اخضا قال ون اهل بیتی عن الكشی حسنده عن
خاسر الخادم ان احاالحسن الثانی علحه السالم اصجح فی حعض االخام قال
فقال لی رأخت الجارحة وولی لعلی بن خقطحن و بین عحنحه غرة بیضاء
فتأولت ذلك علی الدین اقول تشجحها حالخحل الهعقود حنواصحها الخحر و
خشجه الهؤون بها كها خقال لعلی علحه السالم قاجد الغر الهحجلحن فتأوله
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علی الدین انه خصحر وتدخنا و ون شحعة علی علحه السالم و عن دعوات
الراوندی حدث ابوحكر بن عحاش قال كنت عند ابیعجداهلل علحه السالم
فجاء رجل فقال رأختك فی النوم كأنی اقول لك كن حقی ون اجلی فقلت لی

بیدك هكذا و اووأ الی خهس و قد شغل ذلك قلجی فقال علحه السالم انك
سألتنی عن شئ الخعلهه اال اهلل عز و جل و هی خهس تفرد اهلل بها ان اهلل
عنده علن الساعة و خنزل الغحث الی قوله علحن خجحر و عن الكافی حسنده

عن ابناذخنة ان رجال دخل علی ابیعجداهلل علحه السالم فقال رأخت كأن
الشهس طالعة علی رأسی دون جسدی فقال تنال اورا جسحها و نورا ساطعا

و دخنا شاوال فلو غطتك النغهست فحه و لكنها غطت رأسك اواقرأت فلها

رأی الشهس حازغة قال هذا ربی فلها افلت تجرأ ونها ابرهحن قال قلت جعلت
فداك انهن خقولون ان الشهس خلحفة او ولك فقال واار خك تنال الخالفة و
لنخكن فی آحاجك و اجدادك ولك و ای خالفة و ولوكحة اكثر ون الدین و النور
ترجو حه دخول الجنة انهن خغلطون فقلت صدقت جعلت فداك انتهی ،اقول
اوله حالدین الن الشهس آخة رسول اهلل و نوره دخنه و قد طلعت علی رأسه و
وشاعره فحهتدی بهداه و لنختأول علی الخالفة الجل عدم وناسجة الراجی

فتدبر و عنه عن ابناذخنة عن رجل رأی كأن الشهس طالعة علی قدوحه دون
جسده قال وال خناله ون نجات االرض ون بر او تهر خطاؤه حقدوحه و ختسع فحه
و هو حالل اال انه خكد فحه كها كد آدم علحه السالم انتهی ،لها كان ون تأو یل
الشهس الهلوكحة و الهالكحة و اشرقت علی اقداوه فتأوله حهال وهلوك خطاؤه
حقدوه و الراجی كان وناسجا لحكون واله ون نجات االرض و لو رآه سلطان لعله
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كان خ قول له تطاؤ الذهب و جعله حالال لشرافة الشهس و كونها ون السهاء و
اول انه خكد فحه ای خلح فی الطلب و عنه حسنده عن وحهد بن وسلن قال

دخلت علی ابیعجداهلل علحه السالم و عنده ابوحنحفة فقلت جعلت فداك
رأخت رؤ خا عجحجة فقال خا بن وسلن هاتها فان العالن بها جالس و اووی بیده
الی ابیحنحفة قال فقلت رأخت كأنی دخلت دار ی و اذا اهلی قد خرجت

علی فكسرت جوزا كثحرا و نثرته علی فتعججت ون هذه الرؤ خا فقال ابوحنحفة
انت رجل تخاصن و تجادل لجاوا فی ووار خث اهلك فجعد نصب شدخد تنال
حاجتك ونها ان شاء اهلل فقال ابوعجداهلل علحه السالم اصجت واهلل خا

احاحنحفة قال ثن خرح ابوحنحفة ون عنده فقلت جعلت فداك انی كرهت
تعجحر هذا الناصب فقال خا بن وسلن الخسوءك اهلل فهایواطی تعجحرهن تعجحرنا
و ال تعجحرنا تعجحرهن و لحس التعجحر كها عجره فقلت جعلت فداك فقولك
اصجت و تحلف علحه و هو وخطی قال نعن حلفت علحه انه اصاب الخطاء
قال فقلت له فها تأو خلها قال خا بن وسلن انك تتهتع حاورأة فتعلهها اهلك
فتخرق علحك ثحاحا جددا فان القشر كسوة اللب قال ابنوسلن فواهلل واكان

ون تعجحره و تصححح الرؤ خا اال صجححة الجهعة فلها كان غداة الجهعة انا
جالس حالجاب اذ ورت بی جار خة فاعججتنی فاورت غالوی بردها ثن ادخلها
دار ی فتهتعت بها فاحست بی و بها اهلی فدخلت علحنا الجحت فجادرت
الجار خة نحو الجاب فجقحت انا فهزقت علی ثحاحا جددا كنت الجسها فی
االعحاد الخجر ،قلت قوله علحه السالم فهایواطی تعجحرهن تعجحرنا و ال تعجحرنا
تعجحرهن و وا ورد فی اخجار وتكثرة علی االطالق الرشد فی خالفهن خعطحنا
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قاعدة كلحة ان نخالف العاوة فی علن التعجحر كها خجب وخالفتهن فی سایر
الفتاو ی فاقتفاء ابنسحر ین و غحره فی التعجحر ضالل وحض و الخنجغی

للعالن ان خعجر الرؤ خا علی حسب كتب العاوة و علی حسب كتب الهقتفحن

اثر كتب العاوة و هذا وها لنخلتفت الحه احد و خقلدون ابنسحر ین و غحره ون
علهاء العاوة العهحاء عهحانا فكن خا حنی شحعحا و خالف العاوة وا استطعت

فان الرشد حقول وطلق فی خالفهن فانهن ناكسون الی سجحن و كل وا خقولون

خقولونه ون سجحن و یرونه فی سجحن و هو سراب حاطل و زحد وجتث زایل و
وجه التعجحر ان الجوز كسوته قشره فلها كسرتها و نثرتها علحه ناسب ان خكون

التأو یل ثحاحه و غضب الهرأة غالجا ون الضرات و لعله ای وحهد بن وسلن
كان شجقا كثحر التهتع كها خشهد حه عهله فتأوله علی ذلك و عنه جاء ووسی
الزوار العطار الی ابیعجداهلل علحه السالم فقال له خا بن رسول اهلل رأخت رؤ خا
هالتنی رأخت صهرا لی وحتا و قد عانقنی و قد خفت ان خكون االجل قد

اقترب فقال خا ووسی توقع الهوت صجاحا و وساء فانه والقحنا و وعانقة
االووات لالححاء اطول العهارهن فها كان اسن صهرك قال حسحن قال اوا

رؤ خاك تدل علی حقاجك و ز خارتك احاعجداهلل علحه السالم فان كل ون عانق
سهی الحسحن یزوره ان شاء اهلل تعالی انتهی ،اقول وعانقة االووات طول

العهر فان االووات فی دار الجقاء و وعانقتهن تدل علی طول الجقاء فی الدنحا و
تأولها علی ز خارة الحسحن حقاعدة التفأل حاالسن و عن اسهعحل بن عجداهلل
القرشی قال اتی الی ابیعجداهلل علحه السالم رجل فقال خا بن رسول اهلل رأخت
فی وناوی كأنی خارح ون ودخنة الكوفة فی ووضع اعرفه و كان شحخا ون
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خشب او رجال ونحوتا ون خشب علی فرس ون خشب خلوح حسحفه و انا
اشاهده فزعا ورعوحا فقال له علحه السالم انت رجل تر خد اغتحال رجل فی

وعحشته فاتق اهلل الذی خلقك ثن خهحتك فقال الرجل اشهد انك اوتحت

علها و استنجطته ون وعدنه اخجرك خا بن رسول اهلل عها قد فسرت لی ان
رجال ون جحرانی جانی ( جاءنی ظ )و عرض علی ضحعته فهههت ان
اولكها بوكس كثحر لها عرفت انه لحس لها طالب غحری فقال ابوعجداهلل علحه

السالم و صاحجك ختوالنا و یجرؤ ون عدونا فقال نعن خا بن رسول اهلل رجل
جحد الجصحرة وستحكن الدین و انا تاجب الی اهلل عز و جل و الحك وها
هههت حه و نو خته فاخجرنی خا بن رسول اهلل لو كان ناصجحا حل لی اغتحاله
فقال اد االوانة لهن اجتهنك و اراد ونك النصححة و لو الی قاتل الحسحن
انتهی ،وجه التأو یل ان الرجل ون الخشب علی فرس ون خشب خدل علی
رجل ونافق قال اهلل سجحانه كأنهن خشج و خخدع االنسان و یری انه رجل و
هو خشب فهو خغتال و خخدع الناس و السحف آلة القطع ففسر له ان وا رأخت
صفتك تری الناس انك صدیق وؤون و لست حه و تر خد القطع علحهن و

الجاقی عرف ون حاله و عن الكافی حسنده عن الحسن بن الجهن قال
سهعت احاالحسن علحه السالم خقول الرؤ خا علی وا تعجر فقلت له ان حعض
اصحاحنا رو ی ان رؤ خا الهلك كانت اضغاث احالم فقال ابوالحسن علحه
السالم ان اورأة رأت علی عهد رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله ان جذع بیتها
انكسرت فأتت رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله فقصت علحه الرؤ خا فقال لها

النجی صلی اهلل علحه و آله خقدم زوجك و خأتی و هو صالح و قد كان زوجها
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غاججا فقدم كها قال النجی صلی اهلل علحه و آله ثن غاب عنها زوجها غحجة
اخری فرأت فی الهنام كأن جذع بیتها قد انكسرت فأتت النجی صلی اهلل

علحه و آله فقصت علحه الرؤ خا فقال لها خقدم زوجك و خاتی صالحا فقدم
علی وا قال ثن غاب زوجها ثالثة فرأت فی وناوها ان جذع بیتها قد انكسر
فلقحت رجال اعسر فقصت علحه الرؤ خا فقال لها الرجل السوء خهوت زوجك

فجلغ النجی صلی اهلل علحه و آله فقال اال كان عجر لها خحرا انتهی ،وجه تأو یل

النجی صلی اهلل علحه و آله ان الجذع علحه قوام بیت الهرأة و هو وثل زوجها
الذی علحه قوام بیتها و انكسارها نزولها حلحاظ و نزول الزوح الغاخب رجوعه

ون غحجته و عنه عن ابیجعفر علحه السالم قال رأخت كأنی علی رأس ججل و
الناس خصعدون الحه ون كل جانب حتی اذا كثروا علحه تطاول بهن فی
السهاء و جعل الناس ختساقطون عنه ون كل جانب حتی لنیجق ونهن اال
عصاحة خسحرة ففعل ذلك خهس ورات فی كل ذلك ختساقط عنه الناس و
تجقی تلك العصاحة اوا ان قحس بن عجداهلل عجالن فی تلك العصاحة
فهاوكث حعد ذلك اال نحو ون خهس حتی هلك و فی رواخة اوا ان وحسر بن

عجدالعز یز و عجداهلل بن عجالن فی تلك العصاحة فهاوكث حعد ذلك اال
نحوا ون سنتحن حتی هلك انتهی ،و الظاهر فهاوكث ون قول الراو ی و
لحس ون تأو یل و الظاهر ان تأو یل الرؤ خا كونه علی ذروة الججل كونه فی
الهحل االرفع وقام االواوة و الناس خصعدون الحه خهحلون لحتشرفوا حهجاورته
و ختعلهوا ون علووه فحرتفع بهن الی السهاء الن وقاوهن بجركاتهن فی الدنحا
یرتفع و تساقطهن ارتداد جهع ونهن عن الدین و حقاء حعض ثجوت حعض
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علی الدین و عن وجالس الصدوق حسنده عن ابرهحن الكرخی قال قلت
للصادق جعفر بن وحهد علحه السالم ان رجال رأی رحه عز و جل فی وناوه

فها خكون ذلك فقال ذلك رجل ال دین له ان اهلل تجارك و تعالی الیری فی

الحقظة و ال فی الهنام و ال فی الدنحا و ال فی اآلخرة و رو ی فی الجحار ان
اماخهن قالت خا رسول اهلل رأخت فی لحلتی هذه كأن حعض اعضاجك ولقی

فی بیتی فقال رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله تلد فاطهة الحسحن فتربینه و
تلفحنه فحكون حعض اعضاجی فی بیتك عن غوالیاللجالی قال رسول اهلل

صلی اهلل علحه و آله بینا انا ناجن اذا اتحت حقدح فحه لجن فشرحت ونه حتی

انی ألر ی الری خخرح ون بین اظافحری قالوا حها اولت ذلك خا رسول اهلل قال
العلن و عن كهالالدین یرو ی فی االخجار الصحححة عن اجهتنا علحهن
السالم ان ون رأی رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله او احدا ون االجهة قد دخل
ودخنة او قر خة فی وناوه فانه اون الهل الهدخنة او القر خة وها خخافون و
خحذرون و حلوغ لها خأولون و یرجون و رو ی عن النجی صلی اهلل علحه و آله انه
قال للناس یوم احد رأخت فی سحفی ثلهة و رأخت كأنی وردف كجشا فتأولت

ثلهة السحف انی اصاب فی اصحابی و انه خقتل كجش القوم و عن وناقب
الخوارزوی قال لها كان وقت السحر فی اللحلة التی حوصر فحها الحسحن
علحه السالم خفق برأسه خفقة ثن استحقظ فقال رأخت فی وناوی الساعة كأن

كالحا قد شدت علی لتنهشنی و فحها كلب احقع رأخته اشدها علی و اظن ان
الذی ختولی قتلی رجل ابرص ون بین هؤالء القوم الخجر ،و عن وجالس
الصدوق حسنده عن حنان بن سدیر الصحرفی قال سهعت ابی خقول رأخت
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رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله فحها یری الناجن و بین خدخه طجق وغطی
حهندیل فدنوت ونه و سلهت علحه فرد السالم ثن كشف الهندیل عن
الطجق فاذا فحه رطب فجعل خأ كل ونه فدنوت ونه فقلت خا رسول اهلل ناولنی

رطجة فناولنی واحدة فاكلتها ثن قلت خا رسول اهلل ناولنی اخری فناولنحها
فاكلتها فجعلت كلها اكلت واحدة سألته اخری حتی اعطانی ثهان

رطجات فاكلتها ثن طلجت ونه اخری فقال لی حسجك قال فانتجهت ون

وناوی فلها كان ون الغد دخلت علی جعفر بن وحهد الصادق علحه السالم
و بین خدخه طجق وغطی حهندیل كأنه الذی رأخته فی الهنام بین خدی رسول
اهلل صلی اهلل علحه و آله فسلهت علحه فرد علی السالم ثن كشف الطجق فاذا

فحه رطب فجعل خأ كل ونه فعججت لذلك و قلت جعلت فداك ناولنی
رطجة فناولنی فاكلتها ثن طلجت اخری حتی اكلت ثهان رطجات ثن طلجت
ونه اخری فقال لی لو زادك جدی رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله لزدناك
فاخجرته الخجر فتجسن تجسن عارف حها كان انتهی ،و ذكرت هذه االخجار تجركا
و تعلحها لجعض وجوه التعجحر و استشهادا بها لوجوه قد ذكرتها فی الجاب

السابق ،و ار خد ان از ین كتابی بجعض رؤ ی الشحخ االجل االوجد و االستاد
االوحد الشحخ احهد االحساجی اعلی اهلل وقاوه و رفع فی دار الخلد اعالوه
فانها ون العجاخب فاعنون لذلك فصال.
فصل [فی ذكر وضهون رؤخا رءاها الشحخ االوحد اعلی اهلل وقاوه]
رأخت رسالة عنه اعلی اهلل وقاوه وا هذا لفظها:
150

حسن اهلل الرحهن الرححن  -الحهد هلل رب العالهحن و الصلوة علی وحهد و
آله الطاهر ین ،اوا حعد فحقول العجد الهسكحن احهد بن ز ینالدین ان حعض
االخوان فی اهلل طلب ونی ان اذكر له وضهون رؤ خا رأختها و ان اكتجها له

فاعتذرت الحه لغاخات و الح علی فكتجت وها خحضرنی ونها و هو كأنی
رأخت انی فی وسجد و رأخت اشخاصا قحاوا و سهعت قاجال خقول خا سحدی
فدنوت ونهن فقلت ون هذا فقال ذلك القاجل هذا الحسن بن علی بن

ابیطالب علحهها السالم فاتحته و قجلت خده و وعه اثنان فظننت ان
احدهها الحسحن علحه السالم و اآلخر علی بن الحسحن علحهها السالم و

قلت له حذلك فقال هذا علی بن الحسحن علحهها السالم و هذا وحهد الجاقر

علحه السالم فقجلت خدیهها و سهعت ذلك القاجل خقول خا سحدی كن اعحش
فی الدنحا فقال ارحع و خهس او قال و ارحع او خهس فقلت الحهد هلل رضحت
و كأنی ححن هذا القول وضطجع علی قفای و رأسی الی جهة نقطة الجنوب
و كأنهن علحهن السالم واقفون وقاحلوا جهة الهغرب االعتدالی و الحسن
علحه السالم عند رأسی قاجن و خلحه علی بن الحسحن و خلحه الجاقر علحه

السالم فلها سهع الحسن علحه السالم قولی الحهد هلل رضحت قعد و انكب

علی و وضع فهه علی فهی فقال احد القاجهحن علحهها السالم اصلح فرجه
فقال الحسن علحه السالم الفرح الخخاف ونه و ان اعقهه اهلل و انها خخاف
ون القلب فتعلقت حه فهسح بیده علی رأسی و صدر ی حتی احسست
حالجرودة فی قلجی ثن كأنا قاجهون و ذلك الرجل القاجل ختكلن وعه علحه
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السالم فقلت لالوام علحه السالم خا سحدی علهنی دعاء اذا قرأته رأختكن فقرء
لی هذه االبیات:
كن

عن

اوورك

وعرضا

و كل االوور الی القضا

و

لرب

اور

وتعب

رضا

اهلل

اهلل

خفعل

عودك

وا

خشاء

الجهحل

لك

فی

و

التكن

عواقجه

وتعرضا

فقس علی وا قد وضی

و قرأ اخضا:
رب اور ضاقت النفس حه

جاءها ون قجل اهلل الفرح

التكن ون وجه روح آخسا

رحها قد فرجت تلك الرتج

جاءه اهلل بروح و

بینها الهرء كجحب دنف

فرح

و كان علحه السالم خقرأ ون هذا وصراع بیت و ون هذا وصراع بیت علی
ترتحب لناحفظه ثن انی احججت ان خسحروا لجالاشتغل و انسی االبیات

فانتجهت و حقحت اقرأها و الار ی احدا ونهن ودة ون الزوان فتذكرت و

تنجهت انه یر خد ونی التخلق حهعانحها و االتصاف حها تدل علحه و تشحر ثن
توجهت الی اخالص العهل ان الاكون ون الغافلحن فلها كنت كذلك انفتح

لی قفل الجاب و اتصلت لی عری االسجاب فكنت اكثر اللحالی ار یهن فرأخت

الحسن علحه السالم ورة ثانحة فوضع فهه فی فهی فصب لی ون ر خقه واء
ساخنا و انا ارشفه قدر ساعة و هو الذ ون الشهد الهصفی و رأخت حعد ذلك

وا لنیره غحری ون جهحع االجهة و الحهد هلل رب العالهحن و صلی اهلل علی
وحهد و آله الطاهر ین .و رأخت عنه اعلی اهلل وقاوه فی هاوش رسالة فی
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شرح حدخث رأسالجالوت الهعروف عن الرضا علحه السالم قال اعلی اهلل
وقاوه :انی كنت فی اول اوری كلها رأخت شحجا او سهعته و اشتجه علی رأخت

فی الهنام بیانه حها خطابق الواقع و الحق و اآلن لها كثرت علی االشغال و
تشتت الجال قل ورود ذلك الحال علی اال انه لنیرتفع حالكلحة و حعد ان
كتجت هذه الكلهات فی بیان هذا الحدخث و لننجده وسندا و انها نقل

هكذا رأخت فی الهنام ان عندی كتاحا وجلدا كجحرا فی حجهه و ثخنه و كأنه
ون تألحف الهحدثحن ون اصحاب االجهة علحهن السالم او ون خقربون ونهن
و اذا فی حعض استدالالته كلهات ون وتن هذا الحدخث و خسند رواخته الی

طلحة بن ز خد فلها انتجهت خطر بجالی انه خجوز انه ورو ی ون طرخقحن
احدهها عن طلحة بن ز خد عن الصادق علحه السالم و اآلخر عن الرضا علحه
السالم و خ جوز ان اسناده عن الرضا سهو ون الكاتب او الراو ی و انها
لنخترجح عندی فی خاطری اختالف رؤ خای لها اطهجنت نفسی الحه ون ان
وا اجد فی الهنام ون اوثال ذلك الخكاد خخالف الواقع و ان كان خجوز
اختالفه فی هذه الهرة انتهی ،و قال اعلی اهلل وقاوه فی شرح الفواجد و لقد

رأخت فی الهنام كأنی اتحت الی حستان ون حساتحن الجنة و فحه اشجار و زرع
و رأخت جهحع اوراق تلك االشجار و الزرع تنظر كل واحدة الی حعحنحن نظر
الهتعقل و هی ورقة و هی ححوان و قال اعلی اهلل وقاوه فی شرح الز خارة و لقد
رأخت فی اخام اقجالی و توجهی رؤ خا عجحجة ولخصها انی رأخت فی الهنام
كأنی فی صحراء واسعة ود الجصر و فحها ضحاء شدخد اشد ون نور الشهس
حححث الخكاد الجصر خدرك شحجا لشدة النور و سهعت صوتا اخاطب حه
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خنجعث الی ون كل جهة ون الجهات الست حلسان واحد و احس ان كلی
سهع التختص االذن حسهاعه و لنافههه حال انجعاثه الستدارة كل حرف

ونه علی كالكرة و انا له كالقطب فلها انقطع فههت وعناه و استعظهته
علی نفسی النی فحها اعرف ون نفسی لست اهال لذلك ثن رأخت الهتكلن
شخصا نورانحا قاجها فی الهواء ارتفاع وكانه تقر یجا ون ثالثحن قاوة و لشدة

صفاجه كاد خخفی عن حصری و هو راوق الی حطرفه و كتهت اوری ودة قدر
ستة اشهر لناتكلن حه ثن رأخت لحلة النجی صلی اهلل علحه و آله و سألته عن
الهتكلن فقال ذلك انا فقلت خا سحدی انا اعلن حنفسی و انت تعلن بی انی

الاستحق ذلك الخطاب حذلك الهعنی و لست اهال له فای شئ استحققت
حه ذلك فقال حغحر سجب و انها اورت ان اقول هكذا قلت اورت ان تقول
هكذا فی شأنی قال نعن و اورت ان اقول ان فالنا ون اهل الجنة و كان
الهشار الحه شحعحا اال انه جاهل ال وعرفة له قال و اورت ان اقول ان عجداهلل
الغو خدر ی خكون ون اهل الجنة و كان ذلك الرجل ون اهل السنة و هو عشار
و حاكن علی وحلة و لنخظهر الحد ونه شئ ون الخحر قط اال ان فی تلك
الهحلة جهاعة ون السادة االعزاء و كان خعظههن و یوقرهن كثحرا و خخدوهن

و خسهع كالوهن و خصدق قولهن فقلت خا سحدی عجداهلل الغو خدر ی خكون ون
اهل الجنة قال التغتر فی ان ظاهره خجحث فانه یرجع الحنا و لو ان عند خروح
روحه فكان ون القدر طاخفة ون الشحعة ون اهل القطحف اقتتلوا وع طاجفة
ون غحر الشحعة ون الجوادی فخرح هذا الرجل وع اناس ون اهل وحلته وهن
هو حا كن علحهن لنصرة الذین هن ون اهل القطحف و قتل و اخجرت بهذا
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الكالم اناسا فقال رجل ون الشحعة قد كان بینه و بین عجداهلل الهذكور
صداقة و اختصاص ان عجداهلل الغو خدر ی شحعی قلنا وعاذ اهلل قال ای واهلل

الخعلن حتشحعه اال اهلل و انا اثجتت الرؤ خا ولخصة انتهی ،و انا سألت السحد

االستاد العالن السحد كاظن انار اهلل برهانه و اعلی شأنه وا قال له رسول اهلل
صلی اهلل علحه و آله ححن خاطجه قال قال له انت القطب و قال اعلی اهلل

وقاوه فی الرسالة السلطانحة و لقد رأخت فی الطحف حعض الهنافقحن و

رجحسهن انه اتی حه فی عحونحقر خعذب فحه و كنت سهعت ذلك االسن و
الاعلن ووضعه و كنت فی الحقظة قاعدا وع جهاعة و وعنا رجل كجحر ون

العرب فذكر شخص ونا عحونحقر فقال الرجل هل تعرفون عحونحقر فقلنا
النعرف ذلك فقال هو واد ون ناححة الشام و كنا نقرب ونه ون حعحد

ونخفض الخهكن ان خنظر الحه و له دو ی شدخد و دخان خصعد ونه و ال شك
انه ون اودخة جهنن و ان لكل واحد ونها سكانا و الهثل عندنا حذلك وشهور
فانهن اذا غضجوا علی شخص قد ولی عنهن قحل سقر و عحونحقر و كنا
النعرف ذلك اال فی الطحف انه خعذب فحه ذلك الهنافق لعنه اهلل و ون هذا

الرجل الذی وصفه احتداء ونه حها تدل القراجن الحالحة علی صدقه و كان
ذلك الطحف فی زوان الهكاشفات و الهجشرات التی ترد علی و قال اعلی
اهلل وقاوه فی شرح العرشحة و لقد كنت فی اول اوری وقجال علی شأنی

ونقطعا عن الخلق فی اغلب احوالی و كنت ار ی فی الهنام اوورا عجحجة و
بیانات لها اشكل علی فی الحقظة الاكاد احصحها الخخالف ونها شئ شحجا
ون االوور الهنقولة و الهعقولة و قد اتت حلدنا اورأة ون العاوة فاجرة ذات
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علن و قد تولعت بها الزناة حتی واتت فی حلدنا و كانت جهحلة الصورة
فرأخت فی الهنام وقجرة فحها قجور خفور ونها الشرر و الدخان و رأخت حعض

الرجال فحها اوواتا غحر وقجور ین بل هن جحف و وحتة اجساوهن عظحهة و هی
وفتولة كالحجال و الخحوط حصور تذهل ون قجحها العقول و رأخت تلك الهرأة
الفاجرة و كان اسهها حسناء جحفة فی تلك القجور غحر وقجورة و هی فی

صورة فرس عظحهة قجححة الهنظر الخكاد الناظر الحها خهالؤ عحنه ونها
لقجحها و ذلك لها كانت الفرس الغالب علحها شهوة النكاح جدا كها ذكره
العلهاء و الحكهاء فی خواص الححوانات و كانت تلك الهرأة بهذه الحالة
كانت حصورة الفرس قد عظن جروها للنار استجحر حاهلل ون النار وع انی رأخت

الهرأة فی صغری و وقت رؤ ختی لها حعد اقجالی و لكن قجل علهی حطجع
الفرس و قال فحه اخضا االشحاء تسحر الی اآلخرة حارجل اعهالها و اقوالها و
افعالها و احوالها و وا كان ونها و لقد شاهدت كحفحة ذلك فی الهنام و هو
انی كنت فی اخام اقجالی رأخت فی الهنام كأن جهحع الخالیق خسحرون فی
ارض واسعة التری اطرافها ون جهة الهشرق الی الهغرب و كلهن صاوتون

واخسهع ونهن اال صوت ارجلهن فی الهشی و الخلتفت ونهن احد الی جهة و
ال توجه الحد حشئ اال لهحض سحره ذلك و رأخت كأنی وعهن واقف و
عندی كتاب كجحر وارأخت فی الدنحا كتاحا وثله و عن خسار ی رجل الاعرفه

واقف وعی و انا فاتح لذلك الكتاب و هو خعرفنی فی وعانحه فی الصفحة
الحهنی ونه و انا اجد فی نفسی اعتهادی علی ذلك الرجل و ثقتی بجحانه و
احسن انی انا و الرجل نحن واقفان و جهحع الخالیق خسحرون سحرا حثحثا و
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كل الخالیق خسحرون حها خنقلنی ذلك الرجل الحه ون وعانی ذلك الكتاب
فانتجهت و كان نووی وقت القحلولة فرأخت ان الشهس وازالت فسجغت

الوضوء و نهت و اول دخولی فی النوم كنت علی تلك الحال وع الرجل و هو
خعرفنی ذلك الكتاب و نحن واقفان و الخالیق تسحر و نحن نسحر حها ننتقل
الحه ون وعانی ذلك الكتاب ال حارجلنا و ار ی الخالیق تسعی حارجلهن و انا
اعلن ان الهحرك الرجلهن فی السعی هو تنقلنا فی وعانی ذلك الكتاب

فكانت عندی وعانی ذلك الكتاب و تنقلنا فحها لنا و لسایر الخالیق
كالسفحنة تسحر براكجها و هن فحها قاعدون فلها انتجهت و رجعت الی

وجدانی و الی وا قسن لی ربی ون فهن كتاحه و سنة نجحه صلی اهلل علحه و آله
و اخجار اولحاجه علحهن السالم وجدت ان الخلق كلهن خسحرون الی اآلخرة
حاعهالهن و اقوالهن و اعتقاداتهن ثن اقولرو ی عن جعفر بن وحهد علحهها
السالم وا كل وا خعلن خقال و ال كل وا خقال حان وقته و ال وا حان وقته حضر

اهله انتهی ،اقول قد حان فی الجهلة وقت ان انجهك علی نحو االشارة ان
تدبر فی سكونه اعلی اهلل وقاوه و سحر الخالیق كلهن حتنقله فی وعانی ذلك
الكتاب و وشی الخالیق حارجلهن حهشحه النفسانی فی الهعانی و انه هو

الهحرك حجهحع االرجل فلنقجض العنان فان للححطان آذانا و اذ قد اتحنا
علی وا وصل الحنا ون حعض وا حدث حه فی وناوه فلحكن ذلك آخر هذا
الجاب فختاوه وسك و فی ذلك فلحتنافس الهتنافسون.
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الجاب السادس
[فی حعض اقوال العلهاء ون العاوة و الخاصة فی اور الرؤخا]
فی حعض اقوال العلهاء ون العاوة و الخاصة فی اور الرؤ خا ذكرتها
اعتجارا فعن الجحضاو ی الرؤ خا كالرؤ خة غحر انها وختصة حها خكون فی النوم و
فرق بینهها ححرف التأنحث كالقرحة و القربی و هی انطجاع الصورة الهنحدرة
ون افق الهتخحلة الی الحس الهشترك و الصادقة ونها انها تكون حاتصال
النفس حالهلكوت لها بینهها ون التناسب عند فراغه ون تدبیر الجدن ادنی
فراغ فحصور حها فحها وها خلحق ون الهعانی الحاصلة هناك ثن ان الهتخحلة

تحاكحه حصورة تناسجه فترسلها الی الحس الهشترك فتصحر وشاهدة ثن ان
كانت شدخدة الهناسجة لذلك الهعنی حححث الخكون التفاوت اال حالكلحة و
الجزجحة استغنت الرؤ خا عن التعجحر و اال احتاجت الحه انتهی ،اعلن ان
لالنسان ثلث قوی ونها فؤاده الذی حه خدرك الحقایق الهجردة عن الهعنی و
الصورة فحدرك االشحاء حنفسه و هو حقحقة االنسان الهدركة حكل وراتجه
الهحركة لها و هی الهعجر عنها حانا كها فی القدسی اعرف نفسك تعرف رحك
ظاهرك للفنا و حاطنك انا علی تفسحر ظاهر الظاهر و ونها عقله و حه خدرك

الهعانی و هو عحن للفؤاد وفتوحة فی عالن الهعانی فحدرك حه كل وعنی قاحله
و ال وعنی فی الفؤاد و الخأتحه وعنی ونه بل وا خأتی ونه قوة دراكة وجردة و
انها العقل خفحد الفؤاد الهعنی قال علحه السالم علهته علهی و علهنی علهه
فافهن و ونها نفسه و هی عحنه الهفتوحة فی عالن الصور الهجردة فحدرك
الفؤاد حعقله ونها الصور الهجردة عن الهواد العنصر خة و الهدد الزوانحة و
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الخأتحها صورة ون االعلی بل كها ذكرت خأتحها قوة دراكة و تأیید فؤادی
حالعقل قد تغلظ فی حطن العقل ثن نزل الی النفس و هی التی تدرك الصور و

تحضرها فی وحضر العقل فحدرك وعناها و خحضر الهعنی عند الفؤاد فحدرك
حقحقته فهی ای النفس هی التی تفحد العقل علن الصورة فی رتجتها ثن
للنفس وشاعر الی عالن الجرزخ و حواس لعالن الشهادة فالهشاعر الجرزخحة

هی الدراكة للصور الهثالحة الجرزخحة و هی التی تفحد النفس العلن حالصور
الهثالحة فی عالهها ای عالن الهشاعر و تحضرها ححضرة النفس فلها
احضرتها عند النفس تنتزع النفس ونها صورة وجردة و تصحر عالهة بها و

التی تأتی الهشاعر الجرزخحة ون النفس قوة دراكة غلحظة قاحلة لدرك الصور
الهثالحة حسحطة حالنسجة فاذا وقعت فی الهشاعر الجرزخحة انصجغت تلك
القوة الجسحطة التی هی فعل النفس حاصجاغها فادركت ون كل وشعر وا
خناسجه فالذی خفحدها النفس قوة حسحطة ال صور وجردة بل الهشاعر تفحد
النفس صورا و لوال افادتها للنفس لنتكن للنفس صورة وجردة بل الصورة
الهجردة التی عندها ونتزعة ون الهشاعر و ختضح لك االور فی الحواس فان

التی تأتی العح ن ون النفس قوة دراكة ال اختصاص لها بجصر و ال سهع و ال
شن و ال ذوق و ال لهس بل هی فعل ادراك حسحط فاذا وقع فی العحن انصجغ
فحها و صار حصرا دراكا لالضواء و االلوان و لها وقع فی االذن انصجغ فحها و
صار سهعا دراكا لالصوات و هكذا الجواقی و لحس خأتی العحن وجصر ون
االعلی احتداء و ال االذن صوت احتداء و كذا الجواقی بل الهجصر خأتی العحن
ون الخارح فتحضره عند النفس فتنزع عنه صورة وجردة و الهسهوع خأتی
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االذن ون الخارح فتنزع عنه النفس صورة وجردة و كذا الجواقی و لحس خأتحها
ون االعلی وحسوسات بل خأتحها ون االعلی احساس حسحط و كها شاهدت

فی الشهادة افهن فی الغحب واتری فی خلق الرحهن ون تفاوت قال الرضا
علحه السالم قد علن اولوا االلجاب ان االستدالل علی وا هنالك الخعلن اال حها
هحهنا و قال الصادق علحه السالم العجودخة جوهرة كنهها الربوبیة فها خفی

فی الربوبیة اصحب فی العجودخة الخجر ،فتجحن حدلحل الحكهة ان الهشاعر
الجاطنة هی التی تفحد النفس العلن حالصور الهجردة و لحس خأتی الهشاعر
ونها اال قوة وجردة حسحطة فقوله علحه وا علحه ان الهتخحلة تحاكی وا فی

النفس و ترسلها الی الحس الهشترك غلط اذ ال فرق بین وا یراه العحن و بین

وا خدركه الحس الهشترك و الهتخحلة فكها خدرك العحن الهثل الظاهرة و
لنخأتها ون االعلی اال قوة االحصار فكذلك الخأتی الهتخحلة ون النفس اال قوة
التخحل الجسحطة و الصور الخحالحة خأتی الخحال ون االوثال الهكتوحة فی
لوح الجرزخ ال ون النفس و لحست تحاكی النفس بل النفس تنتزع وها ادركته
صورا وجردة و تصحر عالهة بها فاذا نام االنسان كها بینا سدت النفس ابواب
الحواس الظاهرة و فتحت ابواب الهشاعر الجرزخحة فادركت بها الهثل

الجرزخحة كها كانت فی الحقظة تدرك الهثل الزوانحة فاذا ادركت الهشاعر
تلك الهثل انتزع ونها النفس صورها الهجردة و العقل وعانحها و الفؤاد
حقحقتها االتری انك فی الهنام اخضا تدرك وثال ثن تدرك صورها و وعانحها و
حقاجقها كها فی الحقظة حال تفاوت و ان قلت ان كان الخنعكس ون النفس
الی الهشاعر و الجدن فها حالنا انا نشاهد الرجل اذا رأی فی وناوه الهجاشرة
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خحتلن حدنه و خنزل و كذا قد خنطق الجدن و ختحرك حها یراه فی الهنام و نری
آثار الغضب تظهر ون النفس فی الجدن و لحس خأتی الجدن ون الخارح

شئ قلت ان النفس خستعهل الهشاعر نحو وا تر خد ون الهثل الجرزخحة

فحنطجع فحها اشجاحها فاذا كانت وتعلقة حالجدن و كانت قلحلة التجرد و
االنتزاع لغلظتها او لشدة توجهها الی الجدن سرت االشجاح الی الحس
الهشترك الن الحس الهشترك ون ححث االعلی ورتجط بها و ون جنسها ثن

تسری ونه الی االعصاب فتتحرك و الی الدم الذی فی القلب فتنجعث
كحال الحقظة و لنخأت الجدن ون النفس شئ غحر انها استعهلها فی جهات

وطالجها و ونها سرت الی الجدن فافهن و صفة استعهال النفس الهشاعر و

الجدن ان لطاخف الجدن و روحه تشتعل حالنفس الكلحة ای حهسها و وثالها و
ذلك الهثال فحنصجغ حتلك اللطاجف انصجاغ وثال النار الجوهر خة الهلكوتحة
حالدخان و قد اشتعلت بها الن النفس نافذة فحها و كاونة و حالقوة فاذا رقت
الحجب احدتها و طاوعتها وطلقة ثن جهحع تعحنات افعالها و ادراكاتها ون
اللطاجف القت فی هو ختها وثالها فاظهرت عنها افعالها كها هی ال كها هی
فالنفس ون ححث هی وطلقة و جهحع كهاالتها فی اللطاخف و ون اللطاخف

و دهر خة تلك الكهاالت و الفعلحات ای وعراة عن الخصوصحات الجرزخحة و
الدنحاو خة هذه النفس الخاصة حذلك الجدن و تلك الكهاالت تهثالتها و
وجوداتها و فعلحاتها الهفصلة فصورة النفس وكتسجة ون فعلحاتها بها تسعد
و تشقی سحجز یهن وصفهن انه حكحن علحن قل كل خعهل علی شاكلته فاین
وا ذكره السوداو ی ون اتحان الصور ون النفس الی الهتخحلة فتدبر حقی شئ
161

وهن قد خفی علی اال كثر ین و هو ان الحكهاء زعهوا ان الحافظة و الذاكرة
ون القوی الجرزخحة و الهشاعر الجاطنحة و عندی هذا القول خطاء وحض
فان الهشاعر الجاطنة فی نفسها دخان صاعد ون القلب الی الدواغ و هو فی

اول صعوده حلطافة فلك القهر فحتعلق حه نفس فلك القهر و هی روح الححوة
فحححی و ختحرك حاالنقجاض و االنجساط و الهشاعر فحه حالقوة فاذا صعد الی

الدواغ و لطف و ساو ی فلك عطارد تعلق حه نفس فلك عطارد و هی الفكر و

اذا ساو ی لطافته فی الهنزل اآلخر فلك زهرة تعلق حه نفسها و هی الخحال و
اذا ساو ی فلك الهر خخ فی اللطافة تعلق حه نفسه و هی الواههة و اذا ساو ی

فلك الهشتری تعلق حه نفسه و هی العالهة و اذا ساو ی فلك زحل تعلق حه

نفسه و هی العاقلة و اذا ساو ی الكرسی تعلق حه نفسه و هی الناطقة
القدسحة و اذا ساو ی العرش تعلق حه نفسه و هی العقل و هو القلب ان فی
ذلك لذكری لهن كان له قلب و ظواهرها كالحواس الظاهرة اجسام صافحة
ورآتحة اذا قاحلها شئ انطجع فحها شجحه و اال فلحس فحها شئ و هی دراكة
حالنفوس الهتعلقة بها كالعحن الدراكة لالضواء و االلوان حالنفس الهتعلقة
بها و االذن الدراكة لالصوات حالنفس الهتعلقة بها فالهشاعر ون ححث

ظواهرها كظواهر الحواس اال انها الطف و اشرف و اصفی فلحس یجقی فحها
وثال اذا غاب عنها الشئ كها الیجقی وثال فی العحن و الهرآة اذا غاب عنها
الشئ فلحس فحها وشعر یجقی فحها صور وا ادركه االنسان ون اول عهره الی
وقته فكحف تحفظ الصور و كحف تذكره بل لو كان فحها شئ لحس حقابل ان
خنعكس فحها شئ وا دام هو فحها كالهرآة اللهن اال ان خغحب عنه الشئ
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فحغحب عنه وثاله و خنهحی فحنطجع فحها الصورة الثانحة ون الشئ الذی
قاحلها ثانحا افهن وا اقول لك فاین الحافظة و این الذاكرة فالحافظة هی

النفس الهلكوتحة التی الخهتنع حضور صور عدخدة عندها و حصول ولكات
عدخدة لها و هی التی تعلن ووضع كل شجح ون اللوح الهحفوظ فاذا ارادت
النفس ان تدرك وثاال ون الهثل الهاضحة وجهت خحالها الحه قاحلته حه

فانطجع فحه صورته فحعرضها علی النفس فتعرفها و تذكر انها قد رأتها ورة
اخری و تتذكر وا رأته ساحقا و انها ذلك الجل حضور جهحع الصور التی
علهتها و حصلتها لدیها حخالف الحواس الجاطنة فانها الخحضرها اال وا

خكون وواجها لها حال الهقاحلة فاذا ارادت النفس شحجا وها علهتها ححنا وا
ان تصوره ورة اخری اورت الخحال و استعهلته و قاحلت حه ذلك الهوضع ون
اللوح الهحفوظ فحنطجع فحه صورته و شجحه كها انها تعلن ان الكتاب
الفالنی قد وضعته فی الطاق الفالنی فتقاحله حالعحن فحنطجع فحها صورته و
لحس الصورة الحاصلة فی العحن وها نزل ون النفس بل ون الكتاب
الهوضوع فی الطاق افهن فاذا حصل الهثال فی الخحال اوسكه الخحال
لعهل الفكر فحه فتستعهل النفس الفكر و تجهع بین الهختلفات و تفرق

بین الهجتهعات و یرتجها كها خشاء و خستنتجها فححصل لدی الهتفكرة
النسب الحكهحة و التصدخقات و كذا خهسك الخحال الصورة لعهل الواههة
فتنظر فحه الواههة و تستنجط ونه حعض الهعانی الجزجحة كها هو شأنها
فالفكر ون خدام النفس و الواههة ون خدام العقل فحعرض الفكر وا حصل
له علی الهشتری ای العالهة و هی تعرضه علی الكرسی و الواههة تعرض وا
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حصل لها علی زحل ای العاقلة و هی تعرضه علی العرش فحنتزع نفس
الكرسی ون العالهة صورة وجردة و تنتزع نفس العرش ون الواههة وعانی

كلحة و اخضا وها حصل للكرسی تنتزع وعانی كلحة فالعاقلة فعل العرش و
عحنه و العالهة فعل الكرسی و عحنه بهها خنظران الی االشحاء و ختدبران و
الخحال كاللوح الهوضوع لدیهها و الفكر خد النفس و الوهن خد العقل بهها

خقلجان وا فی ذلك اللوح و خعهالن فحها فحه كحف وا خشاءان و ان قحل فها
حالنا نجد الرجل حغلجة الجرودة و الرطوحة علحه خقل حفظه و حغلجة الحرارة و
الحجوسة علحه یزداد حفظه و هی التتصرف اال فی جسن الهشاعر قلت ان

النفس كها ذكرت هی التی تقابل حالهشاعر الی الهثل لتنطجع فحها و الهشعر

اذا غلب علح ه الجرودة و الرطوحة تغلظ و قل وطاوعته للنفس و قل صقالته
فالخطاوع و ان طاوع حكلفة لحس خنطجع فحه الهثال فالخحضره الصورة و اوا اذا
غلب علحه الحرارة و الحجوسة ازداد صقالة و وطاوعة فحطاوع اسرع و خنطجع
فحه الشجح حاسهل وجه فحتذكر و لذلك تجد الجلغهی قلحل الفهن و الحفظ و
تجد الصفراو ی كثحر الفهن و الحفظ و اوا السوداو ی الهحض فهو اخضا قلحل

الفهن لعدم الهطاوعة و قلحل الذكر لها نسحه اوا اذا تذكر فلحس خنهحی عن
ذكره وا انتقش فافهن و احتفظ حها نقحته لك و اوضحته و بینته حها التجده

فی كتاب و التسهعه ون خطاب فقول السوداو ی ان جهحع الرؤ خا خأتی ون
عالن النفس كالم حاطل و زحد زایل ذلك وجلغهن ون العلن و هذا القول هو
الهنقول عن الحكهاء و هو حاصل اقوالهن فانهن قالوا ان النفوس االنسانحة
لها وناسجة الجنسحة الی الهجادی العالحة الهتنقشة حجهحع وا كان و وا
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سحكون و وا هو كاین فی الحال و لها ان تتصل بها اتصاال روحانحا و ان
تتنقش حها هو ورتسن فحها فاذا انخنس الروح الی الجاطن تعطلت الحواس
فتتصل النفس حتلك الهجادی فحرتسن فحها حعض وا انتقش فی تلك

الهجادی و القوة الهتخحلة ججلت وحا كحة لها یرد علحها فتحاكی تلك
الهعانی الهنتقشة فی النفس حصور جزجحة ثن تصحر تلك الصور الی الحس

الهشترك فتصحر وشاهدة و هذه هی الرؤ خا الصادقة ثن ان الصور التی تركجها

الهتخحلة ان كانت شدخدة الهناسجة حال تفاوت فهی غنحة عن التعجحر و ان
كان بینهها وناسجة وا فهی وحتاجة الی التعجحر و اال فهی ون قجحل اضغاث
االحالم هذا ولخص قولهن و قال الهجلسی رحهه اهلل و الخخفی ان هذا رجن

حالغحب و تقول حالظن و الر خب و لنخستند الی دلحل و برهان و ال الی
وشاهدة و عحان و ال الی وحی الهی وع احتناجه علی اثجات العقول الهجردة و
النفوس الفلكحة و هها وها نفتهها الشر خعة الهقدسة كها تقرر فی وحله،
اقول ال ذا و ال ذاك اوا قول الحكهاء فقد بینا االور فحه وفصال و اوا الرؤ خا
الصادقة و الكاذحة فقد شرحناها فی اول الكتاب وفصال فقول الهجلسی

رحهه اهلل هذا رجن حالغحب فی وحله و اوا نفحه العقل الهجرد و النفوس

الفلكحة فذلك سهو ونه اوا انكاره الهجردات فهو فی غحر وحله لقول علی
علحه السالم فی جواب الساجل ححن سأل عن العالن العلوی فقال صور
عار خة عن الهواد خالحة عن القوة و االستعداد تجلی لها فاشرقت و طالعها
فتألألت و القی فی هو ختها وثاله فاظهر ونها افعاله و خلق االنسان ذا نفس
ناطقة ان زكاها حالعلن و العهل فقد شابهت جواهر اواجل عللها و اذا اعتدل
165

وزاجها ( و صح ونهاجها نسخة )و فارقت االضداد فقد شارك بها السجع
الشداد ،رواه اآلودی فی الدرر و الغرر و ضعف الخجر ونججر حدلحل العقل

الهستنحر و ال ضحر فاثجت علحه السالم صورا عار خة عن الهواد خالحة عن

القوة و االستعداد و هو الهراد حالتجرد و النر خد الجساطة الهحضة فانها
وخصوصة حاهلل سجحانه و كل وهكن زوح تركحجی حاتفاق الحكهاء و

فی حدخث االعرابی فی صفة النفس الالهوتحة الهلكوتحة قوة الهوتحة جوهرة
حسحطة ححة حالذات الخجر ،فانكاره رحهه اهلل الهجردات فی غحر وحله و اوا
النفوس الفلكحة فقد قال علی علحه السالم فی حدخث االعرابی فی صفة
النفس الححوانحة فقال خا ووالی و وا النفس الححوانحة قال قوة فلكحة و حرارة

غر یز خة اصلها االفالك الخجر ،فتجحن ان لالفالك ححوة و هی ححة و ضعف
الخجر ونججر حالدلحل العقل القاطع و لو علن تأو یل قوله و ان الدار اآلخرة لهی
الححوان لنخنكر ححوة االفالك حالجهلة لسنا حصدد اثجات هذه االوور فی هذه
الرسالة و عن حعض الهتكلهحن ان الرؤ خا خحال حاطل عند جههور
الهتكلهحن اوا عند الهعتزلة فلفقد شراجط االدراك حالة النوم ون الهقاحلة و
اثجات الشعاع و توسط الهواء الشفاف و النسجة الهخصوصة و انتفاء

الحجاب الی غحر ذلك ون الشراجط الهعتجرة فی االدراك فها یراه الناجن لحس
ون االدراكات فی شئ بل هو ون قجحل الخحاالت الفاسدة و االوهام الجاطلة و
اوا عند االصحاب اذ لنخشترطوا فی االدراك شحجا ون ذلك فألنه خالف
العادة ای لنتجر عادته تعالی حخلق االدراكات فی الشخص الناجن و الن
النوم ضد االدراك فالخجاوعه فالخكون الرؤ خا ادراكا حقحقة بل هو ون قجحل
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الخحال الجاطل انتهی ،و هذا القول حعد شهادة الكتاب و السنة و اتفاق
الهحققحن و حصول التجارب حصدق كثحر ونها و االطالع علی اوور غر یجة

فحها و بها حالهذخان اشجه و عن السحد الهرتضی رحهه اهلل اعلن ان الناجن غحر

كاول العقل الن النوم ضرب ون السهو و السهو خنفی العلوم و لهذا خعتقد
الناجن االعتقادات الجاطلة لنقصان عقله و فقد علووه و جهحع الهناوات

انها هی اعتقادات یجتدیها الناجن فی نفسه و الخجوز ان تكون ون فعل غحره

فحه الن ون عداه ون الهحدثحن سواء كانوا حشرا او ولجكة او جنا اجسام و
الجسن الخقدر ان خفعل فی غحره اعتقادا احتداء بل و ال شحجا ون االجناس

علی هذا الوجه و انها خفعل ذلك فی نفسه علی سجحل االحتداء و القدخن

تعالی هو القادر ان خفعل فی قلوحنا احتداء ون غحر سجب اجناس االعتقادات
و الخجوز ان خفعل فی قلب الناجن اعتقادا الن اكثر اعتقادات الناجن جهل النه
خعتقد انه یری و خهشی و انه راكب و علی صفات كثحرة و كل ذلك علی
خالف وا هو حه و هو تعالی الخفعل الجهل فلنیجق اال ان االعتقادات كلها
ون جهة الناجن و خنجغی ان خقسن وا ختخحل الناجن انه یراه الی اقسام ثلثة ونها

وا خكون ون غحر سجب خقتضحه و ال داع خدعوه الحه اعتقادا وجتدءا و ونها وا
خكون ون وسواس الشحطان خفعل فی داخل سهعه كالوا خفحا ختضهن اشحاء
وخصوصة فحعتقد الناجن اذا سهع ذلك الكالم انه یراه فقد نجد كثحرا ون
النحام خسهعون حدخث ون ختحدث حالقرب ونهن فحعتقدون انهن یرون
ذلك الحدخث فی وناوهن و ونها وا خكون سججه و الداعی الحه خاطرا خفعله
اهلل تعالی او خأور حعض الهلجكة خفعله و وعنی هذا الخاطر ان خكون كالوا
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خفعل فی داخل السهع فحعتقد الناجن اخضا وا ختضهن ذلك الكالم و
الهناوات الداعحة الی الخحر و الصالح فی الدین خجب ان تكون الی هذا
الوجه وصروفة كها انها خقتضی الشر ونها االولی ان تكون الی وسواس

الشحطان وصروفة الی ان قال فاوا وا یهذی الحه الفالسفة فی هذا الجاب فهو
وها خضحك الثكلی النهن خنسجون وا صح ون الهناوات لها اعحتهن الححل

فی ذكر سججه الی ان النفس اطلعت الی عالهها فاشرقت علی وا خكون و هذا
الذی خذهجون الحه فی حقحقة النفس غحر وفهوم و ال وضجوط فكحف اذا
اضحف الی االطالع علی عالهها و وا هذا االطالع و الی ای شئ خشحرون

حعالن النفس و لنخجب ان تعرف الكاخنات عند هذا االطالع فكل هذا

زخرفة و وخرقة و تهاو یل الختحصل ونها شئ و قول صالح صالح هو رجل
وعروف حصالح قجة كان خذهج الی ان وا یراه الناجن علی الحقحقة ،ونه ( اعلی

اهلل وقاوه ).

فحه وع انه تجاهل وحض اقرب الی ان خكون وفهووا ون قول الفالسفة الن

صالحا ادعی ان الناجن یری علی الحقحقة وا لحس یراه فلنخشر الی اور غحر
وعقول و ال وفهوم بل ادعی وا لحس حصححح و ان كان وفهووا و هؤالء عولوا
علی وا الخفهن وع االجتهاد و الخعقل وع قوة التأول و الفرق بینهها واضح
انتهی ،تأول رحهك اهلل الی هؤالء االعالم و اسههن و رسههن بین االنام و
تصرفهن فی العلوم و نقدهن الرسوم و قولهن فحها الخعلهون و قدحهن فی وا
خجهلون حالجهلة حعد وا بینا ون اآلخات و االخجار تعرف وقدار هذه االقوال و
كل اورء وخجوء تحت لسانه فانظر الی وا قال و التنظر الی ون قال و قال
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الهجلسی رحهه اهلل ان الرؤ خا تستند الی اوور شتی فهنها ان للروح فی حالة
النوم حركة الی السهاء اوا حنفسها حناء علی تجسهها كها هو الظاهر ون
االخجار او حتعلقها حجسد وثالی ان قلنا حه فی حال الححوة اخضا حان خكون
للروح جسدان اصلی و وثالی خشتد تعلقها فی حال الحقظة بهذا الجسد
االصلی و خضعف تعلقها حاآلخر و خنعكس االور فی حال النوم او حتوجهها و
اقجالها الی عالن االرواح حعد ضعف تعلقها حالجسد حنفسها ون غحر جسد
وثالی و علی تقدیر التجسحن اخضا خحتهل ذلك كها یؤوی الحه حعض
االخجار حان خكون حركتها كناخة عن اعراضها عن هذا الجسد و اقجالها الی
عالن آخر و توجهها الی نشأة اخری و حعد حركتها حای وعنی كانت تری
اشحاء فی الهلكوت االعلی و تطالع حعض االلواح التی اثجت فحها التقدیرات
فان كان لها صفاء و لعحنها ضحاء تری االشحاء كها اثجتت فالتحتاح رؤ خاه
الی تعجحر و ان استدلت علی عحن قلجه اغطحة ارواد التعلقات الجسهانحة و
الشهوات النفسانحة فحری االشحاء حصور شجحهة لها كها ان ضعحف الجصر و
وؤف العحن یری االشحاء علی غحر وا هی علحه و العارف حعقله خعرف ان هذه
الصورة الهشجهة التی اشتجهت علحه صورة الی شئ فهذا شأن الهعجر
العارف حداء كل شخص و علته و خهكن اخضا ان خظهر اهلل علحه االشحاء فی
تلك الحالة حصور خناسجها لهصالح كثحرة كها ان االنسان قد یری الهال فی
النوم حصورة ححة و قد یری الدرهن حصورة عذرة لحعرف انهها خضران و هها
وستقذران واقعا فحنجغی ان ختحرز عنها و خجتنجها و قد تری فی الهواء اشحاء
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فهی الرؤ خا الكاذحة التی ال حقحقة لها و خحتهل ان خكون الهراد حها یراه فی
الهواء وا انس حه ون االوور الهألوفة و الشهوات و الخحاالت الجاطلة و قد
وضی وا خدل علی هذین النوعحن فی رواخة وحهد بن القاسن و رواخة وعو خة
بن عهار و غحرها و ونها وا هو حسجب افاضة اهلل تعالی علحه فی وناوه اوا
حتوسط الهلجكة او حدونه كها یؤوی الحه خجر ابیحصحر و سعد بن ابیخلف و
ونها وا هو حسجب وسواس الشحطان و استحالجه علحه حسجب الهعاصی التی
عهلها فی الحقظة او الطاعات التی تركها فحها او الكثافات و النجاسات
الظاهر خة او الجاطنحة التی لوث نفسه بها كها ور فی رواخة هزع و رواخة تارك
الزكوة و غحرهها و تدل علحه آخة النجوی علی حعض الوجوه و ونها حسجب وا
حقی فی ذهنه ون الخحاالت الواهحة و االوور الجاطلة و یؤوی الحه خجر ابن
ابیخلف و غحره و اوا وا وراء ذلك وها سجق ذكره و ان كان حعضها وحتهال و
خهكن تطجحق اآلخات و االخجار علحه لكن لنخدل علحه دلحل و التجو یز و
االوكان الخقووان وقام الجرهان وع انه لحس ون االوور التی خجب تحقحقها و
االذعان حكحفحتها انتهی ،اقول رحن اهلل وعشر الهاضحن و العلن فضل اهلل
یؤتحه ون خشاء و ون یؤت الحكهة فقد اوتی خحرا كثحرا و واخذكر اال اولوا
االلجاب ذلك وجلغهن ون العلن و لو تدبرت فحها ذكرنا فی كتاحنا هذا اطلعت
علی حقحقة الرؤ خا و اسجابها و ونتهاها و ال حول و ال قوة اال حاهلل و فحها ذكرنا
كفاخة و حالغ و لها كان فی خدی كتب و رساجل اخر وههة و كان تتهحهها ون
اللوازم ختهنا هذا الكتاب هنا لكی نتفرغ حتتهحهها و اسأل اهلل التوفحق و
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العصهة عن الخطاء و جعل وا خخرح ون قلهی خالصا لوجهه وطاحقا
لحكهة وحهد و آلوحهد علحهن السالم.
فكان فراغی ون هذا الكتاب فی لحلة الثلثا السادسة و العشر ین ون شهر
ربیعاآلخر ون شهور سنة احدی و سجعحن حعد الهأتحن و االلف حاودا
وصلحا وستغفرا و صلی اهلل علی وحهد و آله الطاهر ین و لعنة اهلل علی
اعداجهن اجهعحن ،تهت.
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