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 نحححهن الر  حسن اهلل الر  

 [ف الكتابحان علة تصنیب یف]
ن حجحن و آله الطحیوحهد خاتن النج یاهلل عل ین و صلحالحهد هلل رب العاله

  .نحاعداجهن اجهع ین و لعنة اهلل علحن و رهطه الهخلصیالطاهر
كرحقول العجد االثخ و حعد و فلذة  ینحقرة ع ین انه قد سألنحن بن ابرهخن 

 یحلغه فن اطال اهلل حقاه و حوحهد الهلقب حالرح یاحن یو ثهرة فؤاد یكجد
علن  یتهناه ان اصنف له رسالة فخع وا حاه و اواله و اخراه جهحنه و دنخد

كن خ جة و لنیالعلوم الغر یرها النه اطال اهلل حقاه حالطجع واجل الحاء و تعجخالرؤ
 یها و اوقفه علحوا ف یاطلعه عل یفرصة ان اصنف له ذلك حت یتفق لخ

ن ححلدة الصالح یسفرا ال یان قدر اهلل سجحانه ل یها الحظاهرها و خاف
الجهلة عن االشغال و استراح القلب عن  یفراغ ف یص و حصل لحخج

كتاحا ححسب وا  كتب له  ام خهذه اال یف یهكننخالجلجال فاحججت ان ا
جل و ذلك ان ها هذا و هو علن وكتوم حام فخاقاوة عشرة ا یاعزم عل لن یالقال

ع اطرافه حجلغ جهین و الحالهكرواجهن حن و اوصحاء و الهرسلحون علوم االنج
الدفاتر وا فتح اهلل  یجوز لنا ان نشرح فخس حط حه فهوونا و لححخعقولنا و ال

كل وا حونه عل كل وا خعلن خنا اذ وا  كل وا حان خقال و ال  قال حان وقته و ال 
 یاهلل الهعول ف یسقط حالهعسور و علخسور الحوقته حضر اهله و لكن اله

كون خوا  یقله یهذا العلن عل یف یجرخل اهلل سجحانه ان ع االوور و اسأحجه
ر و ال یكل شئ قد یر و علیفانه حاالجاحة جد یو آخرت یاحو دن ینخصالحا لد
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وقدوة و  ین و هذا الكتاب وشتهل علحالعظ یحول و ال قوة اال حاهلل العل
  .ثخل االحادیته حتأوحابواب و سه

 الهقدوة
 [اور الرؤخا و فحها فصول:فی ذكر اوور خجج تقدخهها فی ]

 یرة و تطلع علححص یهذا العلن لتكون عل یهها فخجب تقدخذكر اوور  یف 
  :ها فصولحا و فخقة اور الرؤححق

 [فی اور الحواس الجاطنة]فصل 
هذا العلن اور الحواس  یجب ان تعلهه اوال فخارشدك اهلل ان وا  یا حنخاعلن 

وا تراه ححواسك الجاطنة حعد وا تعطلت حواسك  یا هخالجاطنة فان الرؤ
الظاهرة عن االدراك فال حد ان تعلن الحواس الجاطنة و تعلن عددها و خواصها 

كان تفص كها و لها  س هنا حل یل ذلك ون علن اعلحو افعالها و صفة ادرا
جا ان شاء اهلل اال حالاترك ش ینحو االشارة و لكن یله فلنذكرها علحووضع تفص

تحتاح الحال رحو اش ل لكان حر هذا الكتاب و لو اردت التفصحغ یه لجال
كتاحا ف لجك لتفهن  یو اعرن یا حنخعلن الحواس فاقول اعلن  یالواجب ان افرد 

كثی ك ون الحكهة وا لنیاب یوا ونح اهلل عل ك حه الحرا ون خلقه و القحؤته 
ة و حد فهو خنهاقه ان اهلل سجحانه احد حال حده و توفییححول اهلل و قوته و تأ

كهال لنفسه فهو واجد جهخكاول ال ر حع الكهاالت غحترقب حصول 
ه سجحانه حتجل یث االعلحون ح یسهخة حالفعل فخلق خلقا حالهتناه

كرم و ض اؤه الهشرق و نوره الهتألق و ذكره االجل حاالعظن و اول ظهوره اال
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س له حد حو ل یة له و ال ونتهخو هو ظهور ال غا یو اسهه االعز االسن یاالعل
ة و حر الهتناهحة غحفه سجحانه نفسه لخلقه حالكاولخو هو تعر یستقصخ

ذ خو تعو یالحذ اللختعو یه فحة و هو جهع اهلل الهشار الحة الهتعالحالجاوع
كل اهلل و القدس الذ كها ف یالرود و قد سجل وا جهع اهلل قال   یوأل الدهر 

 یة و االسن الذححالهش یسهخره انوا یث االسفل و النسجة الحالدعاء و ون ح
كجر فلها تن خلق هذا الخلق الشر ع حف اشرق حه جهخانزجر له العهق اال

كانت ف لن یة التحالقوابل االوكان ة و حعرصة العلن عله یتكن اال حه و ان 
هو وحل ذلك  یاالوكان الذ یة فحة و صارت اوكانحتكن اوكان لكنها لن

ة حة االوكانحتها حالهشحة فاوكانحكون اشرقت بها صارت الخلق االول فلها
كانت ف ال ازل اآلزال و  یة االولحة و هذا االزل هو االزلحالعلن ازل یحعد وا 

ن و انت قد علهت ونا ان یة بها تعلق تكوحة الكونحتها حتعلق الهشحكون
كل االجزاء فكل جزء ونه صالح لكل وا حاالوكان ححر س صلح له خال وتشا

ة له النه ووضع قدرة اهلل خذلك االوكان وها ال نهاالجزء اآلخر فصلوح 
كل شئ فلها اخذ ون  یالتعجز عن شئ و استطال بها عل یسجحانه الت

كانت تلك الحصة ون ح كون  كون ونها  ث حذلك االوكان حصة لهكون و 
كانت ون حخاالوكان صالحة لكل شئ حال نها ث الكون خاصة حة و ان 

ة الهصورة حالصورة خكالحصة الهداد جتهحه یغت علحص یحذلك الكون الذ
ة حث االلفحة صالحة لكل حرف و لكن ون حخث الهدادحة فانها ون ححااللف

كل شئ فحالتصلح لغ كل شئ ثن لها  یه وعنحر االلف فجذلك االوكان صار 
كل  كثر لطافة و صفاء ون حعض صار  كانت القوابل حعضها ارق ون حعض و ا
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ة و اشد اظهارا لها و حلكهاالت تلك الهش یو الطف احك یة اصفحقاحل
كثر فعلحكهاالت تلك الهش كان دونها فحة الكاولة ونها ا الرقة و  یة وها 

كان ارق القوابل و الطفها و اصف ها و حاللطافة و الصفاء و الشفافة الجتة و لها 
كها حقق فحاشفها قاحل لكهاالت  یوحله صار االنسان احك یة االنسان 

ان اشرف افراد االنسان صار  یة لها حتحنا و فعلحیاظهارا و تجة و اشد حالهش
ك كهاالتها و وظهرا احا لجهححا ته وثالها و خهو یاه حالفعل فالقت فخع 

ته و وكرا الرادته ارادة اهلل حاظهرت عنه افعالها فجعله اهلل سجحانه وحال لهش
العجاد فاذا  ته الصادر عها فصل ون احكامیب یه و فحر اووره تهجط الیوقاد یف

كواون وا احطن فیشاء وا شاء حرك ون سر لسانه و جوارحه حها  یه و اجرحرته 
عهلون ثن خسجقونه حالقول و هن حاوره خشاء اهلل الخه فهاتشاؤن اال ان حاضهر ف

كانوا اناس یوا دون ذلك عل ن او حیشرع یحسب درجاتهن و وقاوهن سواء 
كجر حجة اهلل عل یة هحن حالجهلة الصورة االنسانحیكون  یخلقه و ه یا

الهختصر ون  ین و هحوجهوع صور العاله یده و هیكتجه ب یالكتاب الذ
  ،ه السالمحعل یعل یاللوح الهحفوظ و قد نسب ال

 دواؤك فحك و واتشعر
  و انت الكتاب الهجحن الذی
 اتزعن انك جرم صغحر

 

  و داؤك ونك و واتجصر 
  حاحرفه خظهر الهضهر

كجرو فحك انطوی    العالن اال
 

كثر االشحالقوابل لهش یالنسان هو احكفا  یة للقوحاء فعلحة اهلل سجحانه و ا
ته فالجل ذلك خلقه اهلل خلقة حوحل قدرة اهلل سجحانه و وش یالكاونة ف

ع حه و ونه جهحظهر فخ یع الهقاوات حتحع الهراتب حاجزة لجهحجاوعة لجه
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ات فاول وا خلق اهلل ون حالفعلع انواع حصدر ونه جهخشؤن الكهاالت و 
جنان الصاقورة و هو اول الوجودات  یهو اول غصن ناحت ف یوراتجه عقله الذ

وراتب الجعد فادبر  یاقص یحاالشراق و التوجه ال یدة ثن قال له ادبر احالهق
ب حالكث یرة الخضراء ثن الیالجز یق ثن الیارض الزعفران و الرقا یفنزل ال

هذا  یاالظلة و جاحلقا و جابرصا ثن ال یض ثن الیاالب الجحر یاالحهر ثن ال
التراب و  یالعناصر ال یاالفالك ثن ال یثن ال یالكرس یالعرش ثن ال یالعالن ال

االقجال و  یكل وقام ثن دعاه ال ین و خزن الكهاالت فحهذا االدحار هو للتهك
ك كحانشاء الكون فجعله  صاعدا ثن ا حهوسا ثن دوا صالحا روحانحلوسا ثن 

كساه لحها ثن انشأه خلقا آخر ح ا حوانحنطفة ثن علقة ثن وضغة ثن عظاوا ثن 
ا ثن حافعا ثن ناشخها ثن حعا ثن فطحدا ثن رضحثن اخرجه ون حطن االم انسانا ول

كهل فخوترعرعا ثن خرورا ثن وراهقا ثن وحتلها ثن حالغا ثن وستو ه حا شاحا و قد 
ة حالهدارح العله یو علها ان شاء ثن رقاه فقوة النفس الناطقة ثن اتاه حكها 

ة فصار وؤونا حالهدارح العهل یها ثن رقاه فحرا ثن حكحها ثن حصحفصار عل
ا و حا وخلصا ثن شرح صدره فجعله ون اهل وشاهدة هورقلحصالحا وتق

ع ثن خاالظلة ثن ون اهل وشاهدة عالن الهجاء ثن ون اهل وشاهدة عالن الطجا
النفوس ثن ون اهل وشاهدة عالن االرواح ثن ون اهل ون اهل وشاهدة عالن 

كهل له العلن و  وشاهدة عالن العقول ثن ون اهل وشاهدة عالن الفؤاد فلها 
ة و حثهان یاها و هخودارح االسهاء و الصفات و علهه ا یال العهل رقاه

كل اسن ف قول للشئ خ یتربختكون حه و خها حعشرون اسها فصار فعاال حقوة 
ذلك لتهام  یان تلك الهقاوات و انها جریلسنا اآلن حصدد ب كون وحكن ف
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كون اهلل االنسان حعد وا وكنه ون جهحالكالم ال لج ع حان الهرام فلها 
نال بها خكل عالن ادوات و آالت  یالهقاوات خلق له ف یف یالكهاالت الت
كها تر یوا خلق اهلل ف هذا العالن انه حعد وا خلق اهلل  یف یتلك الهرتجة 

كخاء ون الطجاحع االشحجه كها و  فا و خلق حع و اختالفها حاختالف ووادها 
ع وعتدلة و خضا ونها خلق له وشاعر ون الطجاخهذا العالن ا یاالنسان ف

 یر الحع فان اآلالت تشخع وا خلق اهلل ون الطجاحدرك بها جهخ یونحرفة حت
درك بها حنا ون ضوء النار لحجنسها فخلق له عنظاجرها و تدرك وا هو ون 

درك بها وا ون الهواء و شها حاالضواء و االلوان و وا ون النار و اذنا ون الهواء ل
درك حه وا هو ون التراب و حدرك حه وا ون الهاء و ذوقا ون التراب لحون الهاء ل

ع حع و جهحدرك الهعلووات الهركجة ون الجهحلهسا ون الهجهوع الهركب ل
ث نفسها عن النقوش و الهعلووات حة ون ححهذه الهشاعر ادوات خال

كها حققناه فحها ون صفات االشحصل الخصالحة الدراك وا   یاء و اشجاحها 
كتجنا وفصال و شرحناه فیسا ه قد علهه حد علخدروسنا حها ال وز یر 

ة ان حا صافخع هذه الهشاعر وراحالهستحفظون عنا و ال قوة اال حاهلل فجه
نطجع حها ون الخارح فحرد علیها شجح وعلوم اال وا حس فحالفطرة ل یكانت عل

كها حف كا ضع ینطجع الشجح فخها  ا حفضل وا حفا طجعانحالهرآة فتدركه ادرا
عن الهناقب  یكها رو ها ون ظل الروح و انها االدراك الكاول للروححف

جاع بن ه السالم ححضرة الهأوون لضحشهراشوب وها اجاب الرضا عل البن
ن نور وركجة ام حعن وساجلهها قال عهران الع یو عهران الصاب ینصر الهند

اض حن شحهة و هو الجحه السالم العحاء ون ونظرها قال علحالروح تجصر االش
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وسطه و االنسان  یصورتك ف یه فترحله انك تنظر فحو السواد و النظر للروح دل
ن حالع تحك قال ضجاع اذا عهواء او ورآة و وا اشجه ذل یصورته اال ف یریال
كالشهس طالعة حك غشاها الظالم خف صارت الروح قاجهة و النظر ذاهب قال 

ت اذا حالج یذهب الضوء الطالع ون الكوة فخن ین تذهب الروح قال ایقال ا
ذلك قال الروح وسكنها الدواغ و شعاعها ونجث  یسدت الكوة قال اوضح ل

االرض  یالسهاء و شعاعها ونجسط عل یالجسد حهنزلة الشهس دارتها ف یف
 یف یواتر ،یفاذا غاحت الدارة فال شهس و اذا قطعت الرأس فال روح انته

ع الهشاعر هو الروح و انها حخلق الرحهن ون تفاوت و الناظر الهدرك ون جه
ها حصل الخاء و عرض وا حة ون االشحالهشعر آلة صالحة لقجول االشجاح اآلت

ك یون الخارح عل ك حة تقجل شجح الخط و تعرضه علخالهنظرة الجلورالروح 
كذلك هذه الحواس فجسهان ة هذه الحواس آلة حفانت تدركه بجاصرتك و 

ن حالع یفالجاصرة ف یها سلطان القوحكرس یالقجول و العرض و قد جلس عل
 یالفن و الالوسة ف یاالنف و الذاجقة ف یاالذن و الشاوة ف یو الساوعة ف

شعاعها الهتعلق بهذه  یة الروح لالدراك و هحفاعل یه یاالعضاء و هذه القو
جة قجولها و عرضها و اال فشعاع حئ بهحاالعضاء الهصجوغ حصجغها الهته

رهها و انها هو حه حادراك ضوء او صوت او غحن فحث الروح ال تعحالروح ون ح
ن حن و العحالع یه فاذا وقع الشعاع فحدراك وجهن صالح الدراك وا وصل ال

ها االضواء و االلوان استعد الدراك االضواء و حنطجع فخة شفافة حة صافحقلحص
درك ذلك الشعاع ون هذا الهشعر خس حنة و لحااللوان خاصة و ادركها وتع
الروح  یعرضها عل یقدر علخقجل االصوات و الخاالصوات الن هذا الهشعر ال
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كه اخ ه و وا لنحعرض علخ درك الروح وا لنخس حو ل فجذلك اختص اه خعد الدرا
كذلك اختص حث العحن حادراك االضواء ون ححالع یف یالشعاع الذ ن و 
ح خاالنف حالروا یف یاالذن حالهسهوعات و االصوات و الذ یف یالشعاع الذ

ها ون اعداد الواصل حقد اشرنا ال یة اخرحو هكذا و لهذه الهشاعر خاص
كثحالدراك ذلك الشعاع فان الهثل الخارج ة و حللهواد الخارجفة وناسجة حة 

الحواس  یة فاذا وصلت الحجحاالرواح الغ یالعرض عل یست حقاحلة علحل
ا ازدادت تلطفا حالجنطاس یادتها ال حطونها حلطافتها فاذا یتلطفت ف

ف الهحل الشعاع الواصل وحسوس حالروح و تلط یفصلحت للعرض عل
طف و اضوء و ها الحها نور الشهس فانه فحالجلورات الشفافة اذا وصل ال یف

كثر  یر الزجاجات الجتة و حر الشهس فیسا یاشد خطفا للجصر ونه ف الجلور ا
كثف ونها فحالهواد الكث یالهاء وثال و اللون ف یون حرها ف الهواد  یفة ا

اللطافة ححسب الهواد الحاولة  یالشفافة و هكذا حالجهلة تختلف الهثل ف
لطفت و صلحت للعرض الحواس ت ینا فاذا انطجعت الهثل فیاختالفا ب

 یا تلطفت و صلحت للعرض علححنطاس یا و اذا انطجعت فححنطاس یعل
كثر ون ذلكیه ادركها و لسنا اآلن حصدد بحالروح فاذا عرضت عل ثن  ان ا

ا و هو وشعر اسفله وتصل ححنطاس یسهخة وشعر آخر حالهشاعر الجسهان فوق
 یاوحبل هو جسن هورقل یس حجسن زوانححاالجسام و اعاله حالهلكوت و ل

نه وركب ون ححع یجة االنسان الزوانحه یع الجدن و هو علحجه ینافذ ف
ن الثاون و تراب ذلك العالن الطف ون عرش عالن حا و هو االقلحعناصر هورقل

كعلو العرش حالنسجة الحونه رتجة ال علوا جسهان یاالجسام و اعل  یالكرس یا 
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كرسن له عرحا و ذلك االقلحبل علوا ذات د ون حو افالك و عناصر و ووال یش و 
كل وولود ونه وركب ون تسع قجضات ون حجهاد و نجات و ح وان و انسان و 

كه و قجضة ون ارضه اال ان هذه القجضات الفلك الجهاد و النجات  یة فحافال
كاونة و حالقوة و القجضة االرض الجهاد  یة حالفعل و لها آثار اال ان فحونه 

كلتاهها حالفعل و ف یظواهرها حالفعل و بواطنها حالقوة و ف وان حالح یالنجات 
 یون فلك القهر حالفعل و الجواق یة و القجضة التحونه تكون القجضة االرض

كون خاختالف وراتجهن فهنهن ون  یاالنسان فعل یه حالقوة و اوا فحف
ه حالقوة و حو العرش ف یه حالفعل و قجضة الكرسحة فخالقجضات السجع السهاو

كون قجضة خضا حالفعل و ونهن ون خه احف یكون قجضة الكرسخونهن ون 
ع العالن و لكل حصدر ون جهخصدر عنه وا حضا حالفعل فخه احالعرش ف

كذلك اور هذا الجسد الجسهان جه و ان حترك یف یدرجات وها عهلوا و 
حس الهشترك هو ال یاوحالجهلة فالجدن الهورقل یف نذكره لوضوحه لن

حالهلكوت و وجه  یث االعلحث االسفل بهذا العالن و ون ححالهرتجط ون ح
ة و الهدد حغلظته الهواد الجسهان یناسب فخظ حارتجاطه ان اسفله غل

ة و حتتعلق حاالجسام الزوان یالهرآة و ه یتراها ف یة و ونه الصورة التحالزوان
الزوان  یة علحالجهلة عال یة فحها فهو صورة فعلحها و تظهر علحتقع عل

ة حث االسفل التنقالت الزوانحها ون ححعل یجرخوتعلقة حالهواد و الهدد 
ة عن خورتجطة حالصورة العار یث االعلحة و ون ححعالهها غدوة و عش یفف

 یست فحل یة الهحضة فهحة عن القوة و االستعداد الفعلحالهواد الخال
كالصور الهلكوتحالفعل كاالجسام الزوانخة و الهادالقو یة و ال فحة  ة حة الهلكحة 
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ن ین بیالهواد و لزوم القوة و االستعداد و التنقالت ب یاالفتقار ال یف یفه
وناوك و  یتراه ف یة الهحضة و القوة و هذا الجدن هو الذحن الفعلیفهقاوها ب

حدنك  ینها و ترحا حعحد وثل هذه الدنحه سهاء و ارضا و نجووا و ووالحف یتر
 یاالعل ین اذا انجذحت الحذلك العالن بهذا الع یریوثل هذا الجدن و لرحها 

كذلك خ دركه ون لنخذلك العالن فتدرك حعض آثاره و ال یحقوة التوجه ال كن 
 یف الدهشان فخسهع الخاخره و حراه غینه و الحالجن حع یشاهد الجنخكها 

ة خهذا الهشعر هو وشعر رؤ ره وحراه غیوا ال یریره و حسهعه غخالظلهات وا ال
كتكثر هذا خا و هذا العالن هو عالن الرؤخالرؤ ا فهو الرتجاطه حاالسفل وتكثر 

ة و الصور حة الزوانحجهع الصور الهاضخ یث االعلحنه و ون ححالعالن حع
 یأتخسوالف الزوان او وا  ینه تلك وثل وا ور فحاالنسان حع یریة فلرحها حاآلت

  .ة الهلكوتحكن حجاوعخ ون خوالف الدهر و ان لن

 [فی شرح الحس الهشترك ای الجنطاسحا ای الجدن الهورقلحاوی]فصل 
ث حس له ون ححل یاوحالجدن الهورقل یا احالجنطاس یان الحس الهشترك ا

كتسجه ون جهة الجسن  ین و ال فحه تعحنفسه ف وداركه صور و علوم اال وا ا
هكنه تصور االضواء و االلوان احدا خس حون الوالدة ل یان االعه یاالتر یالزوان

الصوت و  یهكنه وعنخس حز لونا ون لون و االصن حالوالدة لحهخس حو ل
دركه ححواسه الظاهرة خر وا یز صوت عن صوت و هكذا ساحیالتصوره و ته

زها و حیهكنه تهخس حه لحزات الیالهشاعر الظاهرة هذه التها تؤد هذه فان لن
كالهرآة التحط دراك غحانها هو وشعر حس  یتقابل حشئ فه لن یر ودرك حالفعل 

س له ون ذات نفسه حه شئ اذا قوبل حه و لحنطجع فخصالح الن  یقلحجسن ص
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كذلك الحس الهشترك ورآة صافحصجغ و ال ه قابل حشئ ون خ ة فان لنحجة و 
تصوره احدا و خه شئ و الحن فحتعخس حة لحة الزوانحزة الجسهانحالصور الهه

كتسجه حس له صورة وهحا فلحنفس الجنطاس یكذلك صورة نفسه ا زة اال وا ا
ون االعهال الظاهرة فحسنه و قجحه و استقاوته و اعوجاجه و لونه و شكله 

كتساب  كتسجه ون االعهال الظاهرة و حذلك اال د خهتاز جسن زخون جهة وا ا
ع النظر عن االعهال هو عن جسن عهرو و حكر عن خالد و وع قط یاوحالهورقل

كها ان حدن زخوادة صالحة لز هتاز عن خا حالدن ید فخد و عهرو و حكر و خالد 
كتساب ة له و لوال یجات االسجاب الواردة الهربحة عن هیعهرو بهذه الصورة اال

كتساب لكان تراحا صالحا لصورة عهرو و حكر و خالد و غ ضا خرهن احهذا اال
حسب  یجات االسجاب الواردة و تصورها علحفالهواد الظاهرة صورها ون ه
كتساحات ون هخة صورها احاستعدادها و الهواد الجرزخ جات حضا ون ا

كان  یضا علخاالسجاب الواردة و تصورها ا قال خحسب استعدادها و ونه وا 
الهرء اسجاب السهاوات و االرض و وا  یله فاذا توارد علحن خلید یالهرء عل

كون یاوحالهورقلكتسب ونها جسهه خنهها یب كانت االسجاب  ة حصورة فان 
كون كتسجت صورة  كتسجت صورة شرعحدا دون عهرو او شرعخة فكان زحا ة حة ا

دا و اوثال ذلك افهن وا اقول لك فالحس الهشترك ون حا ال سعحفكان شق
كل االجزاء اال انه  ختص بها خاالضواء و االلوان و  یتلقخذات نفسه حدن وتشا

 یاالصوات ف یتلقخن و حالع یكتسب ون صورة الجاصرة فخن لها حالع یف
كتساب وهحصحاالذن و هكذا ف یختص بها فخاالذن و  كونا بهذا اال ن حز العحر 

كتساحات شرع یحتاح الخة حالصور الشرع یو ف  یة و اوتثاالت لالور و النهحا
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كها نجهتك حو االعتقاد ف كتساب  كونا و شرعا حصور خاصة حعد اال تصور 
كهرآة صالحة للتصور حاه فحعل أخذه ون خو ال حد و ان  هاحشكل انطجع ف یهو 

تصور خ أت هذا العالن و وا لنخ هذا العالن و ون هذه االبواب فان الشئ وا لن
ن بوجه او وخزن االرادة و حه تعحس فحة و لحوخزن الهش یهذا العالن هو ف یف
فاذا  یزحیته ین صورحه تعحس فحاو وخزن القدر و ل ین شخصحه تعحس فحل

ن و حهذا العالن و وقع القضاء حاالوضاء تشخص الشئ حالفعل و تع یخرح ال
زا حنا و ودركا وهحاخذ ونه وعلووا وعخا ووضع حس لجنطاسحره فلحز عن غحته

نات عالن حع تعحره اال ون لوح القضاء حاالوضاء و الجل ذلك جهحعن غ
نات حان تع یء حتب وأخوذ ون هذه العرصة عرصة القضاء حاالوضاحالغ

كتسجا ون هذه العرصة و ذلك سره و وجهه و قد خالعقل و الفؤاد ا ضا وها ا
ة و حكتسب صورة برزخخا حن اال ان الجنطاسحر ون العالهحكث یعل یخف

ا و الفؤاد حججروت یة و العقل وعنحقة ولكوتحالنفس صورة وجردة و الروح رق
كلها وكتسجة ون هذا العالنخقة سرودححق   .ة و 

فی انه وا ون شئ فی هذا العالن اال حسجعة و بیان وعنی الهحو و ]فصل 
 [تاالثجا

ة و ارادة و قدر و حهذا العالن اال و هو حسجعة حهش یاعلن انه وا ون شئ وها ف
كتاب فجالهش ة و حوواده النوع یخلق اذكاره اخة حقضاء و اذن و اجل و 

وواده  یخلق هندساته اخة و حالقدر حصوره النوع یه احعزم علخحاالرادة 
خارجا  یهضحة فحصوره الشخص یجه احخلق تركخة و حالقضاء حالشخص

كل  یالكون ف یخرح ون االوكان الخن االسجاب و حاالذن حوشروح العلل وج
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كونه و ونتهاه و حالكتاب ححدد قوة تركخورتجة و حاالجل  جه و ضعفه و اول 
ون شئ اال عندنا خزاجنه و و ان  لوح االوضاء و هو قوله سجحانه یكتب فخ

فالشئ ال  ،ن الكاف و النونیب یان خزاجن یا ووسخ قال ،واننزله اال حقدر وعلوم
عرصة االوضاء و  یخرح فخنا اال حعد ان حه وشخصا وحدودا وعحن فحتع

كل شئ عل یكتب فخ حد االبهام صالح للهحو و  یلوحه و قجل ذلك 
كتب ف یاالسجاب و اوضن حاالرتسام فاذا خرح وشروح العلل وج لوح  یو 

لوح الهلكوت و  یرسن هذا الههحو فیره و حرسن حعده غحعنه ل یهحخالزوان 
شاء و خوا  هحو اهللخ حعد ذلك و هو قوله سجحانه یهحخاللوح الهحفوظ فال

ب هذا حغ یام الكتاب وحفوظا و هو ف یف یجقحف ثجت و عنده ام الكتابخ
قال  یقال فها حال القرون االولسجحانهه حقوله حالعالن و هو الهشار ال

ه النفس حو هو لوح اذا توجه ال ینسخو ال یضل ربخكتاب ال یف یعند رب علهها
كها رأته و ونه وا تتوجه فخو عرفت ووضع رسن وا تر وم السجت ی ید وجدته 

و تلك الصورة  یصلخالهسجد و هو  یوم الجهعة وقت الزوال فید خز یال
ة و صارت ون حت عن الهادة الزوانحة فهححانذلك الوقت زو یكانت ف

ة حصورة وجردة ولكوت یث هحث تلك الهادة حالقوة و لكن ون ححح
 یالهلكوت و سر وحوها ون الزوان و رسهها ف یعالهها و ه یوحفوظة ف

كثافتها و جهودها التقدر علحالهلكوت ان الهادة الزوان الظهور  یة لغلظها و 
كانت عل ین فححصورت صورة و ارادت ان تلجس  یآن واحد و وكان واحد فاذا 

وخزن قوتها و تستخرح عنها  یال حد ون ان تنزعها ونها و تدخلها ف یاخر
ة الهطلقة لرقتها و خاها حالفعل و هكذا و لكن الهادة الدهرخفتلجسها ا یاخر
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الن ودها صالحة حالزوان و اطالقها عن ق یلطافتها و ذوحانها و علوها عل
ع الصور ححجه یر تهانع فتتجلحالف صورة ون غ آن واحد الف یتلجس ف

اوا قاعد و اوا قاجن و  یان جسهك الزوان یاوكنتها و اوقاتها االتر یة فحالزوان
كن و التقدر ان تكون ف آن واحد قاجها قاعدا وتحركا  یاوا وتحرك و اوا سا

كنا و اوا جسدك االصل كجرك و  یف یالسار یسا وتك و ووتك ححصغرك و 
كن ف یوحله وتحرك ف یوحله قاعد ف یهو قاجن ف وحله ناطق  یوحلها سا

كت ف یف وحله و هكذا فالهادة  یخ فحوحله ش یف یوحله صج یوحله سا
الف  ة تتحهل الفخآن واحد و الهادة الدهر ین فحة التتحهل صورتحالزوان

ال حد  یاخرفالشخص اذا تلجس حصورة و اراد لجس  یآن واحد دهر یصورة ف
فاذا نزعت صارت الهنزوعة  یتلجس االخر یو ان تنزع تلك الصورة حت

وحوها و لكنها  یالقوة و هذا وعن یة الحها عاجدة عن الفعلححالنسجة ال
 یفه یتلجس االخر ینزعها حت یة ال حاجة الحالهادة النوع یحالنسجة ال

زع قاجهة حالهادة هها فالصورة الهنزوعة حعد النحوحل یعا فحوتلجسة بهها جه
كها تنزع حست قاجهة بها حال واسطة وادة شخصحوحلها و ل یف ةحالنوع ة بل 

ة حقاجهة حالهادة النوع یة الهادة و الصورة قاجهة حهادتها و هخالصورة تنزع واد
كها تراه فخانك اذا تصورت ز یاالتر كالهادة ی یدا اوس تتصوره  ووك له وادة 

ام او قعود و اوثال ذلك فالصورة حها ون قحعل یة و له صورة اخرحالزوان
وا  و اوا ةحة بواسطة الهادة الشخصحة احدا قاجهة حالهادة النوعحالشخص

ة و لهاتخرح ون القوة حست ححاصلة للهادة الزوانحل یأت ون الصور فهخ لن
ر و حیة قاحلة للجداء و التغحالهادة الشخص یحالنسجة ال یة و هحالفعل یال
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كشهعة صیالتجد وان او نجات او حجة انسان او ححه یالحة الن تصورها علل 
جة حه یارك فان شجت تصورها علححعد تحت اخت یرها و لهاتصورها و هحغ

كححالها و لك الجداء ف یاردتها و ان شجت تركتها عل ف شجت و اوا حها 
 یة و هحوحالها و اوقاتها اآلت یحاصلة لها ف یة فهحالهادة النوع یحالنسجة ال

كخة هلل سجحانه حلهصور ع صورة وها  یف تكون و احعلهها اهلل سجحانه انها 
ع حجه ینافذ ف یة فانه سجحانه احدحعرصة الفعل یالقوة تخرح ال یف

عزب عن علهه شئ و لوح رسن هذا العلن هو الهادة خته الخوخلوقاته حاحد
كان و وا  یهنتها علحله یة و هحالنوع  یعها فحكون صالحة لتلجسها حجهخوا 

كونهاحعل و هو قوله اوكنتها كعلهه بها حعد  كونها  و  ،ه السالم علهه بها قجل 
ه االشارة حوخازنه و ال یعنده وفاتحه ا یب الذحهذا العلن هو علن الغ

ان  یو رو ،ون رسول یاحدا اال ون ارتض جهحغ یظهر علخج فالحعالن الغ حقوله
كان و الغ اجه و حو هو علن ستره اهلل عن انج ،كنخ ب وا لنحالشهادة وا قد 

جكته فال الخاص و اراءة اسجاب  یل الوححسج یه احدا اال علحظهر علخوال
حد القوة و االوكان  یهن علحر ذلك فانه حعد حالنسجة الحة ال غحالوقوع القطع

كان حالنسجة ال ة لوجوده خة فانه احد ال نهاححد الفعل یه سجحانه علحو ان 
رة و حغادر صغخال یة هو ام الكتاب و اللوح الهحفوظ الذحفلوح الهادة النوع

كج كتاب  یالسهوات و االرض اال ف یجة فیرة اال احصاها و وا ون غاحال 
ته و ارادته و قدره حجا حعد شئ حهشحظهر حعد ذلك ون ذلك اللوح شخن ثن حوج

كتاحه وا  و قضاجه كها  یشاء فخو اذنه و اجله و  كخعرصة الزوان  شاء خف حشاء 
كان و  یده الحعخهحوه حعد وا اثجته ثن خشاء ثن خ یان كها  اللوح الهحفوظ 
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اللوح الهحفوظ ال خروح و ال دخول و ال وحو و ال اثجات و اوا  یحالنسجة ال
كنت تفهن و  یحالنسجة ال لوح الزوان دخول و خروح و اثجات و وحو فافهن ان 

كان و وا حاال فاسلن تسلن فجه  یعلهه سجحانه وهض یال كون حالنسجةخع وا 
لوح  یعلهه حالة ترقب و جهل و استزادة و اوا حالنسجة ال یس فححالفعل و ل

رد و ی ة وا لنحالهش یفالجداء ف یو وهض یالزوان فهشاء و وراد و وقدر و وقض
هض و لو ابرم خ القضاء وا لن یقض و فخ القدر وا لن یقدر و فخ االرادة وا لن یف

ه سجحانه ال حداء احدا و حالقضاء حاالوضاء فال حداء فجالنسجة الابراوا فاذا وقع 
ان هذه الهساجل یا فافهن و لسنا حصدد بخكن حادخ جدو وا لنینا حاوا حالنسجة ال

ر طروسنا و دروسنا و ال قوة اال حاهلل و انها الهقصود هنا یو قد تكفل حذلك سا
  .ل االشارةحسج یذكرها عل

كحفحة االنطجاع]فصل   [و االدراك فی 
كها شرحناه  یلوح الزوان و القار یان الهدرك لها رسن ف له الهشاعر الظاهرة 

لها  یو القار یورقته الوسط یام الكتاب ف یآنفا و الهدرك للصور الهرسووة ف
كها ان الهدرك لورقته العلحهو الجنطاس ة حلها هو النفس الهلكوت یا و القارحا 

كها ان لهذه الورقة السفل سطورا سطر االضواء و سطر االصوات و سطر  یو 
ات الهلهوسة و لكل سطر لك وشعر حفحح و سطر الطعوم و سطر الكخالروا

كذلك للورقة الوسطخخاص حه  سطور و لك لكل سطر وشعر خاص  یقراؤه 
كجدنك فحقراؤه و ذلك ان الجنطاسخحه  كها ذكرنا حدن  ا ونتشر حهذه الدن یا 

كل عضو وا كتخحدنك هذا فالجل ذلك  یف قراؤه ون خدركه و خسب ون 
النفس فله حصر و سهع و شن  یال یث االعلحوصلها ون حیث االسفل و حح
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كانت وتع كتساب حو ذوق و لهس و ان  نة بواسطة وشاعر هذا الجدن حا
كها ذكرنا و له وشاعر فلكحاله كها ان حة ون قجضاته الفلكحجات و االصجاغ  ة 

وته و حة ون فلك القهر ون عالهه ونها حلجدنك هذا صدرا و قلجا فله قجض
و  الهحقجضة ون فلك عطارد ونها فكره و قجضة ون فلك الزهرة و ونها خ

خ و ونها خة و قجضة ون فلك الهرحقجضة ون فلك الشهس و ونها وادته الثان
و ونها عالهته و قجضة ون فلك زحل و  یواههته و قجضة ون فلك الهشتر

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

كه فتلطفه ال یه الخؤدیكتسب ون العالن الظاهر حاسفله خ  یه الحان تنه یافال
الهادة  یه الخؤدحالنفس ف یة اللطافة قاحال للعرض علخغا یر فحصحعرشه ف

كها ان الحواس الظاهرة حصخنجذ حا فححالعل ر قاحال الدراك النفس فتدركه 
ؤده الروح ی و لن یالدخان یالروح الجخار یتؤد وا ادركته ال ة وا لنخالعنصر
تؤده  الدواغ و لن یف یة التحالدخان یة احوقاواته الفلك یال یالجخار

عرض وا ادركه خ وطلق جسهه لن یة الحته القلجحة و عرشخته الصدرخكرسو
ا و هو تراحه الطف ون وحدب حا فان اسفل وقاوات حنطاسحالجنطاس یعل

كذلك ل كتساحه ون الهشاعر العنصرخس حالعرش و وا هو  ر حة ون غخهكن ا
تنجه بها اال واحد حعد واحد خال یة التحواسطة فافهن هذه الهساجل الخف

كها حع یوثال ف ینطجع شجح الهرجحف الهاء و الهرآة ثن  ینطجع الشجح فخنك 
كالدر ف ینطجع ونها و هخ  یو هو جسن وثله ف یالقلج یالروح الجخار یجسن 

 یف ین حخار القدر و الهاء الذین الروح هو الفرق بینها و بیب و الفرق بحالترك
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الجسن ثن  یو هو قجضة ون فلك القهر ف ینصجغ الروح الجخارحالقدر وثال ف
 یالدواغ یوح الدخانالر یالدخان ا ینطجع ون الجخار و الهوح الهكفوف فخ

كان اصله ف یضا ونتشر فخو هو ا كها ور ف یالجدن و ان  كها  یالدواغ  الخجر 
 یالجدن و ف یالقلب و هو ونتشر ف یاصله ف یالجخار یان الروح القلج

 ینتشر فخو  یوانححالروح الح یالجخار القلج یسهخن حاصطالح الهتطجج
و  یحالروح النفسان یالدواغن و العروق و الدخان حیالجدن بواسطة الشراج

كجخار صعد ون االرض یالجدن بواسطة االعصاب و النسجة ب ینتشر فخ نهها 
جا عن درك یفا غاحره دخانا لطحه فجففه فصحححر الشهس ثن اشتد عل

و  كخها ورتجة التحرحله وراتب ثلث اوال اول یاالحصار و ذلك الدخان الدواغ
ا ورتجتان حرتجة وحل االدراك و لهذه العلا وحها ورتجة وحل االرادة و العلحوسط

كها و اعالها وحال للحواس الجاطنة  ادناها وتعلقة حالحواس الظاهرة بها ادرا
كها  یالدخان وصل ون اسفله ال یحالجهلة اذا انطجع الشجح ف نتشر خاعاله 

ه حهنزلة حف یالطف وراتجه و هو ورتجته الت یصل الخان  یالهواء ال یالضوء ف
وطلق جسهه فانه قد عن و انتشر  یتلك الهرتجة اداه ال یفاذا وصل الالعرش 

ا حن حنطاسحع یاسفله فاداه ال یا احع قجضاته و هو ون عالن حنطاسحجه یف
نك و حتراها حع یة و ونه دارة الشعلة الهدارة حسرعة التحنه الجرزخحراه حعحف

 یا ادته الححنطاسن حع یب فاذا وصل الشجح الحالتراها داجرة اال بهذا الترت
ب ذكرنا حترت یعل یروحه الدخان یفاداه ال یالجرزخ یالعنصر یروحه الجخار

عرض حع وراتجه فحجه یالهثال الهطلق حعد وا انتشر ف یه الخؤدیان  یال
ب ذكرته لك حف و التلطف حترتحالنفس فتدركه حعد هذا التلط ینجذ علحح
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ا حلجنطاس یة التحالقجضات الفلكجاد و خحكهة اال یجوز الطفرة فخفانه ال
 یوحال الشراق النفس و فعلها و االدراك ون النفس و ون فعلها و لكن ف یه

كها ان االدراك للروح و لكن فححنطاس كها ور فحالع یا  الخجر و النفس و  ین 
كانت ودركة حنفسها للصور لكنها وحل الشراق العقل و فعله و االدراك  ان 

كان ودركا للهعانالنف یله و قد انصجغ ف كذلك العقل و ان  و لكنه  یس و 
ت انا و تصورت انا و خع االدراك له و لذلك تقول رأحوحل الدراك الفؤاد و جه
ع حقة و عرفتها انا فتنسب جهحانا و ادركت الحق یعلهت انا و فههت الهعن

ضا خقة هو احالحق یون تعجر عنه حانا و هو ذلك الفؤاد و ف یانحاء االدراك ال
ر حن الخجحر العلحع الجصححذو وا عرفت و هو السه یة اهلل علححل لهشو

كنت تفهن فال فاعل فحن الهدرك الهحرك ال غحالحك العالن اال  یر فافهن ان 
كل فاعل فانها هو فاعل حفضل فاعل  یجرخته سجحانه و انها حاهلل سجحانه و 

الكالم شجون و ان الهرام و حالقلن لتهام الكالم ال لج یهذه الكلهات عل
كنا حصدده فجنطاس یالحكهة فنون فلنذهب ال كه حوا  ا له قجضات ون افال

وحال الفعال النفس و اشراقها و الهدرك ونها هو فعل النفس  یذكرنا و ه كها
كا برزخ و هو  یالزوان یون ادراك الروح الدخان یا اقوحاال ان لها حنفسها ادرا

لوح  یوا رسن ف یودركات عالهه و ه یتوجه الخة خة و العلوححهشاعره السفل
درك ظواهر عالهه حهشاعره حاهلل سجحانه ف یه ال الحاالوضاء حالنسجة ال

ون عالهها  یة التحون عالهها و بواطن عالهه حهشاعره الفلك یة التخالعنصر
كخوناوك اضواء و اصواتا و روا یانك تدرك ف یاالتر ات و حفحح و طعووا و 

ل و تتفكر و تتوهن و تعلن و تعقل وثل هذا العالن حخالهنام تت ینفسك ف یتر
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 یللرؤ یهو شخص الراج یالجرزخ یا و هو الجدن الظلححرفا ححرف فجنطاس
  .نت و اوضحت و شرحتیوا وصفت و ب یعل

كحفحته] فصل  [فی ان فی حصول الصورة فی الهشعر علتحن فاعلحة و صورخة و 
 یدرك حاالنطجاع واترخدرك وا خها انها حجحها و غیع وشاعر االنسان شهادحجه 
وا  یخلق الرحهن ون تفاوت و قد علن اولوا االلجاب ان االستدالل عل یف

علن  یر فیاء الجصاحكتاحنا ض یهنا و قد حققنا فحعلن اال حها هخهنالك ال
كلها ودركة حاالنطجاع ال غخالهرا كان حا و الهناظر ان الحواس الظاهرة  ر فاذا 

كذلك  ة خة و صورحن فاعلحالهشعر علت یحصول الصورة ف یفاعلن ان فاالور 
الهشعر و  یشجحه ف یلقخصورة الشاخص الهقابل  یة هحفالعلة الفاعل

نها حال تفاوت فانه اثره و ححسب صورة الشاخص حع یالشجح صدورا ونه عل
كل خاالثر  كلته و العلة الصور یعهل علخشاحه صفة وؤثره قل   یة هخشا

كان صافالهشعر فهو ا تلك الصورة  یا ونزها عن االلوان و االشكال حكحن 
كها تحكحعل یوا ه یعل ة شجح حهة الصافحالهرآة الهستق یه حال تفاوت 

كان فحادة و ال نقخالشاخص حال ز رت الشجح حها اعوجاح او صجغ غحصة فان 
رت حعرف و لرحها غحد فحر حعحرا غحیرت تغحها و حدلت فلرحها غحالواصل ال

كها ترحدا فححع راحیتغ كثر صفرة  یا انها تحكخون حعض الهرا ینكر  صورتك ا
كثر حهرة و اوثال ذلك و ونها وا  یف ال او حوجهك اطول قل یریالجهلة او ا

رك عرفها و قال حغ و اذا رآها یال و لكن التنكره و تقول هذه صورتحاعرض قل
رك حرها غنكخر وجلغا تنكر الصورة و حیهذه صورة فالن فلرحها حلغ التغ

كل ون حقول انها صورتك و قد صنع االفرنجخعرفها و الخفال ها حنظر فخون ورآتا 



 

21 

 

كلب و اوثال ذلك و الیها شجح خنزحف یری ها صورة انسان حف یریر او 
ها صجغ و اعوجاح حكت حكن فخ ة فان لنحفكذلك الحواس الظاهرة االنسان

كها ه كانت وعوجة عن الوضع  یالصورة و ادركتها  ونحرفة عن  یااللهو ان 
االحهر اخضر و االخضر  یتر یرة حتحاعتدال الحكووة ادركت الصورة وتغ

كجحن و الصغحاسود و الواحد اثن را و هكذا فكذلك الحواس الجاطنة اذا حر 
كها هحتوجهت ال یر وصجوغة حكت الصورة التحهة غحكانت وستق و  یها 

كانت وصجوغة او وعوجة تراها عل حسب صجغها و اعوجاجها الجتة  یان 
الضالل  یقا و حالعكس و ترخالعدو صد یوخالفة للواقع فتر یفتشاهد و ه

نجذ حدا و حالعكس فححب حعخر شرا و حالعكس و القرححقا و حالعكس و الخ
كشوف  یة و الهشاهدة و هو علخالرؤ یتدع خالف الحق و حذلك اختلف 

كلهن  خالف  یالور الواحد و هو علاهن لخدعون الهشاهدة و رؤخالناس و 
كها  یالحق فانها تختلف عل انشاء اهلل و  یأتخحسب اختالف اصجاغهن 

كتاب اهلل و سنة نجحو رة حه و آله و سحاهلل عل یه صلحزان االستواء الهوازنة وع 
كذلك حف یریاء فان وافقهن الهرآة فها حاء و االولحاالنج ها حق و اال فجاطل و 

 یه الجرهان الحق فهو حق و اال فجاطل االترحن علحقالهكشوف ان وافق وا ا
تك و صدقها فان وافقت خحكا یتدع یالهرآة الت یزان الصورة فحانك و

ان شاء  یأتحكاذحة ال عجرة بها و س یكشفها و اال فه یصادقة ف یوجهك فه
كانت ورآة الحس الهشترك  یذلك ف یاهلل تهام القول ف وحاله حالجهلة اذا 

كها هو حال زحهة و قاحلت شحة وستقحصاف صة و اال زادت حادة و ال نقخجا رأته 
كون خشئ و هو انه قد  یر الهرآة حقحرت و حدلت ححسب تغحه و نقصت و غحف
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كحاحس فحالشاخص ساذجا ل ل یض طوخض عریط ابخه نقش و ال رسن 
جات حالنحت فتقابل بها حو ه ةخوسطح و لكن تصنع ورآة لها اصجاغ جوهر

الهرآة  یحسب وا ف ینجذ نقوشا و رسووا علحالهرآة ح یف یفترهذا الحاجط 
كالطحفان الهرآة ح كالقالب و الشجح  جة القالب فاذا نظر حأ بهحتهحن فحنجذ 

 یعرف ان هذه النقوش جاءت ون قجل الشاخص او هخ الهرآة لن یالناظر ف
كها  ون الهرآة و رحها اشتجه االور فظن انها ون قجل الشاخص و هو ساذح 

كذلك الحس الهشترك فلرحها  كخجات عدحأه االنسان بهحهیعرفت و  ف حدة 
جة ححر حه یصفة انسان له الف رأس و حدن واحد او عل یجعله علخوا شاء و 

ح عن قاحله حالجسن الهطلق الساذحدة فخذهب وواح او شهوس او اقهار عد
ون  یرینطجع وادة وا حه فحالتوجه ال یالنقوش و الرسوم فانه فوقه قادر عل

ه انسان له الف حظهر فححطن حسه ف یتصور فحقجل شجح الجسن الهطلق ف
ر ذلك ححعض او شهوس او اقهار او غ یهوح حعضه فخرأس او ححر ون ذهب 

و تلك ن و ال اثر حالخارح ع یس وها تصور فححسب وا صور حسه و ل یعل
الخارح فانا اسلفنا  یوها رآه ف یها فانها هحأ حسه علحته یجات التحاله

كتسجها ون الخارح فحؤ اال بهحتهخساحقا انه ال  یجات علحؤلف تلك الهحجة ا
كذلك لرقته و سرعة وطاوعته فحد فخریحسب وا   یریوا  یرحجعل حسه 

كهثل ون خكها  عن  قلجهاخرفعها و ینه و حده تحت حدقة عخضع خحب 
  .نحالواحد اثن یرحوضعها ف
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كحفحته] فصل  [فی وعنی النوم و 
ك یوعن یف ظاهر  یقظة عجارة عن توجه الروح الحته اعلن ان الحفحالنوم و 

ستعهلها خاالعهال  یجها فهو لحرصه علخحوا یاها فخاالعضاء و استعهاله ا
 تركهاخنجذ حعروقها و اعصابها فح حیتكل و تتعب و تع یحواججها حت یف

ثقف اودها و خعوجها و  یعحن الروح الطجحقخح عن التعب و خالروح لتستر
هو  یالقلب الذ یذهب فحعوضها عن وا تحلل ونها فخها و یربیهدها و خ
كرسیب ه و اول وا حجتهع فخاستقراره و  یت تكونه و وسقط رأسه و وولده و 
كاالرجل و االخنتزع خ القلب  یجتهع فحثن عن الرأس ف یدخنتزع عن االطراف 

االعضاء و تترهل و الهراد بهذا الروح هو الروح  یقفاه فتسترخ یعل یستلقخو 
الجدن وا دام االنسان  یونتشر ف یوانحالح فان الروح یوانحال الح یالنفسان

ونه الحركة  یهو الذ یوانحنتزع اال عند الهوت الصادق و الروح الحخا و الحح
قظة و حال یتفاوت فخالهناحض و هو ال یلهس فخ یة التحة و الجسطحالقجض

النوم لضعف الروح  یوانات اقل استغراقا فحالح یالهنام و لذلك تر
كانت النفسانحغ یوانحها و الروح الححف یالنفسان كلها  كان  یة اقوحر ونتزع و 

كثر استغراقا ف  یقة لالنسان و الذحالنوم بل النوم حق یالنوم اشد فاالنسان ا
انه سجحانه  التأخذه سنة و ال نوم یلك فسرنا قوله تعالوان سنة و لذحللح

كالححس ححل كاالنسان فحوانات فحوته  وم حالق ینام بل هو الححتوسن بل و ال 
ب الكالم حة حال فتور فصار ترتیام حاالور و الربوبحد القخام و شدحداجن الق یا

الكالم  یعرف وجهه الهفسرون فانهن رأوا ان فخ نهج الحكهة و لن یعل
كثر و االشد ال یترقخ یالهنف س لفالن واجة حقال لحاالقل و االضعف ف یون اال
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س له ذهب و ال فضة حخالف الهثجت فانه حعكس ذلك حو ال واحد و ل
 یقال عنده فضة بل و ذهب و له واحد بل و واجة و هذه الفقرة قد جرت فحف

 یاالقو یون االضعف ال یو ترق یخالف ذلك فانه ونف یانظارهن عل
قول ان حنهج الحكهة ف ین وها شرحنا انه علحوجهه و قد تج یروا فحفتح

كححوته سجحانه لحح كاالنسان فالححوة الححست  كثر حوانات بل و ال  وان ا
كاالنسان الذ یوته عنه سجحانه ثن ترقحح یونقصة فنف هو  یفقال و ال 
ر حالجهلة ام حاالووحن القخدا یو اقل ونقصة بل هو ح یف و قوخعندكن شر

ذهب روحه حا صار اشد نووا فخه قوحف یفاالنسان لكون الروح النفسان
 یجقیالقلب و  یاراداته و خدواته ف یالهستعهل آلالته و ادواته ف یالنفسان

ة و حوته و حركته الجسطحالجدن و حه ح یهو شعاعه ف یالذ یوانحالروح الح
نام اال خه السالم انه قال وا ون احد حجعفر عل یاب عن یرو و لذلك ةحالقجض

كشعاع یحدنه و صار ب یت روحه فحالسهاء و حق یعرجت نفسه ال نهها سجب 
 یقجض االرواح اجاحت الروح النفس و ان اذن اهلل ف یالشهس فاذا اذن اهلل ف

ن حاالنفس ح یتوفخاهلل  :رد الروح اجاحت النفس الروح و هو قوله سجحانه
ولكوت السهاوات فهو  یفههها رأت ف ،ةخوناوها اآل یف تهت لن یووتها و الت
طان و حله الشحخخن السهاء و االرض فهو وها یها بحل و وا رأت فیوها له تاو

ك ،یل له انتهیال تاو  ین النفس و الروح و قال ان الهتوفاة هیف فرق بحانظر 
 هحالحسن عل یعن اب یذلك وا رو و اصرح ون الجدن یالنفس و الروح حاق ف

خرح ونه خ یالجدن و الذ یة فحوان حاقحالسالم ان الهرء اذا نام فان روح الح
ن حاالنفس ح یتوفخقول اهلل عز و جل خ یروح العقل فقال عجدالغفار االسله
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كلها تص یس ترحافل یاجل وسه یقوله ال یووتها ال ه عند حر الحاالرواح 
ه السالم انها حابوالحسن علشاء فقال له خرسل وا یشاء و خهسك وا حوناوها ف

االحدان التخرح اال حالهوت  یوة فانها فحه روح العقول فاوا ارواح الححر الحصخ
كانت حف ینفس الهوت قجض الروح الذ یعل یو لكنه اذا قض ه العقل و لو 

 یتحرك و لقد ضرب اهلل لهذا وثال فخال یوة خارجة لكان حدنا ولقحروح الح
ن و ذات حهحو نقلجهن ذات ال قال ثحاصحاب الكهف ح یكتاحه ف
تر الشهال الروح  یهن حالحركات فالنفس الهتوفاة هحان ارواحهن ف یافال
هو  یجوف القلب الذ یتترك االعضاء و تذهب ال یالت یة فهحالنفسان

كنة و  یجقحاستقراره و عرش استواجه ف یكرس عها الروح خشاخاالعضاء سا
 یسترخخل نحو القلب و لذلك حهحال النه وركجها فحضا قلخة احوانحالح

كالهخالجدن ال یلقخاالعضاء و  وانات فلغلجة الروح حت و اوا الحححس 
كالسنة  یالتستغرق ف یها و ضعف النفسانحف یوانحالح النوم و لها حالة 

ته و ذلك وحسوس حنام الضهحالل نفسانخوان الحشئ فلرب ح یتتنجه حادن
عن الجدن  یریالقلب و قطع تعلقها التدب یة فحاجتهعت النفسان فاذا ونها

كها  س لها انجعاث ون الجدنحتذكرت عالهها فانها ون الهلكوت و ل
هها السالم قال سألته عن قوله و حر عن احدهها علححص یعن اب یرو

الدواب و الناس قلت  یف یقال الت یسألونك عن الروح قل الروح ون اور ربخ
لقدرة فاذا تذكرت الهلكوت توجهت ون الهلكوت ون ا یقال ه یو وا ه

كان غرض ،هحال ان النفس  اعلن الجهلة یهك اشرح ذلك فحتفه یو لها 
الهلكوت اوال و آخرا و  یتخرح آخرا بل النفس قاجهة ف یالتدخل اوال حت
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 یات و تخرح عنها بل هخالعنصر یتدخل ف یة حتخست ون اجزاء عنصرحل
و لذا  ریخروجها رفع التدب ر ویالهلكوت و دخولها تعلق تدب یاحدا ف

كلل للجدن  یه السالم ان االرواح التهازح الجدن و انها هحابوعجداهلل عل قال
ه السالم الرجل الناجن حر انه سأل احاعجداهلل علححص یعن اب یو رو طة حهحوح

ان انهها حهكة او حهصر ون االوصار ارواحهها خارجة خریهنا و الهرأة الناجهة 
ر انها حه غحتعد ال ر فان الروح اذا فارقت الجدن لنحا احاحصخال  ون احدانهها قال

و  ،یا انتهحالدن یالسهاء و شعاعها ف یوركجة ف ین الشهس هححهنزلة ع
 یالجدن و وعن یالروح ف یالهلكوت و شعاعها ف یافهن الهثل فان النفس ف

 یعل یالجدن و تستدبر عنه بل ه یس انها تتوجه الحر لیتعلق التدب یقول
انك  یة و رفعه ونها االترحر ون اسجاب سفلیحالة واحدة و انها تعلق التدب

ها الشهس فاذا ازلت الحاجب حتر ف اذا وضعت ورآة ولطوخة ححاجب لن
 یها الشهس فكذلك العقل فحتر ف ها الشهس فاذا عاد الحاجب لنحت فخرأ

كان ورآة الدواغ صاف بره حة اشرق حالعقل و اضاء و دحة صححوحله فاذا 
ره فاذا ولئ رطوحة و فسد حججت تلك الرطوحة العقل یالعقل و ظهر اثر تدب

كذلك اور النوم و رفع النفس تعلق تدبیفرفع العقل تدب رها عنه و یره عنه و 
كسالن و  حیر تعجان و ال عححا غحها صححها فان الجدن وا دام هو سلحتوف و ال 

ه حقظان فاذا حصل فخكون حه فحرها فیالنفس و ظهر آثار تدب یض حكخال ور
كهت غ یاحخرة و صعدت ال ووها حججت نور النفس عن حدواغه و ترا
نحو  یو اوا عل یعحنحو طج یرها و صعود االحخرة اوا علیاالعضاء فانقطع تدب

الجدن رطوحات وها  یفان ف یعحعة اوا الوجه الطجحدن الطجخخارح عن د
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كل و خ حال الصحو  یكالشهس فالجدن  یشرب فاذا دام اشراق النفس علخأ
الدواغ و  یجا حعد شئ تلك الرطوحات و حخرتها و صعدت بها الحلطفت ش

كالضجاب الهال ن ین الجدن و بیللجو و الفضاء فحجب ب یوأل فضاء الجدن 
رها عن الجدن یتضئ الجدن فغاحت و رفع تدب تشرق و لن فلن شهس النفس

ارض الجدن و  یان تقع عل یجا حعد شئ و تنزل الحفنام فتركد تلك االحخرة ش
 یقظ و انتجه و قام فحوجهها و وقع شعاعها فت یفجد یالفضاء و صف یصح

ان  یالصعود ال یجدأ االحخرة فیالصحو و  یزوانا ف یجقحورادات النفس ف
كاول ورة فتحجب اثر النفس ثان كن  نام و لو عرضه عارض ازداد حه حا فحتترا

أخذه خرحها  یحدنه و ازدادت االحخرة ازداد نووه حت یفة فحالرطوحات اللط
كالشتاء و اذا عرضه عارض قل فحنتجه فخالسجات فال حدنه حه  یكون 

كالصححالسهر ف یجتلی ینام حتخالرطوحات و قلت االحخرة فال ف و اذا حكون 
ن حن و غحكون صحو وراء غحكانت الرطوحات حاالعتدال تجخرت حالتناوب ف

كفصل ال كذلك لیربوراء صحو  ح الجدن عن خسترحع و انها جعل اهلل ذلك 
تفرغ ختحلل و خحدل وا  یغتذخه حدل وا ذهب ون قوته و حعود الخالتعب و 
اوقات تعلق النفس حه وسخر لها تجذحه  یة الجدن فانه فیلترب یعحالروح الطج

كها یغفل عن تدبحث تشاء فحح قولنا ان سجب  یفهذا وعن ینجغخر الجدن 
ها قوتها و انت حعود الحالقلب عند تعب االعضاء ل یالنوم اجتهاع الروح ف

ه فاذا ورد حس حارادة النفس و هواها الحو ل یعحتعلن ان ورود النوم اور طج
 ینام فخة و خر روحقظ ون غحتحهكنها جلجه فخهكنها دفعه و اذا اوتنع الخال

كان سر االویر تدبحوقته ون غ ادة الرطوحات و خر اوال و آخرا و اسجاب زر و هذا 
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وكانها  یالطب و لرحها جاءك هنا حعض ذلك فالنفس ف یقلتها وعلووة ف
كاالرض و الفضاء و النوم و ال یهخكالشهس و لها اشراق دا قظة حو الجدن 

كذلك تقدححتوارد الغ ن فاذا حز العلیر العزیوم و الصحو واحدا حعد واحد و 
ن النفس و یحججت االحخرة ب ین االرض ایهس و بن الشیوم بححججت الغ

تؤدحد الخصل ون الخارح شئ جدخ الجدن لن ن و حالع یها النسداد ابوابها فال
جا و التلتفت و التشتغل بهذه حها شحاالذن و الشن و الذوق و اللهس ال

سوالف االوقات  یجا فاشتغلت حها لها و علهته فحتدرك ونها ش الحواس و لن
كتسجتها ساحقا و ذلك ان النفس داجهة الدوران و داجهة الحركة  و حها ا

جهة و تعهل عهال و  یهكنها االستقرار و ال حد و ان تتحرك و تتوجه الخال
اء بها و ال وستقر حر القارة فانها اشجه االشحتها االفالك الدوارة غخجا و آحتدرك ش

ن حاب الحواس الظاهرة شغلت نفسها جا وحتدرك النفس ش لها فاذا لن
لوح القضاء او  یحاالدراك حالحواس الجاطنة فصرفتها نحو الهثل و وجهتها ال

كها وعتدلة صاف ة او وعوجة وصجوغة و هذا االدراك حالقدر و اشتغلت حادرا
حلوح القضاء  یان شاء اهلل و وراد یأتخل حتفص یا لالنسان علخونها هو الرؤ

كها حه ثن وححعالن الزوان و اثجتت ف یخرجت ف قد یوحل الصور الت ت 
 یوحل وجودها و هو وحل رسهها ون لوح القضاء ا یعرفت و رسهت ف

 یالعال یة حالنسجة الحة و آتحة واضحاللوح الهحفوظ فعرصة الصور الشخص
فعرصة الحال و  یالدان یالهؤثر عرصة القضاء حاالوضاء و اوا حالنسجة ال

القدر او  یفانها حعد ف یاالوضاء و اوا عرصة اآلتعرصة القضاء ح یالهاض
 یحعد ف یها و انها هحة لها فحن للصور و ال فعلحة فانها ال تعحاالرادة او الهش
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ة عرصة القدر و عرصة الصورة حالقوة و االستعداد فعرصة الهادة الشخص
ة فالنفس اذا حة عرصة الهشحة عرصة االرادة و عرصة الهادة النوعحالنوع

و  یالهاض یعرصة القضاء ا یون التصرف حالحواس توجهت ال أستخ
 یفادركتها عل یاآلت یة حالنسجة الحعرصة القدر و االرادة و الهش یالحال او ال

كها  ان شاء اهلل و اوا سر دوام حركة النفس  یأتخحسب صفاجها و اعتدالها 
ة حالفعل یلطالجة احدا البراز قواتها ا یة وخلوقة ون ظلها فهحانها اثر الهش

تها حكاالفالك فانها الجل قربها ون الهجدء و شدة شجاهتها حهؤثرها و رقة ان
ة لتكون حة )كذا( الفعلحعرص یها حالقوة الحابراز وا جعل ف یداجها ف یتسع

تها و عدم حججها ححسب رقة ان یهة حهؤثرها فتتحرك داجها و تدور علحشج
كل وكان و  یآن واحد ف یفالهؤثر فاثر الهجدء فلو ازداد رقتها ازداد سرعتها 

كل وكان  یكل آن ف یاالفالك ان تكون ف یا یهذه صفته فلو قدرت ه
كانت ترحلكانت لكنها تهنعها عن ذلك تق  ید الكون فخدها ححدودها فلها 

كاونا ون حة وا جعل فحالفعل یخرح الحل آنات دارت یكل وكان و لو ف ها 
حسجه ال حسجها فاظهر عنها  یوثاله و هو علها حف یوثال الهجدء فانه قد الق

 یاالفالك هو ف یف یاالظهار فالهثال الهلق ید فححسجها فانها ال یافعاله عل
 یكون فححسجها ف یظهر عنها افعاله علخحسب الهجدء و  یكل وكان عل

قة فاقرب الهجازات وتحقق حاآلنات اذا تعذرت الحق یكل ووضع و لكن ف
كواون فافهن العجارات الظاهر كذلك النفس تكون داجهة الحركة الظهار  ة و 

كتساحات الظاهرحتحص یها و جعل حالقوة و الحوا احطن ف ة حة او الجاطنخل اال
كتساب  یالهحهودة او الهذوووة عل حسب استعداداتها فاذا عجزت عن اال
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كتساحات الجاطن یون ابوابها الظاهرة توجهت ال الجاطن  یة و عهلت فحاال
ها فكساها اهلل سجحانه و الزوها وا حجهت و عهلت و تصرفت ففادركت و تو

كل انسان الزوناه طاجره ف كتسجها و  عنقه حكفرهن لعناهن و جعلنا قلوبهن  یا
هانهن فافهن ان شاء اهلل وا ذكرته لك و شرحته لتفوز خهن ربهن حایهدیة و حقاس

ل حالهقدوة و ان اردت التفص یراده فین فهذا وجهل وا اردنا ایزیوع الفا
كتجنا و رساجلنا و ان عیفراجع سا ه ان حاوقفك عل یت فاسأل شفاها حتحیر 

  .یشاء اهلل تعال

  الجاب االول

كذحا و فخن الرؤحتقس یف   :قاتحه تحقحا صدقا و 

كاذحة و بیان ] االول فی توجه النفس الی عالهها و رؤختها االوور اوا صادقة و اوا 
 [و الكذب اسجاب الصدق

عالهها  یر عن الجدن و توجهت الیاعلن ان النفس اذا رفعت تعلق التدب 
كاذحة و ون اسجاب الصدق و الكذب انها حرأت ف ه اوورا اوا صادقة و اوا 

ب هذه السهاوات او حغ یه یسهاوات عالهها الت یالتخلو اوا ان تتوجه ال
 یه یلسهاوات التا ین فان نظرت الحب هذه االرضحغ یه یها التحارض یال

ها اوورا وحققة ثاحتة حرأت ف یأتخوها  یها علة اخرحس فحجهة الهجدء و ل
ها اوورا حاطلة وجتثة فان السهاوات حن رأت فحاالرض یحقة و ان نظرت ال

ر و وحل ین و ووضع التقدحن الهعصوویون و وسكن الهلجكة الطاهرحعل یه
كانت حقا ان لنحفافعال اهلل سجحانه و اراداته فها رأته النفس  تكن علة  ها 

ن و ووضع التشاحه حن الفاسقحاطحن و وسكن الشحسج ین هحو االرض یاخر
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كان اضغاث احالم و حل فها رأته فحو االلتجاس و الخلط و اللطخ و االحاط ها 
ث ور خحد یه السالم فحجعفر عل یذلك قول اب یدل علخكذحا ال عجرة حه و 

ن یها بحل و وا رأت فیهو وها له تاوولكوت السهاوات ف یفههها رأت ف
ه السالم ان حعل و عنه ل لهیطان و ال تاوحله الشحخخالسهاء و االرض فهو وها 

السهاء فهو  یالسهاء فها رأت الروح ف یالعجاد اذا ناووا خرجت ارواحهن ال
قال قلت  یالنوفلو عن ،الهواء فهو االضغاث الخجر یالحق و وا رأت ف

كها رءاها و رحها خالرؤ یریه السالم الهؤون حالصادق علعجداهلل  یالب ا فتكون 
تكون شخالرؤ یرأ جا فقال ان الهؤون اذا نام خرجت ون روحه حركة حا فال

 یولكوت السهاء ف یالسهاء فكلها رآه روح الهؤون ف یوهدودة صاعدة ال
كلها رآه فیر و التدبیووضع التقد  االرض فهو اضغاث احالم یر فهو الحق و 

شئ  یجقیال یالسهاء قال نعن قلت حت یفقلت له و تصعد روح الهؤون ال
كلها حت یف ونها شئ اذا لهات قلت  یجقیال یحدنه فقال ال لو خرجت 

ووضعها و ضوءها و  یالسهاء ف یالشهس ف یف تخرح فقال اواترحفك
الجدن و حركتها وهدودة  یاالرض فكذلك الروح اصلها ف یشعاعها ف

الهلكوت و الهراد حكون  یالهراد حالحركة الههدودة توجه الروح ال ،یانته
كون اصلها ف یاصل الروح ف حصل اسجاب خ ب الجدن النه لنحغ یالجدن 

 یره للجدن فتحركت ایة و انها حصل الهانع ون تدبحانقطاعها عنه حالكل
الهقدوة  یر فححص یث ابخحد یالهلكوت و قد ور ف یالتقلب ف یتوجهت ال

 یه السالم قال سألت رسول اهلل صلحعل یعل و عن ذلك یدل علخوا  ضاخا
كانت حاطال خالرؤ یرحنام فخه و آله عن الرجل حاهلل عل كانت حقا و رحها  ا فرحها 
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نام اال عرح بروحه خوا ون عجد  یا علخه و آله حاهلل عل یفقال رسول اهلل صل
ز یاذا اور اهلل العزن فهو حق ثن حعند رب العاله ین فها رأحرب العاله یال

ن السهاء و االرض فها رأته فهو یجسده فصارت الروح ب یالججار برد روحه ال
فههك  یغرض ن فانحه تفهحق فحتحق یو لهذا الهعن ،یاضغاث احالم انته

 یالجدن ولوح جسن ف یست بوالجة فحان النفس ل یا حنخ اعلن الهطلب
كها ذكرت لك ف یجسن حت  یتخرح خروح جسن عن جسن و ان النفس 

الحس الهشترك و اذا  یة احالنفس الجرزخ یة هحولكوتها و هذه النفس الراج
كها عرفت ونعت ون ظهور تدب یغلجت عل كها اذا یالجدن االحخرة  ر النفس 

كها عنهها حر النفس فیظهر تدبخ ن او صهت االذن لنحت العحعه هها و ادرا
الجدار و الشهس  یظهر عكس نور الشهس علخ نكسرت الهرآة لنكها اذا ا

ر و خروجها رفع یالهرآة و ال حخارجة عنها و ولوجها تعلق تدب یر والجة فحغ
الخارح  یرها عن الجدن حاصطكاك ابوابها الیر فاذا رفعت النفس تدبیتدب

و ربها  یة و الحعالن الهثال و الجرزخ و لها جهتان جهة عقالن یتوجهت ال
جهة سهاواتها و  یة هحة و الرحانحنفسها فجهتها العقالن یة و الحجهة نفسان

 یة هحها و جهتها النفسانحقجضات سهاواتها و لطاجفها و سواذجها و صواف
عها و شهواتها و غضجها و الحادها و شقاوتها خجهة اعراضها و عاداتها و طجا

ها حخلقها اهلل عل یالت ةحة االلهحالهثل حصرافة فطرتها االول یفان نظرت ال
جهتها تلك و  یه و انطجعت فحعل یوا ه یته رأت الهثل علحوش یحهقتض

كها رأت  یة فرأتها فخحصصها السهاو یه كانت حقة  ولكوت السهاوات و 
كها اعتادت و حن جهتها النفسانحالهثل حع یحال تفاوت و ان نظرت ال ة فرأتها 
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ها ححدلت فانطجعت الهثل فتطجعت او اشتهت او غضجت او الحدت او 
كها حوتغ ة فكانت حتها لك االفرنجححك یالهرآة الت ینطجع الشئ فخرة 

كذحا التف  یة ذلك انك اذا تدبرت فخجا و آحد شحاضغاث احالم و حاطال و 
كها هحوسجلة حع الواقع و ان  یف ین االنصاف و وحض طلب الحق وجدتها 

ر ذلك وجدتها حهوة او العداوة او غعة او الشحن العادة او الطجحها حعحنظرت ال
ح حسنا و العدو ححا و القجحالحسن قج یخالف الحق و الواقع فتر یعل

ن حن االنصاف عحق عدوا و الضار نافعا و النافع ضارا فعیقا و الصدخصد
السهاء و تتلقاه  ین و فحة تجد الشئ بها عند رب العالهحة الهحة ولكخسهاو

الشئ بها  ة تجدحة نفسانحطانحة شحن ارضحن االعتساف عحون الهلجكة و ع
اذا خرجت الروح  فكذلك نحاطحاالرض و تتلقاه ون الش یطان و فحعند الش

ر رأت الهثل یر و التدبیووضع التقد یالسهاوات ف یعن الجدن و نظرت ف
و دبر فتكون حقة و ان  یوا شاءها اهلل و اراد و قدر و قض یها علحورسووة ف

 یرة وتجدلة و ذلك ان الروح التجد الشئ اال فحوتغ االرض رأتها ینظرت ف
كانت صاف ه و صفاؤها ون حوا هو عل یالشجح عل یة تحكحنفسها و الهرآة ان 

الصفة و  یربها فان الصفاء و الصقالة ون توحد اجزاجها ف یجهتها ال
كلها و هو اشجه حالهجدء و الهؤثر الهتعال فصفاؤ الهرآة و خلوها عن  تشا

كذلك ربها یجهتها الالنقاجص ون  ه جهة الرب صار حكل شئ غلب عل و 
كذلك صار ونصفا عدال و رأحا صقحصاف وا  یكل شئ عل یال شافا فاذا صار 

 یف یریوا  یرحة فخه و هذه الخصال خصال القجضات السهاوحهو عل
كانت  ین هححع یة اخن سهاوحنظر حعخالسهاء و  قجضة ون السهاوات و ان 
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كدرة وعوجة  تها عن حقد لحقها االعراض و االوراض و ضعفت حنالهرآة 
خالف وا هو  یها حتلك االوراض ادته علحالدفع و ورضت ثن انصجغ الشجح ف

كذلك هحعل كدرا حه جهة نفسه و جهة غحكل شئ غلب عل و  ر رحه صار 
كذلك صار وعتسفا و رأ حسب  یكل شئ عل یوصجوغا وعوجا فاذا صار 

الواقع و هذه الخصال خصال القجضات  خالف یاصجاغه و اشكاله و هو عل
 ین هححع یة احن ارضحنظر حعخنفسه و  یاراض یف یریوا  یرحة فحاالرض

وحهد  االخجار و اعرف لغة آل یوعان یا حنخن هكذا اعرف حقجضة ون االرض
هن اهل علن حهن صلوات اهلل الهلك الججار و انهن صلوات اهلل علحار علحاالخ

ة حفسر حان السهاوات وواضع االرواح الصافخعجر عن ذلك و خ و قد و اصطالح
ن وهنوعون عن حاطحر و ان الشیر و اصحاب التدبیة حهلة التقدحالهلك

كب الهض ة فاذا صعدت خجة و النجوم الهادحالسهاوات برجههن حالكوا
ز السهوات و حزها ححساوتها و صار ح یالسهاوات و تلطفت حت یالنفس ال

ة حها اوورا واقعحن سكنة الهواء و االرض رأت فحاطحشاستعلت عن ونال ال
تون و خن هن اصحاب شهعون و زیة و تلقت االور ون الهلجكة الذحقححق

السهاوات حقا  یة فكان وا رأتها فخة والفكرحالحهون حهلة الصور الخحس
ة و الجطالن و ان رأت وا رأت خن و الكذب و الفرحاطحوحفوظا عن تطرق الش

االت الفاسدة الجاطلة و الهحزنة حن حهلة الخحاطحاالرض تلقتها ون الش یف
جا اال حاذن حس حضارهن شحن آونوا و لیحزن الذحطان لحون الش یانها النجو

كلها رأت النفس ف كان حقا  یاهلل حالجهلة بهذه الوجوه و اوثالها  السهاوات 
كلها رأته ب كان ین السهاء و االرض فیو    .حاطال الهواء و االرض 
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كذبها ان یری االنسان الرؤخا فی اول ] یالثان فی ان ون اسجاب صدق الرؤخا و 
كها  كل شئ  اللحل او فی آخره فی السحر و فی سر وجوه توجه النفس و رؤخاها 

 [ هو
كذبها ان خاعلن ان ون اسجاب صدق الرؤ ل حاول الل یا فخاالنسان الرؤ یریا و 

كان حاطال احاول الل یالسحر فها رآه ف یآخره ف یاو ف هذا  یل قجل النصف 
 یالخالف اقو یكن وقتضخهنع وانع او خ السجب ون اسجاب الجطالن ان لن

عن  یذلك وا رو یدل علخو  فهذا السجب حنفسه ون اسجاب الجطالن
ه حعجداهلل عل یر قال قلت البححص یونصور عن اب یعن درست بن اب یالكاف

ا الصادقة و الكاذحة وخرجهها ون ووضع واحد خالسالم جعلت فداك الرؤ
سلطان  یله فحاول ل یراها فیقال صدقت اوا الكاذحة الهختلفة فان الرجل 

ر حكاذحة وخالفة ال خ یالرجل و ه یل الحخخشئ  یالهردة الفسقة و انها ه
ل وع حلول الهلجكة و ذلك حن ون اللحها و اوا الصادقة اذا رآها حعد الثلثحف

 یكون علخكون جنجا او خصادقة التختلف ان شاء اهلل اال ان  یفهقجل السحر 
 یعل یقة ذكره فانها تختلف و تجطحذكر اهلل عز و جل حقخ ر طهر او لنحغ

  .لحن ون اللحان السحر حعد الثلث یدل علخهذا الخجر  صاحجها
ه السالم ان حو الوجه الظاهر الكاشف عن الجاطن وا ذكره االوام عل ،یانته

االرض و الهواء  یا فهن غالجون فحالدن ین فحاطحل سلطان الشحاول الل یف
ه حلون الحخحالهواء ف ین فحاطحفاذا نام الهؤون و خرجت نفسه تلقتها الش

حاطلة و  یو ه یحزن لها رأحة فححسجها اوورا واقعخراها الهؤون و حاوورا حاطلة ف
ضهحل سلطانهن خن حاطحالسحر فالش ین و اوا فحاطحل ون الشحیوحض تخ
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حسب ظهور سلطان الهلجكة و ظهور االنوار و نزول ولجكة االستجاحة و الرحهة 
ل و التهجد و حة اللحناش یو فتح ابواب السهاء و لذلك ندب الهؤونون ال

ه حن فهو وها تلقحالدعاء وولئ ون الهلجكة الفضاء فها رآه الهؤون حعد الثلث
ججاههن و اجنحتهن و  یوكتوحا ف یالسهاء و رأ یون ولجكة اهلل النازلة ف

ان هذا السجب حفرده ون اسجاب  یعنخكن وانع خ كون حقا ان لنحصدورهن ف
غلجة سلطان  یو الوجه ف یكن وقتض حخالفه او وانع اقوخ ا ان لنخصحة الرؤ

االرض طول النهار و  یل ان الشهس قد عهلت فحاول الل ین فحاطحالش
ة فهألت الفضاء ونها و حلعفونات و االهجصعدت ونها االحخرة و االدخنة و ا

كون الفضاء وطجقا خل حاول الل یطان و جنوده و وعرسهن ففحوسكن الش یه
كب وحجوحة بها و اآلثار السهاو ة خحه و السهاوات وحجوحة بها و انوار الكوا

الهواء و الفضاء  یطجق رضاء الهؤثر فها رأته النفس ف یر واقعة حالصحة علحغ
كان ون هذا القج یو ف ل و ال عجرة حشئ ونه احدا و اوا اذا صار السحر حاالرض 

وم ركدت تلك االحخرة و االدخنة و اضهحلت تلك حو حدث شتاء ال
كب و صدقت تأث یالهواء و حد یالعفونات و صح رات السهاء حانوار الكوا

كان وا خاالرض صدقت الرؤ یف و هنع ون ذلك وانع آخر خ راه حقا ان لنیاء و 
كتب ف یدخون ا یتلقخوا  یتلقخ السهاوات  یاجنحتهن ف یالهلجكة و وا 
  ،كون حقا الجتةحف

كال ف و وجه آخر كل ا له و اوتألت وعدته و حنهاره و ل یلذلك ان االنسان قد ا
ارض  یاطرافه و ف یحدنه طول نهاره و اشرق شهسها ف یعهلت نفسه ف

كث كها ور و تلك االحخرة ه یرة الحوعدته فصعدت ونها احخرة   یدواغه 
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كن الش  یف یالدواغ و تخالط الروح الت یتهن فتصعد الحن و وجحاطحوسا
الخارح  ین صورا و اشجاها حاطلة ال اصل لها فحاطحها الشحل الحالدواغ فتخ

كان السحر و تحلل الغذاء و ركدت االحخرة و صفخفتكذب الرؤ  یا فاذا 
ن اهلل حاء حعحاالش ینظر فحالفطرة ف یعل الروح یفضاؤه و حق یالدواغ و صح

كها هحاالش یرحسجحانه ف لذلك ان االنسان  و سجج آخر ،اخفتصدق الرؤ یاء 
ن العادات و حاطححدنه ش یل قد هاح فحاول الل یقظان فخ یالنهار و وا حق یف

وا حروحه و ان احت یاستولوا عل رها و قدحع و الشهوات و العداوات و غخالطجا
ل حخخل حاول الل یحدنه فاذا نام ف یجون فحوته فهن وثارون وهححفضل ح

روحه  یضت لها الحقد ق یجة تلك االوور التحن الهثارة الههحاطحاولجك الش
كالوساوس الت یراها و هحف كاسدة فاسدة  صدر الناس  یوسوس بها فی یاوور 

 یو ال طاجل تحتها و التستقص یالنهار ال حدء لها و ال ونته یالخناس ف
ه حضن الخنه وع وا حل حعحل فهو ون هذا القجحاول الل یراه الناجن فیفكذلك وا 

ها و اوا اذا جاء حر فحل لها و ال خیاضغاث احالم ال تاو یرحون اسجاب اخر ف
االنسان ذلك الهوس و الوسوسة  ین و نسحاطحالسحر و سكنت تلك الش

كه ید الهلجكة فترییة حتأحتتوجه نفسه خالصة صاف ا هو و هذه كل شئ 
ق عن حكتن االب الشفخو ال یه النك ولدحر لك الحالوجوه لها سر احب ان اش

كل شئ حهش یا ولدخ اعلن ه صالحهحف یریولده وا  ته حان اهلل سجحانه خلق 
كونه وشحه و ونه و ححعرض ذلك الشئ و ف یف یه یالت ة له سجحانه حث 

حشكل الهشاء تتشكل  ة وا لنحة و الهشحة الكلحرأس ون رؤس الهش
كها ان حركة ححدث عنها الهشاء الهعخ لن جة االلف حأ بهحتته دك وا لنخن 
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 یة حشكل االلف اضاءت حنور علحتحدث بها االلف فاذا تشكلت الهش لن
خلق خونها  یارض الهادة الهأخوذة الت یجة االلف فوقع ذلك النور علحه

كالهداد لاللف وثال ف شاء خكون ونه وا خثن جاد خهكنه اوال لقجول االحالشئ 
كالحرارة العرضین ثن التكوحفذلك النور هو آلة التهك ة الواقعة ون النار حن 

ستعد خان  یف الحن و التجفحالدهن فتهكنه لالشتعال اوال حالتسخ یعل
جة فتلك الحرارة حلقجول االشتعال فاذا تهكن و استعد تشعله شعلة وض

دها خالشعلة و  ین و وجه النار الین و التكوحالتهك یآلة النار ف یة هحالعرض
ر النار حغ یر الهخلوق و هیتدب یوقاوها وقام الهلك ف یر اورها و هیتدب یف

عة ذلك الهخلوق او حة فهن زعن ان الهلك هو طجحر الشعلة الهرجحة و غحالذات
ة و حن الهشیب یقوة ونه فقد خالف الكتاب و السنة بل هو خلق برزخ

كها عرفت روح حالهشاء و هو غ یوصل الیة و حأخذ ون الهشخالهشاء  رهها 
 یؤورون اولیفعلون وا خعصون اهلل وا اورهن و خوستقل فهن ارواح وطهرون ال

شاء وستهدون وهدون خالخلق وا  ید فخزی و ثلث و رحاع یاجنحة وثن
 یتة علحة و ونهن وهحیودبرون و ونهن خالقة و ونهن رزاقة و ونهن وح

و  ة اهلل وتجعون الرادة اهللحب و السنة وطاحقون لهشالكتا یحسب وا ورد ف
اء حن االشیة الهتعلقة حتكوحع فالهشخن و وقام تشریوقاوان وقام تكو للخلق

ضا خة فاالرواح الهتوسطة احعخاء تشرحع االشخة الهتعلقة حتشرحة و الهشحنختكو
جاد و خن وحض االیهنا حالتكو یة و ورادحعخة و ارواح تشرحنخنوعان ارواح تكو

كل الخلق وشتركون ف یادخال الشئ حه ف جاد و خهذا اال یعرصة الوجود و 
كها ف یته و اوورهن آجلة الحكلهن صادرون عن وش الدعاء  یاوره النه سجحانه 
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ته اختراعا ثن سلك بهن حوش یاحتدع حقدرته الخلق احتداعا و اخترعهن عل
ه و حعها قدوهن ال راحهلكون تأخخل وحجته الحسج یق ارادته و حعثهن فیطر
وا اخرهن عنه فكلهن ون هذا الوجه وؤتهرون حاوره  یعون تقدوا الحستطخال

جكة حن تلك الهشینهن و بین بیونقادون لحكهه فالوساجط الذ كلهن وال ة 
ع خحالتشر یعهلون و ورادخسجقونه حالقول و هن حاوره خوعصووون طاهرون ال

اذا نسب حعضهن بجعض فلهن ون هذا  یا یالنسج یهنا الوجود االضاف
هذا  یو ف یذلك الوجود العارض یعل یعارض یث وجود آخر صورحالح

ر و الشر و الجنة و حالحسن و القجح و السعادة و الشقاوة و الخ یأتخالوجود 
النار و النعهة و الشقاء و اوثال ذلك ون االضداد و الوجودات الهزدوجة و هلل 

ة حة و لكن هذه الهشحضا وشخصورة لخلقه اجاد هذه الخا یسجحانه ف
ة وحجوحة هلل حار وشحة الهتعلقة حاالبرار و االخحتان وزدوجتان فالهشحوش

كها عرفت عل یحسب رضاه و ه یسجحانه قد جرت عل صورة  یوصورة 
ة الهتعلقة حاء الهحجوحة و الهشححدثت ونها االش یر حتحوحجوحة و صورة خ

 یحدثت ونها صورة الشر و ه یة الشر حتصور یة وصورة علححاالشرار وش
طجق وحجته  یة قد جرت ال علححالخذالن یة وجغوضة وسخوطة و تسهحوش

كال نهد هؤالء و هؤالء ون  بل التهام الحجة و قطع العذر و تهام الكلهة 
كان عطاء رحك وحظورا و ب هها ین اثرین و بحتحن الهشحن هاتیعطاء رحك و وا

روح  ن الصورة الهحجوحةیة الهحجوحة و بحن الهشیة فالواسطة بحواسطة روحان
 یعخرهها و هو الهلك التشرحع ونقاد هلل سجحانه طاهر وطهر غحوحجوب وط
 ید الهسدد الهوفق الهجشر صاحب رحهة اهلل و عطف اهلل علخالههد الهؤ
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ن الصورة الهجغوضة یة الهجغوضة و بحن الهشیب یعجده و تلك الواسطة الت
ض و حطان الهضل الخاذل الهفسد الهقحجحانه هو الشروح وجغوضة هلل س

ن حاطحن انا ارسلنا الشیطانا فهو له قرحض له شحعش عن ذكر الرحهن نقخون 
ؤونون حاآلخرة و ین الیه افجدة الذحال ین تؤزهن ازا و لتصغیالكافر یعل

قترفوا وا هن وقترفون و استفزز ون استطعت ونهن حصوتك و حرضوه و لحل
االووال و االوالد و عدهن و  یلك و رجلك و شاركهن فححخهن حاجلب عل

نسب فعل اولجك الهلجكة و اولجك خطان اال غرورا و لذلك قد حعدهن الشخوا
نا خز قول اهلل سجحانهخته حاهلل سجحانه اذا لوحظ ان الكل حهش ین الحاطحالش

و  قولخو  شاءخضل ون خ قولخو  طان اعهالهنحن لهن الشیز و لهن اعهالهن
ة اهلل حتنحل بجركة ووالنا حق یفافهن هذه الهشكالت الت نهنخالضلنهن و الغو
وا فضلنا  یاقوام فالحهد هلل عل یت وشكلة علحه و قد حقحصلوات اهلل عل

كنا حصدد بحر ون خلقه تفضحكث یعل كثر یال و لو  ان هذه الهسجلة لشرحناها ا
كثخنا حآحو ات كفاحرة و لكن فحات و اخجار  فاذا  نحو حالغ الهل التسل ةخها ذكرنا 

السهاء  یاالرض و ال ف ین فاعلن انه وا ون شئ فحاطحالهلجكة و الش عرفت
كان حاال حسجعة حهش كتاب فهن  زعن یة و ارادة و قدر و قضاء و اذن و اجل و 

كذب و حنقص واحدة فقد اشرك فان ون خ یقدر علخانه  ر و شر و صدق و 
 یدخا یته علحالهحجوحات حهش یرجخته سجحانه و ححق و حاطل اال حهش

جكته و  ر حب و طهر و خحن فكل طحاطحالش یدخا یالهجغوضات عل یجرخوال
كهال و عدل و قسط و حق و صدق ون الهلجكة و ه وتعلقة  یو نور و 

كلها حها تنزل و فححالهلجكة ال ها تسكن و بها تتعلق و لها تحهل و بها تانس و 
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ها تسكن و بها تتعلق و حها تنزل و فحالن حاطحوتعلقة حالش یضد ذلك فه یه
الهلجكة و  یلها تحهل و بها تانس فالجل ذلك صارت السهاوات وأو

ر فهو ون القاء حن فاذا خطر بجال االنسان ون خحاطحاالرضون وسكن الش
كلها خطر بجاله ون شر  الهلجكة و قد تلقاه ون الهلجكة و سكنة السهاوات و 

كل حادثة جرت فحلقاه ون الشطان و قد تحفهو ون القاء الش العالن  یطان و 
كل حادثة جرت علیدخا یحسجب الهلجكة و عل یر فهحنحو الخ یعل  یهن و 

ع وا هو ون العادات و حهن و جهیدخا ین و علحاطححسجب الش ینحو الشر فه
ع و الشهوات و الغضب و االلحاد و الشقاوات و االوراض و السوء و خالطجا

ا و اوثال خوا ونه ستر االنوار و الجهل و اللجس و الخطا االحخرة و االدخنة و
ن و ظهر لهن نظر و حن و اضداد ذلك ون الهلجكة فتجحاطحذلك فهو ون الش

الجدن  یالعالن او ف یل عند صعود االحخرة و االدخنة فحاول الل یاحصر ان ف
كل و الشرب و الخواطر غ كلها سلطان  یر الهنسوحة الححسجب اال اهلل سجحانه 

 یالعالن و ف ین و غلجتهن و السحر عند ركود االحخرة و االدخنة فحاطحالش
ث خة و االحادخجة و خنوس الوساوس الردحالجدن و هدوء الخواطر الس

رات و حة سلطان الهلجكة و حال نزولهن حالرحهة و الجركات و الخحالنفس
فقد  یا حنخاوثال ذلك فافهن  وض وحاستجاحة الدعوات و االلهاوات و الف

صلحك و خجا حت عنك شختك واء غدقا و وازوحعلهتك حاق الواقع و اسق
راها ی یا التخجصرك و الحروتك عن العلن و الهعرفة فالرؤیعلهك و  ید فخزی

ل السحر فهو ون حراه قجیة و وا حطانحل ون الوساوس الشحاول الل یاالنسان ف
الفجر و اول النهار فهو  یراه االنسان فیان وا  الهام الهلجكة و قد زعن القوم
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ن و اول حن الطلوعیقا فان ون نام عن صلوته و نام بحذلك قوال وث یحق و واار
 یطانحه و لوال انه نوم شحطان علحالء الشحطلوع الشهس فان ذلك ون است

طان و الهاه حا ون اناوه الشخه فال عجرة برؤحعنه الشارع صلوات اهلل عل یوانه
كون خف حة وضر وهرض فكحاالوقات الهنه یعن ذكر اهلل سجحانه و النوم ف

س حه السالم لحعجداهلل عل یاب فعنان اقربخض حقا و هو حالهذخراه الهریوا 
ن او ورارا فان قام و اال فجاء حلة ورة او ورتحكل ل یوقظ فیون عجد اال 

ن ذلك ونه قام و هو كخ احدكن انه اذا قام و لن یریاذنه اوال یطان فجال فحالش
كسالن انتهحر ثقحوتح  یسهخل و حطان اللحطان هو شحو ذلك الش ،یل 

كلها خ یه السالم و هو الذحجعفر عل یاب عن یكها رو حالزها خدع االنسان 
هصع حذنجه خاذنه و  یجول فیطلع الفجر ثن خ یأن لك حتخ قول لنختنجه و خ

ن آونوا یحزن الذحكره لخنووه حها  یاالنسان ف یناجخ یح و هو الذحصخفخرا و 
اك و خه السالم احر علحالحسن االخ یاب و عن جا اال حاذن اهللحس حضارهن شحو ل

حهد خل و الفجر و لكن ضجعة حال نوم فان صاحجه الحن صلوة اللیالنوم ب
ه السالم نووة الغداة وشووة تطرد حالصادق عل و عن وا قدم ون صلوته یعل

كل وشومحو تقجحه و تغ الرزق و تصفر اللون واعجت  یو رو ره و هو نوم 
كعج یاالرض ال ها او اغتسال ون حسفك علخجها ون ثلث دم حرام حربها 

ه السالم النوم اول حالجاقر عل و عن تطلع الشهس یها حتحالزنا او النوم عل
ن حن العشاجیالنهار خرق و القاجلة نعهة و النوم حعد العصر حهق و النوم ب

كتاحنا  یة للهناوات الهكروهة فحعحالرزق و قد ذكرنا الوجوه الطجحرم خ
الهناوات الهكروهة  یا فخق الطب فان شجت فراجع حالجهلة الرؤیحقا
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ل حن ون اللحن و وساوسهن نعن حعد الثلثحاطحكاذحة فانها ون القاء الش
وقت  یا فخل و احسن ون الكل الرؤحنن عن صلوة اللخ ا اذا لنختصدق الرؤ

كها روحلولة قجحالق وجالس  و عن لحقخطان الحلوا فان الشحق یل الظهر 
ها قاجلة حب فقال فخه السالم نزل العذحن علحث ان الحسخحد یالصدوق ف

كحالظه انها  یا حنخا احه فقال خك حجكیا فقال له احنه وا حرة ثن انتجه ون نووه حا
عارض فقال تسرعون  یوناو یف یها و انه عرض لحا فخساعة التكذب الرؤ

ه السالم حالصادق عل و عن ،ثخالجنة الحد یر حكن الحا تسخر و الهناحالس
الهواء  یل االحخرة و االدخنة فححالجهلة اول الل ،لولةحا القخال رؤخاسرعها تأو

ن وتعلقة بها و تدخل جوف االنسان و تخالط روحه و تصعد حاطحرة و الشحكث
كذلك الخه اوورا ححل الحدواغه و تخ یال ة حطانحاالت و الوساوس الشحاطلة و 

وتعلقة  یل و هحن ون اللحالثلث یصدره ال یة فحالنهار حاق یكانت له ف یالت
كب  یة و االشرحة ووجودة فخبروحه و احخرة االغذ كل ذلك ورا حدنه و 

هك و حتفه یكان غرض و لها هاحر فحه اوورا حاطلة فال خحلون الحخحن فحاطحالش
ك الحكهة ال حد و اننك حتلق الدواغ و  یف تصعد الحاذكر لك ان االحخرة 
كحاطحوناوه و الش یراها االنسان فی یر ونشأ تلك الصور التحتص ف تهثل حن 

قضهه خان الغذاء اذا ورد الجدن حعد وا  یا ثهرة فؤادخله حتلك الصور اعلن 
الهاء و عهل ه حالهعدة و صب عل یهزجه حلعاحه و نزل الخاالنسان حاسنانه و 

ون الحرارة و الرطوحة  یه یه حرارة الجدن و الهعدة انحل بهاضهتها التحف
كالرب فجذحت الكجد ون عروق دقحر واء غلحككشك الشع  یقة ونها الحظا 
 یف یجقی یة حتختلك االغذ یه قوحقا ونه واء فخحهاسار یالهعدة تسه
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كالعج نصب ون حن فیالهصار ینحدر الحن فحالهعدة فضول ذلك الكشك 
كان حه فحقوم الخاالوعاء الهرة لتنجه االنسان للدفع و  یالهرارة ال صفر و لها 

الكجد و قد  یذهب ال یه ذلك الهاء الذحة فخزیروحه و وحله الحرارة الغر
 یخرح عنه و وات نتن تلك الفضلة و خرجت ونتنة ثن ذلك الهاء الذ

اضهتها و تنضجه ه الكجد بهحعهل فخالكجد  یخرح ون الغذاء و ذهب ال
الهرارة و  یة فتجعثها الحز ونه فضوال اخر دهنحا و تهحعحنضجا و تحله حال طج

 یجقیالطحال و  یة فتجعثها الحة و ولححالكل یة فتجعثها الحة بورقحواج
كل فتجعث  یالناضج الصاف یاقوتحالجوهر ال الخالص و هو الغذاء الهشا
كالدهن فحصخه القلب ححرارته فهنالك حعهل فحالقلب ف یاعدله ال  یر 

كالدخان الحاصل ون الدهن ختكلس ححرارة القلب و خالسراح و  تجخر 
العالن بواسطة  یة الهنجثة فحه الحرارة الفلكحححرارة النار فهنالك تشتعل ف

تها ف كب و شعال كها حققناه فخو  حیححانوار الكوا  یتحرك حالقجض و الجسط 
كتجنا فیسا االوردة الناحتة ون القلب  یذلك الجخار ف یجرخانا و وحر ححصحر 

شكله و طجعه تاحع  یوان فحالجدن و هذا الح حیحخالجدن و  یالهنجثة ف
ها حن فحث الفلك ال تعحة ون ححوة الفلكحلذلك الدخان و الجخار و اال فالح

ر و ال انسان و انها حهة و ال طحست حسجع و ال بهحوانات و لحوان ون الححلح
كان ذلك الجخار صفراوخ ا صار سجعا خحدث هذه الصور ون الجخار فانه ان 

را او وعتدال صار حا صار طحهة او هواجحا صار بهیا صار سهكا او ترابحاو حلغه
ك یعل ناطقا ثن اختالف اشكالها كها و  فا و ححسب اختالف اجزاء الجخار 

 یة و هحنتكون اصل الج یاختالف الجخار ون اختالف الهادة الهأخوذة ف
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كها  یله علحره و تححها فتغحرد علیرة وا ححعد خه ل ححخحسب طجعها 
و اذكر الهساجل حاالجهال و  یالهن یال یة الهنحاللجن و اوع یالدم ال یالثد

صعد ذلك الجخار خل ثن حر هذا الهحل حالتفصحغ یذكرتها ف یاالشارة الن
اثر االفالك  یقوحكان ف جس وهایالدواغ دخانا احر و ا یه الححغلجة الحرارة عل

كل فحف ال وتفكرا وتوهها حشتعل هناك حنفوس االفالك وتخحه لشدة التشا
ه ححسب اختالف حف یختلف ظهور هذه القوخعالها و عاقال و اوثال ذلك و 

 یوختلفة و اال فهذه القو یهذه القو یالناس ف یوزاح الدخان و لذلك تر
ر واحد حال حهتخصصة بواحد غ نة وحست حهختلفة و ال حهتعحون االفالك ل

كان دخان رأسه صاف كون خه طجع دون طجع و حغلب علخس حا وعتدال لحفهن 
كن حالحق و القسط فاذا تخحة الهستقحكالهرآة الصاف ل اورا حهة هو الحا

كها ف یوا ف یله علحتخ الواقع و هكذا اذا  یالواقع و اذا تفكر وجد االور 
كان ذلك یاستعهل سا ه لون و حر وعتدل و غلب علحالدخان غر قواه و اذا 

كلها انطجع فحف كثافة و اعوجاح  كان علحه  حسب صجغه  یه ون الخارح 
كن الجا هو  یقحر و الهعتدل الحقیكالهرآة الهصجوغة العوجاء فهو الحا

كالسهاء الهصونة عن صعود  یو روحه الدخان یالهعصوم و هو حشر سهاو
 یع فهو ولكخون ارض الطجا ن االصجاغ و االنحرافات الصاعدةحاطحش

اء حالحق حزان الحق العارف حاالشحالسهات و هو اله یالصفات سهاو
كل ون سواه ونحرف عن حه الشحتطرق فخالناطق بها حالصدق ال طان و 

سهوات دواغهن و تسترق  ین و تصعد الحاطحهن تطرق الشحاالعتدال فف
ولك  یستول علخ عقلهن و لن یجعث نجی هن شهب النه لنحس فحالسهع و ل
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كاذحة و حن عن سهاوات دواغهن فحاطحهنع الشخ حدنهن و لن أتون حاخجار 
كابر الشحه اوورا حاطلة اللهن اال االقلحلون الحخخ ن یعة و آحادهن الذحن و هن ا

ة ساداتهن اال ان خن بجركة والحاطححفظ اهلل قلوبهن و صدورهن عن تطرق الش
جا اال حاذن اهلل و حس حضارهن شحلن و حاطحالش ن وحفوظون عن ضررحالهؤون

 یطان تذكروا فاذا هن وجصرون فكل وا ظهر فحاذا وسهن طاجف ون الش
كان  یا حنخطان فاعلن حالناس ون خالف االعتدال فانها هو ون الش كها  انه 

هو  ین ون الدخان الذحه و انها التعحن فحث الفلك ال تعحوان ون ححالح
صار االسد اسدا و الغنن غنها  یعحالطجو حاختالف الروح  یعحالروح الطج

جهة الضد وع  یاالنسان اذا حلغ االنحراف وجلغا صار عل یكذلك ف
ة و هو قوله حطانحهن حالشحوة فحن تلك الححاء تعحن و االولحالهؤون

 یوسوس فی یالوسواس الخناس الذ و قوله ن االنس و الجنحاطحش سجحانه
طانا حنفسه حش حیذلك الدخان الهحكون حف ون الجنة و الناس صدور الناس

كال لالول كان ذلك الدخان وشا ن حه حتعحوة فحن الححاء تعحاء و االنجحو ان 
كلهن حعل قال ة فكان انسانا و وؤوناحن حاالنسانحهان و تعخاال ه السالم الناس 

كاالنعام حل هن اضل یبهاجن اال الهؤون و قال اهلل تعال فافهن وا  ان هن اال 
ته خرا و غاحفعل خخطنة ثن حالعرض قد حه الشحطان ذاتحلشاقوله لك فا

س حغفر له و لحفعل شرا حالعرض و سخهان و قد خه االحطنة و الهؤون ذاتحالش
كان رحها ححضارهن ش كاجنا وا  جا ثن ان االنسان اذا صار انسانا ححسب الظاهر 

ها حعضو ون اعضاجه و عهلت ف یحدنه اخالط ونحرفة وهرضة ف یحدث فخ
ه ون روح حفاسدة فجخرتها حخارا ونحرفا فاسدا اشتعل ف یالحرارة و ه
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كها  ة اذا قرب ون حلة الهطفحشتعل الدخان الصاعد عن الفتخاالنسان روح 
كان و هو شیحدن االنسان ا یذلك الجخار ف حیححالسراح ف طان له حن وا 

و  هجرون و لهن قلقی یالهرض یها اواترحر فححركات و اقوال ونحرفة ال خ
كل ذلك ون حركات ذلك الش ان الصداع  یطان حتحكرب و سوء خلق 

كاالناسحاطحطان و الشحش ر و ونهن اصن و ونهن حو ونهن حص یونهن اعه ین 
ن ونهن غضوب ونهن ودار و حع و ونهن ناطق و ونهن احكن ونهن حلحسه

كلهن  كسالن و ونهن فاره و هكذا و  ر حفعلون لغخفعلون وا خونهن طاش ونهن 
كل ون اهلل  عة الهطهرةخخالف الحكهة و خالف الشر یعهل عهال علخ و 
خالفها فانها  یقول قوال علخق العدل و الحكهة و االنصاف او یطر یه یالت

كن فحذلك ون الش ن حاطححدنه فكل الناس وهسوسون حالش یطان السا
كل االنسان و شرب زاخوخجطون حاالحالسة و لكن ال دا صعد وها خشعرون فاذا ا

كل و شرب ف كسال نواوا غجحوته شححفضل ح حیحدنه احخرة و تح یا ا حطانا 
ان  یر و ذلك حاق الحهنعه عن الخخحدنه و  یطان فحنتشر ذلك الشخدا و ححل
ر و العجادة و حنشط االنسان للخحطان فحهوت ذلك الشحركد ذلك الجخار فی
وتاحعة  یهذه فقس وا سواها فاذا عرفت الحق فاسع ف یزداد فههه و علی

ادة خن و االحالسة و زحاطحعة الغراء الهطهرة فانها سجب هالك الشخالشر
هن حن قالوا رحنا اهلل ثن استقاووا تتنزل علیاالنسان الذ یالهلجكة و نزولهن عل

كنتن توعدون نحن  یالهلجكة االتخافوا و التحزنوا و احشروا حالجنة الت
كان نظرهن ال یا و فحوة الدنحالح یاؤكن فحاول  یاآلخرة و اهل الحق لها 

ة غافلون عن االرواح حعحن و اهل الحكهة الطجحاطحاالرواح قالوا ولجكة و ش
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هك عجرت حذلك و لها عرفت حفقالوا حخار و دخان و انا لها اردت تفه
انك اذا  یاء فانه الحق االترحاء و االولحر االنجحطان فعجر حتعجحالهلك و الش

وته و حجاء قلت انسان جاء وثال و ون ال خجرة له ححانسان  ینظرت ال
 یوته التحجسها تحرك او لحها تحرك و هو ال علن له حح یقول ارخته حانسان

 ین تصعد الحاطحوحال الش یه یل تلك االحخرة التحالل اول یفف جسهه یف
كجة فحاطحدواغ االنسان و الش ها فتدخل دواغ االنسان و تهتزح الروح حن را

ال و الحس حالخ یالدواغ و تعوجه و تصجغه و تنطجع اشجاحها ف یف یالت
آت وختلفة و تنطق حاقوال و تتحرك حه ین علحاطحالهشترك و تلك الش

ال عجرة بها  یا فاوثال هذه الرؤخراها رؤیدركها االنسان و حححركات وتفاوتة ف
لة و راها صاحب السرسام ون الصور و رحها تكون وهویوثل وا  یاحدا و انها ه

كذلك االحخرة الصاعدة ف  یرحها تكون وأنوسة وحجوحة او وجغوضة ونكرة و 
كب فحین لها ححاطحالعالن تركجها الش الجو و تصعد  یت حشعالت الكوا

 یالسهاء فان صعدت ال یالهواء و تذهب صاعدة ال یر فحن و تطحاطحالش
كرة النار احترقت تلك االحخرة و رجهت حشعالت الكوا كب قرب الفلك و 

ن حاطحل الشحاول الل یاالرض فف یطان و وات و وقع علحفاحترق ذلك الش
 یصعدون الخق التنفس و یالعالن تدخل احدان الناس ون طر یالهنجثة ف

كها حلون الحخحهازجون ارواحهن و وشاعرهن فخدواغهن و  هن اوورا حاطلة 
كلهن اهن هذا و خل و ال عجرة برؤحاالت اول اللحعرفتك فال عجرة حخ الناس 

كون انسان خن ون هذه الوجوه و ون وجوه اخر و لرحها حاطحوهلوون ون الش
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كها  تهت و لن نه لنحاطحالسحر فان ش یاه و لو فخصدق رؤخال و  یأتختركد 
كثخاسجاب صدق الرؤ كذبها   .هذا الفصل حعضها یرة و وا ذكرنا فحا و 

كذبها ححسج غلجة ] الثالث االعراض و االوراض فی اختالف صدق الرؤخا و 
 [فی الجدن

كذبها ححسب غلجة االخالط و االوراض فخختلف صدق الرؤخو  الجدن  یا و 
اردت ان افصله  یالجهلة اال ان یالفصل السابق ف ینا فیهذا و ان ظهر وها ب

االنسان غلجة  یهذا الفصل فاقول ان االخالط اذا غلب حعضها عل یف
ن ونهن سكنة النار و ون حاطحن الشطان ون جنسه فان وحوهرضة تعلق حه ش

ن ونهن سكنة الهاء و ون حاطحن ونهن سكنة الهواء و ون الشحاطحالش
االنسان الصفراء غلجة وهرضة  یغلب عل فاذا ن ونهن سكنة الترابحاطحالش

ه النار و الجرق و حلون الحخخن هن سكنة النار فاغلب وا حاطحتعلق بها ش
ش و الغضب حالحروب و الجدال و النزاع و الطاء الصفر و حالشعالت و االش

 یرات و التوحشات و االسلحة و السجاع و اوثال ذلك وها ذكرناه فحو التط
االنسان الدم غلجة وهرضة تعلق حه  یغلب عل و اذا كتاحنا اسرار النقاط

ه الجروح و القروح و الدم و حلون الحخخن هن سكنة الهواء فاغلب وا حاطحش
و النكاح و العشق و الهحجة و االنس و االلفة و الشجاعة و اء الحهر حاالش
ذلك  یاح و اوثال ذلك وها ذكرناه فخور و الرحالهواء و الط یران فحالط

ن حاطحاالنسان الجلغن غلجة وهرضة تعلق حه الش یغلب علو اذا الكتاب
و  ه الثلج و الهطر و الجحار و االنهارحلون الحخخة سكنة الهاء فاغلب وا حالهاج

كهة و االشحاء الجحالوحل و االش و االشخاص  نةحاء اللحض و النسوان و الهفا
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غلب  و اذا ذلك الكتاب یلة و السهك و اوثال ذلك وها هو وذكور فحالجه
ة سكنة التراب ین الترابحاطحاالنسان السوداء غلجة وهرضة تعلق حه الش یعل

السجون و الهحاحس و قة الهظلهة و حه الهواضع الضحلون الحخخفاغلب وا 
اء السود و الضجاب و الظلهة و الصور الههولة و االجنة و حد و الغل و االشحالق

 یدان و ذوات الحهة و الوحشة و اوثال ذلك وها هو وذكور فخات و الدحالح
جته و احواله و سابق حا و تفطنت ون هخذلك الكتاب فاذا اتاك آت برؤ

كها او فسد عله احد هذه احعلهك حه انه قد غلب عل كحالخالط  فا و ذكر حه 
تتصد لتعجخا وها خرؤ الخطا و  یلها فتقع فخرها و تأوحناسب ذلك الخلط فال

كاذحة ون هذه الجهة او هخالتقل ان رؤ ه بل اسكت خطان فتؤذحون الش یاك 
احسن و  یه یه ان شاء اهلل و اججه حالتحعنه او قل اهلل اعلن او سوف اتفكر ف

طان فالجل حل الشحیاله ون تخحخ یل لها و انها قد نشأت فیاعلن انه ال تأو
كها ال عجرة یا الناس و ال عجرة برؤخصدق رؤخوا سهعت و ستسهع قلها  هن 

ا و اشدهن خقظة اصحهن رؤحال یاال فحاالتهن و اعلن ان اصح الناس خححخ
كذبهن رؤحال یال فحالخ یتشوشا ف االت حا الن الخخقظة و الوساوس ا

الناس ون  یا واحد و اسجابهها ون نوع واحد و قل فخوخرح الرؤوخرجها وع 
كذلك رؤ یعتنخهكن ان خاله و حعتجر خخ اهن فاغلجها اضغاث احالم و خحه و 

 یه السالم فحالصادق عل فعن لیست حقاحلة للذكر و التأوحال اعتناء بها و ل
ك یا وفضل فخث وفضل قال فكر خحد ها فهزح حف دبر االور فحاالحالم 

كلهن انجص كلها تصدق لكان الناس  كانت  اء و لو حادقها حكاذبها فانها لو 
كلها تكذب لن كانت فضال ال وعنحكن فخ كانت  له فصارت  یها ونفعة بل 
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تحذر خلها او وضرة  یهتدیوصلحة  ینتفع بها الناس فحانا فحتصدق اح
كث كل االعتهاد الخجرحعتهد علخرا لجالحونها و تكذب  كثر  یو رو ،ها  الهنام ا

عتهد خها و الحر فحل اضغاث احالم ال خحا احاطخاالحالم فاغلب الرؤ یرأ
كها خها اللهن اال ان حعل   .كحأتخجتهع شروطها اتفاقا 

 [فی انه قد خختلف الرؤخا ححسج اللحالی و االخام الهتجركة و غحر الهتجركة] الراحع
ر الهتجركة فان حام الهتجركة و غخو اال یالحا ححسب اللخختلف الرؤخو قد  

ة و نزول الرحهة و الهلجكة و یه ظهور آثار الربوبحام فخو اال یالححعض الل
كلخالجركات السهاو شهر روضان عهووا  یالحالجهعة و ل یالحالقدر و ل یالحة 

ارة االجهة خها العجادة و الطاعة و زحام الهتجركة الهندوحة فخو اال یالحر اللیو سا
ن و هو ونحوس حاطحه سلطان الشحك و حعضها فهن السالم و اوثال ذلحعل

كاول الشهر و نصفه و آخره و الهحاق و  ام خوم االرحعاء و ایقد اور حالحذر عنه 
كذا الل ها حقع فخ یام التخو اال یالحالكواول و اوثالها فانها تختلف الجتة و 

ها حال الشهس و القهر و الزهرة حسوء فخقران ونحوس او نظر ونحوس او 
كوكب الفكر او حالخكوكب  كسوف او خسوف او رخال و عطارد  اح او خكون 

 یر اوانه او عفونة فحغ یر وحله او حر فحغ یزالزل او نزول عذاب او برد ف
 یقة الهحترقة او القهر فخوحاله و الطر یكون القهر فخالهواء او وحاء و طاعون او 

كرحا و وحشة و فزعا و اوثال  یرا فحورث تغیالعقرب و اوثال ذلك وها  الهواء و 
ستولون خالعالن و  ین علحاطحالش یع هذه االحوال تستولحجه یذلك فان ف

قظتهن و نووهن اوورا حاطلة و ال خ یالناس ف یلون الحخخاالت و حالخ یعل
هذه االوقات وا ور نوعا  ین فحاطحالء الشحاست یاالتهن و السجب فحعجرة حخ



 

52 

 

كل اور  نهج الكراهة هلل  یخالف الفطرة و عل یالعالن عل یف یجرخان 
ته حجات فانه حهشحو الس یالهعاص یسجحانه ون عذاب او خذالن و حهقتض

د هلل سجحانه خطان هو حو ش یة روح سفلحسجحانه الهكروهة و ظل تلك الهش
كان ذلك الروح وجغوضا هلل سجحانه شرعا و ال دا ان خكونه  ینافخكونا و ان 

 یاهلل سجحانه ف یطان قد عصححالنار وع قرناجهن االشرار فان الشكون وعذحا خ
ستحق العذاب و انها اعطاه اهلل سجحانه خع و خالتشر یوجه وحجته و رضاه ف

كون الشئ وخلوقا هلل حهشحسؤاله و قاحل یث حهقتضحالروح الخج ته و حته و 
كها حقق ف یكونه وعذحا ف ینافخالكون ال یدا له فخ ان  یالتروحله ا یالشرع 

 رزقیصدقة و اهلل  یعطخن ووتها و حاالنفس ح یتوفخقتل وؤونا و اهلل خالكافر 
ر و اوثال حو ال نص یس له ون دون اهلل ولحنصر وؤونا و لخشاء و خشاء وا خون 

كذلك الش كونا و لحصخطان حذلك و   یس هو و ال فعله حهرضحر فعله فعل اهلل 
كتجنا و لعلك قد حزته یسا یوذكور فل ذلك حكون وعذحا و تفصحهلل شرعا ف ر 

ه سلطان الهلجكة و حلة فحوم و لیكل  حالجهلة ذلك یدل علخونا و ور هنا وا 
ه حا فخكون الرؤحنزول رحهة و ظهور آثار سلطنة اهلل و رحهة اهلل و غفران اهلل ف

كان فخ ان لن طان و نزول نقهة حه ظهور سلطان الشحكن وانع آخر صادقة و ان 
كاذحة ان لنحا فخالهواء فالرؤ یر فحو تغو عذاب  كن وقتض آخر للصدق خ ه 

كانت عل یاقو كب حالرحهة اذا  نهج القوة  یفالهلجكة تنزل وع شعالت الكوا
كانت حخالف ذلك و حو الفرح و االعتدال و الخ ر و النفع و تنزل حالسخط اذا 

اهل  ین اذا رأوا الهلجكة قد نزلت حالنقهة و العذاب علحاطحتغتنن الش
الخلق و اغواجهن و اضاللهن  یعلهون ان الهلجكة التهنعهن عن اذحاالرض ف
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كهن ف كجهن و یقووون حطرا و حو اهال اطراف العالن و  یجولون فخركجون ورا
فعلون وا وكنوا ونه خصفقون و خنخرون و خحون و حصخهصعون حاذنابهن و خ

تلك االحوال و اوا االوقات الهتجركة فتنزل الهلجكة حالرأفة  یا فخفال عجرة حالرؤ
 ین ذلك علهوا انهن وهنوعون ون حنحاطحالعجاد فاذا رأوا الش یو الرحهة عل

حترقون حانوار الهلجكة و ان الرحهة ختهكنون ونهن و لو خرجوا خآدم و ال
كتنفتهن و الهلجكة احاطت بهن و االنوار قد غطتهن ف لهن أسون عن اضالحیا

كحف تلك االوقات هذا و  یا فخصدق الرؤححترقوا فخالححتججون حجحورهن 
االحدان و  یة اذا اعتدلت تؤثر فحاحوال العالن اذا صلحت و االوضاع الفلك

 یاالستقاوة و الوضع االله یعل یجرحالنفوس فتصلح الهزاح و تعدله ف
و االرض  الواح السهوات یالهثل الهكتوحة ف یتوجه النفس الحالهحجوب ف

كها ه ا و اذا فسدت االحوال و االوضاع و جرت خر نظرها سهاوحصخو  یفتراها 
فسد حالهحجوب ف یحالنقهة تفسد االوزجة و تخرجها عن الوضع االله

تدرك تلك الهثل ححق االرض  یر نظرها فحصخقتها و حوشاعرهن و تعتل فال
كها اشرنا ال یرحونكوسا ف كاذحة  جا حقدر حاترك ش لن یه و انحاوورا حاطلة 

كحاال و قد اشرت لك ال یجهد   .قة االورحتجهل حق الحه 

 [فی انه قد تختلف الرؤخا ححسج االوكنة] الخاوس
ن حاطحا ححسب االوكنة فان ون االوكنة وا هو وسكن الشخو قد تختلف الرؤ

كالكناسات و الهزابل و الهقابر و الهواضع القفرة و الهظلهة و النجسة و ونها 
كلب او خنزحت فیف و اذا نام وحده و بحالفراش النجس الكث كافر او یه  ر او 

كثحف یعصخه الخهر او حشرب فخخهر او  هذه  یرا و اوثال ذلك فان فحه 
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لهن و وسكنهن و وأواهن فلو نام االنسان حوق ین و هحاطحاالوكنة سلطان الش
حارواحه و حدنه و عروقه و تعلقت  یهذه االوكنة تعلقت حه و دخلت ف یف

ه اوورا حاطلة و افزعوه و ارعجوه و اوحشوه و حلت الحدواغه و خ یصعدت ال
اروه صورا حاطلة و ون االوكنة وا هو وهجط الهلجكة و ونزل الرحهة 

جة الطاهرة و ونها الفراش حكالهشاهد الهشرفة و الهساجد و الهواضع الط
كلب و ال خنزحس فحت لیالطاهر و ب كافر و الیه  اناء بول و اوثال ذلك  ر و ال 

كان حها تنزل الهلجكة حالرحهة السحفان ف ها القرآن و الدعوات و حقراؤ فخها اذا 
ها احراز و عوذات و قرآن و اوثال ذلك حشرط ان حعلق فخوب و حب حالطحتطخ

نام وحده و خ یجا ون الذیكون قرخطان حت وحده فان الشحذلك الج ینام فخال
االنسان  یهذه االوكنة اذا رأ یت وحده ففیب یلعب حه و ولعون ون نام فخ

ة حان خفحر یهنع عنه وانع آخر و اوا االوكنة االولخ ا تكون وعتجرة ان لنخرؤ
ض و خا و تكون حاطلة و الاستحسن النوم وع جنب او حاخها الرؤحتكذب ف

ر الهأوونة فانها حن بل وطلق الهرأة خاصة غحاطحالاستأونه ون تطرق الش
ا خختلف حسججه الرؤخضا وها خحالجهلة هذه االسجاب ا طانحوحل الش

كثحالدن یات للشئ الواحد فحان الهقتض و اعلن اختالفا فاحشا رة و حا 
كث كها قد رأحالهوانع عنه  كتاحنا اسرار النقاط و سهعت ون علن  یت فخرة 

ات حع ذلك و وقاحلة الهقتضحالنجوم و ال حد لالنسان ون والحظة جه
ة و حصلت له حالهحض وا خلص ون الهوانع حالكل حالهوانع و الحق

 اتحه الهقتضحات و الجاطل الهحض وا حصل له الهوانع و عدم فحالهقتض
كان االغلب اقوین بیكون االور بخفاذا اختلطا  كثر جرا ال ین و ان  جانجه  یو ا
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 یف عن وقتضاه بوجود الهقتضححرم الهانع الضعخو لكن اهلل سجحانه ال
 یف عن رحهته بواسطة وجود الهانع القوحالضع یالهقتض هنعخو ال یالقو
كل وقام و التحكن احدا  یحق حقه فافهن ذلك و اجره ف یكل ذ یعطخبل 

وجد ین و قل وا ححالصرف عند الشوب و غلجة جهة فان اهلل ذو الفضل العظ
خف خ ه السالم وا وعناه لو خلص الحق لنحعل یعل قال ا صرفحالدن یف

ؤخذ ون یعاقل و لكن  یخف علخ و لو ان الجاطل خلص لن یحج یذ یعل
نة و یهلك ون هلك عن بحعا لحان جهحأتحهذا ضغث و ون هذا ضغث ف

كذلك وا داوت دولة الجاطلة قاجهة فاذا صار حنة و الدنیعن ب یون ح حیحخ ا 
الوقت الهعلوم خلص العالن عن  یطان عند الروحا فحالرجعة و قتل الش

رد ی ام فاور وحكن و قضاء وجرم و لنخاور اهلل و اوا هذه اال شوب الجاطل و ظهر
ات و الهوانع ان احطت حجلغ الكتاب اجله فراع الهقتضی یاهلل اال هكذا حت

كانت الهقتض و الهوانع  یات التحصحبها خجرا و احكن لكل حقدره و لها 
ع اجزاء هذا العالن حعضه بجعض صار هذه العلوم حالرتجاط جه یالتستقص

جلب  ینفع فخلها الحنفع و لكن قلخلها الحدرك و قلخرها الحكث یوا تر یعل
جة حالجت و القطع و حالنت یالحكن عل ینفع وحذور او دفع حالء وقدور و ف

 ین حتحس ححكحن لحنفع و الحكخنفع و خالعلن حاالسجاب و العلل  یلكن ف
تهلن عن حق االشیعرف حقاخفهن هذه الهساجل حق الفهن و خ اخذ اء فال

جة حتصب النت جة فانك ان لنحتصب النت العلن حاالسجاب و العلل اذا لن
 یوعرفة رحك و ف ینفعك فخاء و حق االشیالهطلوحة ظاهرا اصجت وعرفة حقا
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 یس لها اعراض و اسجاب وختلفة و هحل یة التحة الكلحر العلوم العقلیسا
  .نحقحالقطع و ال یعل یتجر

كها اذا نام علی طهارة او فی انه قد تختلف ] السادس الرؤخا ححسج االحوال 
 [وستقجل القجلة و ذاكرا هلل سجحانه و غحر ذلك

ة و خطهارة ظاهر یا ححسب االحوال فان االنسان اذا نام علخو تختلف الرؤ
كرا هلل سجحانه وتوجها الححاطن ه و قد استغفر لذنوحه و حة وستقجل القجلة ذا

 ه النوم وحغلب عل یجات و ذكر اهلل حتحطتطهر حهاء التوحة ون اقذار الخ
طان و احترز حاالحراز الهأثورة و استعاذ حاسكته و استعاذ حاهلل ون الش

ة خها آحن السحاطحة و قرأ القرآن و احتجب حه عن شر الشخذات وروخحتعو
ذلك و هو وستكهل  یهذا االور و نام عل یة هلل سجحانه فخالسخرة فانها آ

كان فر الشروط و یسا ها فانه یها نقص فان هذا اقوحاستتهها بهذا االور ان 
السهاوات  یف یریوا  یریالسهاوات الجتة و  یصعد نفسه الخاه و خصدق رؤخ

ها حلعجون حه السخدخلونه و الخن فالحاطححف حه الهلجكة و تهنعه عن الشخو 
كان خف اذا  ل و اواحوقت صلوة الل یل فحف الجطن صاجن النهار قاجن اللحاذا 

ها وحده او حر ذكر و توحة و قراءة و استعاذة و السحغ یر طهارة و علحغ ینام عل
راه اضغاث احالم اللهن اال ان یالجطن فان وا  یت وحده او وهتلیب یف
كالطب فانه  یهنعه وانع و اعلن هذه االسجاب فخ قال ان خهذه العلوم 

كذا و اوا اذا خلطه شارحه حاضعافه  یعنخسخن خ ینحالدارص هو وحده طجعه 
وسهل  یقال ان الدواء الفالنخحس له حسخونة الجتة و خواء الحصرم فانه ال

كذلك االعهال خس حون لحلكن اذا خلطه حاضعافه اف ظهر له اسهال و 



 

57 

 

لزم خها و اال حة و الثواحات الهوعودة لها و العقاحات الهذكورة فحالشرع
كالوا آخرخس حن لحن و الحكحوال الحكاق یالتناقض ف كالم ونه  اعتجر  خالف 

 ،قتل وؤونا وتعهدا فجزاؤه جهننخو ون  :یشرح قوله تعال یقول االوام ف ون
كذلك هذه االسجاب تقتضخ كن وانع و خ لو لن یعنخذلك  یقول ان جازاه و 

كلها و  یقدر علخو ال یاء التحصحات لالشحالهوانع و الهقتض ووازنتها 
كل شئ  ین و احصحق اجهعیالخال یحصخجة ونها اال ون حاستخراح النت

  .هةحوم القحن القسط لیضع الهوازخن و حاوام وج یف

كذبها] الساحع  [فی االخجار الواردة فی علل صدق الرؤخا و 
ه و آله قال اذا حاهلل عل یصل یرة عن النجیهر یعن الهجالس حاسناده عن اب

و  ثاخا اصدقهن حدخا الهؤون و اصدقهن رؤختكذب رؤ الزوان لنتقارب 
شرحه انه اراد  یل فحا الهؤون تكذب و قختكد رؤ اذا اقترب الزوان لن یرو

ضا عن خق العاوة ایون طر یوا رو یالهعن د هذاخؤیو  اقتراب الساعة
كان آخر الزوان لنحاهلل عل یرة قال قال رسول اهلل صلیهر یاب كد خ ه و آله اذا 

حسنده عن هشام بن  یعن الكاف یوا رو قناخو ون طر تكذبن ا الهؤوخرؤ
 یاه فخالهؤون و رؤ یقول رأخه السالم قال سهعته حعجداهلل عل یسالن عن اب

ل وعناه اعتدال النهار و حن جزءا ون اجزاء النجوة و قحسجع یآخر الزوان عل
نعها خت ادراك الثهار و قوله الهعجرون ان وقخوا  یل و استواجهها نظرا الحالل

كون حا اصدق و ال شك ان االول اوجه لشهادة الخجر حهضهونه فخكون الرؤخ
و  یذلك ان االحالم تترق یآخر الزوان اصدق و الوجه ف یا الهؤون فخرؤ

هانا و خآخر الزوان اثجت ا یهان فخاال ید و الهؤون الثاحت علخاالفهام تتزا
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ا ظلها و جورا و حن و قد وألت الدنیالد ین و لذلك ثجت علیالد یارسخ ف
و  یقحهان الحقخكن ون اهل االخ خرح ون لن یقد غربل اهل الزوان غرحلة حت

قترب خصفو الزوان و خهان هذا و خجق اال الثاحت الهاحض االی ارتد و لن
ولكوت  یكون الهؤون اقرب الحالزوان و الكون و الهكان ف یترقخالهلكوت و 

 یكذب و اوا رأخكد خ وناوه لن یاه فخقظته او برؤخ یه فخبرأ راهیالسهوات فها 
هن حن علحاطحالء الشحصدق الستخكد خ آخر الزوان لن یاهن فخن و رؤحالهنافق

نطق ون السنتهن اال خطان و الحنهن اال الشحنظر ون اعخهن فالحو نفوذهن ف
الهؤون  اخكون رؤخام خهذه اال یطان ففحدرك حهشاعرهن اال الشخطان و الحالش

كذب و رأخه اصوب و رؤخاصدق و رأ آخر الخجر االول  و اوا ه اخطأخا الهنافق ا
اخجاره  یف یجالیال یه ان الذحثا فاحد وعانخا اصدقهن حدخان اصدقهن رؤ

ا خقصته الرؤ یف یجالیكذب الخن خطاؤه ان حتجخ یعن االوور الهحسوسة الت
كثر احتخنقص و خد و خزیان  كان ا اخجاره عن االوور  یاطا فحكذب فهن 

طهجن الهعجر حاخجاره انه خاه اصدق و خكون رؤخنقص خد و الخزیالظاهرة ان ال
عجره حطهجن حقوله فحساوح فخس حكالوه و ل یغرق فخس حكذلك و ل یرأ

قدر االنسان خل و اوا الكاذب فالیحصل الظن بوقوع التأوخراه و یححسب وا 
كخرؤ یقه انه رأختصد یعل صة حادة و ال نقخحال ز یها حكا اصال او رآها 
قد عود  یقوله هو الذ یراد حه ان الصادق فیهكن ان خلها و ختأو یقدر علخفال

قة حالحق یفههها علخ یاء حكله حتحاالش یق االوور و التوجه الحنفسه حتحق
اء و ححاالش یجالیكذب و اوا الكاذب فالخكون اذا اخجر عنها صادقا الحل

كان نفسه خاخجاره عن االوور ان  یف یجالیفههها و ال خالف الواقع فهن 
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اء عن اعتناء و حاالش یالهنام ال یكون توجه نفسه فخق االوور حوعتادة حتحق
كان نفسه وعتادة حالتساوح فخرؤ یب فحدقة فتحققها فتص  یاه و ون 

كاذحتحق قولها التحقق نفسه خ یب التخق االوور و تكون حواسه وشوشة حاال
تصا االخالرؤ یف كها هذا و الرؤ یب فحوور فال ا شأن ون شؤن النجوة و خادرا

كاذحا و الخهو الهخجر عن اهلل سجحانه و اهلل سجحانه ال یالنج تخذه خستنجئ 
كون حشارة لهن و ال شرهن حر الناس لحوناوه خ یلههه اهلل فخوخجرا عنه فال

 یدل علخ یكون انذارا لهن فالكاذب وحروم عن الهام اهلل سجحانه و الذحل
كثخان الرؤ ر یعن الجصایوا رو رة ونها وا ور هنا و ونهاحا ون شؤن النجوة 

و  یه السالم ون الرسول و ون النجححسنده عن زرارة قال سألت احاجعفر عل
كها حكلهه قجال فحل فحه ججرجحأتخ یون الهحدث فقال الرسول الذ  یریراه 

النوم نحو  یف یؤتی یالذ یكلهه فهذا الرسول و النجخ یاحدكن صاحجه الذ
كان حا ابرهخرؤ ه و آله ون السجات اذا حاهلل عل یاخذ رسول اهلل صلخن و نحو وا 

و ونهن ون تجهع له الرسالة و النجوة فكان  یالنوم فهكذا النج یل فحاتاه ججرج
راه و یكلهه و حل قجال فحه ججرجحأتخا حه و آله رسوال نجحاهلل عل یرسول اهلل صل

كالم الهلك فخ یالنوم و اوا الهحدث فهو الذ یه فحأتخ ر ححدثه ون غحسهع 
الصادق  و عنرةحكث یالنوم و االخجار بهذا الهعن یه فحأتخر ان حراه و ون غیان 
كان العجد علحعل  یرا اراه فحة اهلل عز و جل و اراد اهلل حه خحوعص یه السالم اذا 

ا الصادقة خة و ان الرؤحالهعصنزجر بها عن تلك حروعه فیوا  ( ظ وناه ) وناوه
ا خه و آله ان الرؤحاهلل عل یصل یالنج و عن ن جزءا ون النجوةحجزء ون سجع

ر فاذا حدثت بها یرجل طا یعل ین جزءا ون النجوة و هحجزء ون ستة و ارحع
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ره و حجه و تجشحا وخجرا عنه حغحتخذ الكاذب نجخوقعت فاهلل سجحانه ال
ن جزءا ون النجوة حا الصادقة جزء ون سجعخن الرؤقوله ا یالوجه ف و اوا انذاره

 یال ه و آله و نسجة الشعاعحاهلل عل یصل یفان الهؤون خلق ون شعاع النج
كها حالسجع یر نسجة الواحد الحالهن ر حظهر ون االخجار و هذا الواحد غخن 

ن خلق ون اسفل جزء حون اجزاء السجع ین بل هو واحد آخر ادنحذلك السجع
ك و قسن  یالن االثر شجح اسفل وراتب وجودات العال ینونة العالحون اجزاء 
وقام  یالدان یان وقاوه حالنسجة ال ین اشارة الحالسجع یعل یوراتب العال

كن قواها سجعونخة حالهشاء و الهش یة حالنسجة الحالهش و  عجر عنها حكن و 
دوار ثلث ارحعة ا یقد تن وجوده ف ین فان العالحالستة و االرحع یالوجه ف اوا

كل دورة ونه وركب ون عشر حدورات لتهام قاحل ته و دورة لتهام وقجوله و 
كها حقق ف وحله فتن له  یقجضات تسع ون االفالك و واحدة ون االرض 

كها قال اهلل سجحانه لة و اتههناها حعشر حن لحثلث یووس و واعدنا ارحعون وقاوا 
و التشخص حدود ستة ن حوقام التع یو له ف لةحن لحقات رحه ارحعحفتن و

ن جزءا حفذلك ستة و ارحعون وقاوا و االثر بهذا االعتجار جزء ون ستة و ارحع
كالعرض حالنسجة ال الهؤثر و ظهور ونه حالجهلة  یفانه اثر اسفل وقاواته و انه 

آخر الزوان و  یتكن ف ه ظل جزء ون اجزاء النجوة الجتة و ان لنخا الهؤون و رأخرؤ
كد ف كانت تتأ كتاب الهؤون للحس یكها رو خر الزوانآ یان  ن بن حعن 

اه جزء ون خالهؤون و رؤ یه السالم قال رأحعجداهلل عل ید حاسناده عن ابحسع
الرضا عن آحاجه  و عن الثلث یعل یعطخن جزءا ون النجوة و ونهن ون حسجع

ا الهؤون خس رؤحو ل ،یانته یاء وححا االنجخهن السالم قال رؤحعل یعن عل
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كاالجهة علحو لكنها الهام ون اهلل و ل یوح كها  هن السالمحس حد التحدث 
ه حون الهجالس حسنده عن هرون بن حهزة قال سهعت احاعجداهلل عل یرو

وناوه و ان ونا  یف یؤتیقلجه و ان ونا لهن  ینكت فخقول ان ونا لهن خالسالم 
ه حأتخلهن  (ظ الطشت و ان )ونا یسهع الصوت وثل صوت السلسلة فخلهن 

كد خ حالجهلة اذا تقارب الزوان لن ،یل انتهحكاجحل و وحصورة اعظن ون ججرج
ن ان یثا و اوا قول الهعجرخا اصدق حدخا الهؤون و اصدقهن رؤخكذب رؤخ

ف و حناع الثهار آخر الصخب فان وقت اخناع الثهار فهو قرخا تصدق عند اخالرؤ
ة حاالحخرة و الرطوحات الشتاجتحلل خو  صفو الهواءخف و عند ذلك خاول الخر

ه السالم حعن الرضا عل یكها رو فها لهاحف و تجفحة حغلجة حر الصحعیو الرب
درك خه حو ف ،سلطان الهرة السوداء الخجر یقوخب الهواء و حطخلول خا یان ف

 یا ثن فخن و صح الرؤحاطحالثهار فاذ طاب الهواء قل الش
ح خه رحتنفس فخاح الهختلفة و خه السالم تهب الرحعل قال االول نیتشر

اح فال عجرة حالهنام خه اوراض و اوحاء الختالف الرححدث فخو  ،یالصجاء انته
اول  یكن وانع هذا و فخ ا ان لنخصدق الرؤخف خاول الخر ین ان فحه فتجحف

قة حدق یجة الرأیحالة الصفاء صا یف یف اول سلطان السوداء و هخالخر
اه خصدق رؤخحان  یه حرحاالوور فاالنسان ف یالفكر ثاحتة العزم تتدقق ف

  .فافهن

 [فی انه قد تختلف الرؤخا ححسج الههة] الثاون
كان فخو تختلف الرؤ له وهتها حاور حاول ل یووه او فی یا حسجب الههة فهن 

هة و تعهد خة و عزخر روحبجاله ون غ یجرخه و حغلب علخهلكه و خ یحت
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تلك الههة فانه اذا  یوهها غفل عاد النقلع ذهنه عنه اال حعسرة و خث الححح
كالعاشق خناسب ههه الجتة و ال عجرة حهثل هذه الرؤخوا  ینام رأ ا و ذلك 

وعشوقه و وا  یریه فانه حهحض وا نام ححالهعشوق الغالب فكره ف یالهجتل
الهاء و  یریاللصوص و العطشان  یریتعلق حه و الخاجف عن اللصوص خ

ل لها و یالجتة و ال تاو یعجرة حشئ ون هذه الرؤرتقجه فال یوا  یریالهرتقب 
ا وصجوغة خهو ووضع الرؤ یذلك ان ورآة الحس الهشترك الذ یالعلة ف

تشكل خ یو طجعه الثان یوتشكلة حتلك االشكال و هو وتطجع بها فاذا خل
كل وا خنصجغ حصجغه و خحشكله فاذا تشكل حشكله  ه حنطجع فختشكل حشكله 

كذلك فحنظر الخكل شئ  یقظة صورة ههته فحال یف یریانه رحها  یحت  یه و 
جة و صجغتها حصجغ و قاحلت بها حه یانك لو نحتت الهرآة عل یالهنام االتر

جة الهرآة ال الجدار فالحس الهشترك اذا تطجع حه یت الجدار علخالجدار رأ
ق و حتطجعه فهو دق یالسر ف و اوا یجة طجعه الثانوحه یعل یریكلها  یریحطجع 

كان حقة الحكهة فحالتجهل حق یك حه حتساخجر كلها  ه اعلن ان الشئ 
كان ارق و ارطب خجس یاغلظ و ا كلها   كون اسرعخكون اقل وطاوعة و 

ظة احعد انفعاال عن العوارض حفة الغلحوطاوعة فالجل ذلك االحدان الكث
قة الناعهة اسرع انفعاال عن العوارض فالجدن حالنسجة حالعارضة و االحدان الرق

كثف و ا یال جس فالجدن احعد انفعاال عن العوارض العارضة یالروح اغلظ و ا
ف حالروح جسن لط یو لذا رو و اوا الروح لشدة رقته و رطوحته اقرب انفعاال

كث ع االنقالب و االستحالة و االنفعال فاذا توجه خفالروح سر ،فاحالجس قالجا 
الهاء  ینحوه و اذا توجه ال رهحغخه وثال النار حالنار و وقع ف یاالنسان بروحه ال
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كل شئ حه شجحه غحو وقع ف ر روحه و حتغخه االنسان حتوجه الخره نحوه و هكذا 
دة واحد حعد خه وثل عدحالفور لرقته و لطافته فاذا توارد عل یتشكل حشكله فخ

ه وثال واحد حه واحد ونها فاذا دام علحتهكن فخ التعاقب لن یواحد عل
ه حاحسا فخا خكن الروح سوداوخ وقاوه وا لن یحه و ف تشكل حشكله وا دام وواجها

 ینهحخشئ و  یر ثاحتة علحة غیشئ ودة و االرواح الرطوب یثجت علخ حدة لن
كالنقش علحصخعا و تنساه و خعنها سر كان ف یر  ا خوقاوه سوداو یالهاء و اذا 

كلها انتقش فحثجت علخا وتحجرا یتراب عنه بجطؤ  ینهحخه زوانا وهتدا و حه 
السوداء و  ید فخزیضا خالشئ الواحد و عدم تنقله عنه ا یا و وداووته علهذ

كها ان الحركة تحدث الحرارة و الحرارة ا الحركة  یضا تقوخالتحجر 
حذو قول  یضا تورث غلجة السوداء علخته وورثة للهداووة و وداووته اخفسوداو
  :الشاعر

واجفا لوال جفاه  یجحلوال وش  ن ون احبیو ب ینیوسجلة الدور جرت ب
  اشب لن

ستخرح خستخرح غور العقل و حالعقل خ ه السالم حالحكهةحالصادق عل و قول
ه الهثال و اذا ثجت حجسه تحجر و اذا تحجر ثجت علیفاذا ازداد  ،غور الحكهة

ث اذا حه فصار حححة فتطجع علحشجه الذاتخه الهثال انفعل حه انفعاال حعل
ه لرقته حهتنع علختعهد فالختلك الصورة اللهن اال ان  یله عاد الحو و یخل

ة و حتطجعه حهحض التخل یعود الخة حجوسته النسجحة و لكن لحة النسجحالنوع
كلها ترك اشتغل حاله حها یها حلذلك تجد صاحب الههة داجن النظر ف هتن و 

شكله  یروحه ال هتن حه فاذا نام صاحب الههة و حطل تعهداته حالقهر عادی
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كتساب جا حصورة ههته ال وحالة و اعظن ذلك اثرا اذا سهر ش یو طجعه فرأ یاال
 یالنوم حت یكون اقرب الخجسه و تطجعه و ی ید فخزیها حههته فان سهره ف یف

الهنام  یناها فخعجارة او وسجلة رأ یالفكر ف یرنا ان سهرنا فحتفق لنا و لغخانه 
عة تلك العجارة حهة بل حالطجخر عزحون غ بجالنا یجرخبل و اذا انتجهنا اول وا 

 یال او اهتن حه فحه قلحها وا سهر االنسان فحال السححالجهلة التطجع الحاصل ل
الههتن حالعلن ون  ینووه الجتة فالجل ذلك اذا رأ یراه فیه حفراشه و نام عل

ر ذلك حع او حالهناصب الهناصب او غخع الصناخن العلن او حالصناحالهطوع
حتهل ان حر الجاب الههتن حه فحجا حغتة ون غحش یاه الجتة نعن لو رأخبرؤعجؤ خال
ا خحالرؤ یعتنخط و الجل ذلك نجد ون خر الشرایكون صادقا اذا حصل له ساخ

كاشفة عن االوور خرؤ یرید ان خریر و له حسن ظن بها و حو التعج كثر خا  كون ا
لة حاه قلخا و رؤخلرؤل احرا هو قلحظن بها خخو ال یحالرؤ یعتنخا و ون الخرؤ

ا خالرؤ یاءهن فحهن السالم اولحاالصاحة و الجل ذلك رغب الحجج عل
االلهاوات و  یتلق یتوجهوا الخستكشفوا االوور و خب و حستانسوا حعالن الغحل
ر وحل حصخسألوا اهلل سجحانه حلسان حالهن و وقالهن ذلك و خنتظروها و خ

ن و حیستأنسوا حالهلجكة و الروحانخب و حعرصة الغ یتطرقوا فختعلق االلهام و 
عن االختصاص  یوا رو فهن ذلك هن وجشرات و ونذرات و الهاواتحأتخ

كانت له الخه السالم قال سهعته حبن جعفر عل یحسنده عن ووس  یقول ون 
حنا فانه  یناجخال حغتسل ثلث لحعرف ووضعه فلخرانا و یاهلل حاجة و اراد ان 

الهنام  یفان رجال رآك ف یدحل سحه ووضعه قحعل یخفخغفر له حنا و الخرانا و ی
ه تركنا و حفسد علخنه انها خه دحفسد علخذ حس النجحذ قال لحشرب النجخو هو 
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عزم ححنا رحه ف یناجخحنا اوا الهراد ان  یناجخالهراد حقوله  ،تخلفه عنا الخجر
تنا و خرؤهتن بی یعنخحنا  یناجخاه او خنا اخریه حنا ان حتوسل الخه حنا و حعل

حسنده عن عهرو  یالكاف و عن راهنیتنا و وحجتنا فانه خحدث نفسه حنا و رؤخ
ه و آله اذا حاهلل عل یه السالم قال ان رسول اهلل صلحبن خالد عن الرضا عل

هن حعل عنهن یو رو اخحه الرؤ یعنخاصجح قال الصحاحه هل ون وجشرات 
ح و تخرح حنه صححقخجة و ححة الن نفسه طحا الهؤون صحخالسالم ان رؤ

و  یانقطع الوح یو رو ز الججاریون اهلل العز یوح یون الهلجكة فه یفتتلق
حسنده  یالكاف و عن ن و الصالحاتحنوم الصالح یالهجشرات اال و ه یحق

ه و حاهلل عل یه السالم قال قال رجل لرسول اهلل صلحجعفر عل یعن جابر عن اب
ا الحسنة خالرؤ یا قال هحوة الدنحالح یف یقول اهلل عز و جل لهن الجشر یآله ف

ذلك و انها الغرض  یدل علخوا  یأتخا و حالدن یجشر بها فحالهؤون ف یری
و االلهام  یب و الهلجكة و الوححناس حعالن الغحا لالستخاهتهام الهؤون حالرؤ

عتنوا حاور خ ث لنحالعلن ح یحعض ونتحل یلة خالفا علحه ونافع جلحو ف
كها خالرؤ   .اقوالهن ان شاء اهلل للعجرة یأتخا 

 [فی انه ون اسجاب اختالف الرؤخا االعتقاد] التاسع
ن فان حن و سر جسحضا اور عظخا االعتقاد و هو اخو ون اسجاب اختالف الرؤ

كذلك خ ه و وا لنحاور و تحجره عل یاالعتقاد هو انعقاد الروح عل كن االور 
خالفه او  یلتفت الخ اور و لن یدة و اعتقادا فاذا تحجر الروح علحسن عقخ لن
ذلك فهو  یتزلزل و انصجغ نفسه و روحه و حواسه علخ عتن حخالفه فلنخ لن

وافق اعتقاده حقا یا اال وا خالرؤ یف یریالفصل السابق ال یالجل وا ذكرنا ف
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كان الرجل خله رؤ یریرا حرجل خ یكان او حاطال فاذا اعتقد ف ا صالحة و ان 
راه حاسوء حال و یا طالحة و خله رؤ یریه شرا حعتقد فون اهل الجاطل و اذا ا

كان الرجل ف  یا علخالهرا ین و ذلك ان االشجاح فحالواقع ون الكاول یان 
كافر  یا سواء طاحقت الواقع ام خالفت فاذا اعتقد فخحسب الهرا وؤون انه 

كرخن و ظل ون حسهوم و حه یراه فی قرأ اال خ ن و هو لنخحهوم ال حارد و ال 
 یراه فیكافر انه وؤون  یر اال صجغ ذهنه و اذا اعتقد فی ف نفسه و لنحرو

كرحجنات و نع ر اال اصجاغ ی ن و نعهة و راحة و عز و جالل و لنخن و وقام 
كان خصدق الرؤخالجاب انه ال یلك ف یذهنه و الدستور الكل ا اال ون رجل 

كل غش و غل و صجغ و شكل اللهن اال ان حا خالحذهنه صاف كون خا عن 
 ین فحاه الواقع و الشارع الهستقخوافق رؤحوافق الواقع اتفاقا فیوصجوغا حصجغ 

ا عن االصجاغ و نحن نذكر حعض اسجاب الصجغ حا خالحكون صافخالجاب ان 
ان حكن االسجاب و اال فالقاعدة الهوضوعة یحنوع الهسجلة و ب الجل التنجه

كل  یجل ذلك ترن و الحهذا الجاب دخل عظ یوا ذكرت فلالعتقاد ف یه
 ینه فخخالف دخكل ون  یریر و حخ ین فیرجال ذلك الد یرین ین حدیوتد

سقطها عن االعتجار اذا خس حا و لخاور الرؤ یقدح فخس ذلك وها حشر و ل
 یفاذا وجده عل یسأل عن اعتقاد الراجختحقق شروطها فالواجب للهعجر ان 

علن انه خأوله و خحه و ال یعتنخوافق اعتقاده الیالرجل وا  یخالف الحق و قد رأ
هن حا حاصطالح االجهة علخست برؤحل یطان بل هحاضغاث احالم و ون الش

ا ون اهلل و خه و آله الرؤحاهلل عل یصل یعن النج یكها رو حلن یالسالم بل ه
كان الرجل خعد وثل ذلك ون الرؤخفال ،یطان انتهحالحلن ون الش ا نعن اذا 
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ضر خس حالجاطل حاطال فهثل هذا االعتقاد لعتقد خعتقد الحق حقا و خوؤونا 
كان ذهنه وصجوغا اال انه وصجوغ حها خا و وا خحالرؤ وافق یجده حق النه و ان 

قة و لذلك حح حقححا فهو قجحقة و وا رآه قجحالواقع فها رآه حسنا حسن حق
كها ور عنهن فخصحتها اال یا الهؤون و اشترط فخورد ودح رؤ الفصل  یهان 

عن  یو رو ححنه صححقخجة و ححة الن نفسه طحا الهؤون صحخالسابق ان رؤ
ن جزءا ون النجوة و حاه جزء ون سجعخالهؤون و رؤ یه السالم رأحعجداهلل عل یاب

ر وضر و اعتقاد حالثلث حالجهلة اعتقاد الهؤون غ یعل یعطخونهن ون 
ه و حخالف اعتقاده فهو حجة ون اهلل عل یعل یریالكافر وضر اللهن اال ان 

ن یر الهعتجرحغ یالرد عل یف یان ان شاء اهلل تعالید بخذلك وز یف یأتحس
  .عتهنحهن السالم و شحو االجهة عل یا النجخرؤ یا و فخحالرؤ

 [فی اختالف الرؤخا حسجج الخصال النفسحة و الخواص االرضحة]  العاشر
كذحا الخصال النفسخختلف حسججه الرؤخو وها  ة و الخواص حا صدقا و 

عة و الشهوة و الغضب و االلحاد و الشقاوة فهذه حالعادة و الطج یه ة وحاالرض
االنسان  یختلف حذلك رأحالنفس و تصجغها ف یاصجاغ صعجة الزوال ترد عل

 یه برهة ون الدهر حتحجا و داوم علحفان االنسان اذا اعتاد ش العادة اوا اهخو رؤ
كلفة و حصدر عنه ون غخصار  كلها غفل عن ضده و حال یأوخر  ه حعسر علخه 

ة و حعة ثانحر تلك العادة طجحصخاالنقالع عنه فان النفس تطجع حذلك الطجع و 
كأنها هحتص نصجغ حصجغها خها ون الهثل حرد علیفكل وا  تهاحذات یر النفس 

نفسه  یریان الهعتاد حالسفر  یحسب وا اعتاده حت یراه علحال وحالة ف
السفر و الهعتاد حالعز  ینفسه ف یریلحضر قل وا السفر و وعتاد ا یداجها ف
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فقره و هكذا  ینفسه داجها ف یریعزة و الهعتاد حالفقر  ینفسه غالجا ف یری
الغالب الهواضع الهعتادة و  یالناس ف یریر العادات و ون اجل ذلك یسا

الناس وا  یریع الهعتادة فقل وا خاعتاد حهعاشرتهن و الصنا یاالشخاص الت
كان العادة حخالف الحق الخعتادوه فذلك اخ لن عجؤ حها رآه و هو حلن و خضا اذا 

حادث ون  یفقد شرحناه ساحقا و ان الروح الجخار و اوا الطجع طانحون الش
كخاالخالط و  كها و   یفا و الروح الدخانحختلف احواله ححسب اختالفها 

لقه الحس الهشترك لتع یاصجاغه ف یسرخو  یتولد ون الروح الجخارخ
كها ور فححالهواد الجسهان  یكل ذ یریع و لذا خنصجغ الحس حصجغ الطجاحة 

كل طجعه فها خطجع غالب وا  و اوا  راه ذوا الطجع الغالب حلن ال عجرة حهیشا
كلة النفس وع خا یفه الشهوة ضا ون اسجاب الصجغ فان الشهوة تنشأ ون وشا
ذلك الشئ  یتشتهة فحرة الهجدلة عن الفطرة االلهحنونة الهغحالك یشئ ف

ه و تلتذ حتقارحه و تحزن حهفارقته زعها ححه و تتوق ال یزعها ونها انها تتقو
ضعفها و اصل ذلك ون التطجعات العارضة فانها اذا غلجت خونها انه 

اسة و الشهرة و اوساك خاالستعالء و السفك و الر یالصفراء وثال تتوق ال
الزنا و اللواط و  یوثال تشتهالهال و الجخل و اوثال ذلك و اذا غلب الدم 

 یها تشتهحالنساء الهحروة و االخدان و اوثال ذلك و اذا غلب الجلغن عل
كل و الشرب و الزحالهفعول كثرة اال نة و التجهل و خة و الهدنة و الراحة و 

اوساك الهال و التفرد و القجض و الخهول  یاوثالها و اذا غلب السوداء تشته
 یون الطجع الفاسد الغالب فتزعن النفس التقو و اوثال ذلك فاصل الشهوة

كلها و التضعف حها خها حف ل الهوافق و اجتناب حتحص یخالفها فتشتهخشا
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خالفها وع خع فتكره وا خضا اصله ون الطجاخفهو ا و اوا الغضج الهخالف
خالف الججن فان الججن فرار النفس عن  یدفعه و قهره فهو عل یهة علخالعز

دفعه و الغضب هو نفور النفس عن الشئ وع  عن الشئ وع وجدان ضعف
الخارح طلجا لدفعه عن نفسها حالجهلة  یدفعه فتجادر ال یوجدان قوة عل

كانت خاالصجاغ الحاصلة له عن الطجا ع تكره اضدادها و تجغضها فاذا 
كراهة ط كان لها وع ذلك حللنفس وع ذلك حرارة تكره  ش و غضب و اذا 

كراهة ججن و خوف كالهها ون اصناف الغضب حالهعن برودة تكره  االعن  یو 
االلحاد و هو صجغ فاسد حاصل  و اعظن ونها ن للنفسحضا صجغ عظخو هو ا

خالف  یجعلها علخ یالجهلة حت یتها فحر لذاتحها وغحللنفس راسخ ف
كل حق خل ان حن فتهحل طجعا عن الصراط الهستقحالحق و اهله فته كون 

كل حق  یعل ص لها عنه حها و ال وححرد علیخالف وا هو حه حق و تأول 
اذ حاهلل اذا ححصل ذلك لالنسان و العخخالف الحق و  یتجعله عل یحت
 یارواحه فكها ان االنسان اذا حصل له فساد ف یعه الخفساد طجا یسر

ها حها و تتوق نفسه الحة و تشتهخة الهستنكرة الردخاالغذ یل الحعه تهخطجا
ة حتها شاهحر شاهحصحها فحعة الحفساد الطج یضا اذا سرخروحه ا فسدخ

كل حق و حاله یال یهذا الجاب تشته یناسجها ففخة لها حروحان ل عن 
حاطل و عدلت  یستهجه فههها و ذهنها و تشهجز ون سهاعه فاذا اولته الخ

د ان احذل حه لك خف ارخق شرحتحق هنا یو ل ه او سهعت بجاطل سكنتحال
كان حالغا وا حلغ وخلوق ون ارحع طجااعلن ان  كاجنا وا  ن و حع حارتخكل اثر 

كها حققناه فححاردت كتجنا الطجیسا ین   یع فخة فهذه الطجاحة و الفلسفحر 
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ك یصتها فحادتها و نقخز فها و خلوصها و شوبها و اعتدالها و حكهها و 
 ع تتلطفخسجب اختالف اآلثار الهتولدة ونها و هذه الطجا یانحرافها ه
 یالعقل و تتغلظ و تتكثف هاحطة ال یة القرب ون الهجدء اخغا یصاعدة ال

ة حاالجسام جسهان یة و فحالنفوس نفسان یة و فحالعقول عقالن یاالجسام فف
اللطافة و الكثافة  یع الهراتب ون نوع واحد اال انها تختلف فحجه یف یو ه

كذلك وقتض واحد اال انها ع الهراتب ون نوع حجه یف -حالفتح  -اتها حو 
ة وثال ان الجرودة و حة و الجسدانحاللطافة و الكثافة و الروحان یتختلف ف

 الروح یة و فحالجسد الرخاوة و الجرودة الهلهس یف یة تقتضحالرطوحة الجلغه
كل احد  یبرودة الروح حت یتقتض ضحكه و  یحسن ان فالنا حارد فخان 

كأنه حكالوه و حركاته و ونظره و اخالقه حح ة ححس ذلك حادواته الجسهانخث 
كل احد ان فالنا حار او خو  احس او رطب بل حلو و حاوض او ور او خحسن 
ذوق ذلك و ذلك وحسوس العقالء و هكذا تختلف خكأنه  یح حتحول

ات ححسب وقاوها و وثال حكل ورتجة لها وقتض یالهراتب و ف یع فخالطجا
اللون  یالطول و ف یالكن تقتض یضا واضح فالنار وثال فخالظاهر ا یذلك ف

 یالهرارة و ف یالطعن تقتض یالخفة و ف یالوزن تقتض یالحهرة و ف یتقتض
الحاالت الحركة وع  یالرفعة و ف یز تقتضحالح یالحدة و ف یحة تقتضخالرا

كها فصلناه ف كذلك  یكتاحنا اسرار النقاط فه یالسرعة و اوثال ذلك 
ح و التهور و السفك و الشجاعة و االخالق حب الشهرة و الش یف یتقتض

 یدقة الفهن و النفوذ ف یالنفس تقتض یش و سرعة الكالم و هكذا و فحالط
العقل  یة و اوثال ذلك و فحة و االلهخعة و السهاوحاء و العلوم الرفحاالش
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ة و االرادة و القوة و القدرة حوا دق و جل و علن الهش یاالستعالء عل یتقتض
هذه فقس وا  ینونة الظاهرة و اوثال ذلك و علحة و الكحولة االحبل و علن االزل

ه السالم ان للجسن ستة احوال حعل یعن عل یالجاب وا رو و ون هذا هایسو
كذلك الروح فححوة و النوم و الحالصحة و الهرض و الهوت و الح وتها حقظة و 

نها و نووها غفلتها و حقخعلهها و ووتها جهلها و ورضها شكها و صحتها 
ع اذا اعتدلت اقتضت اوورا وعتدلة وطاحقة خقظتها حفظها فهذه الطجاخ

 یحسب ارادة اهلل ف یعل یة اهلل سجحانه العدل القاجهة حالقسط فتجرحلهش
تعلق بها و اذا خع وا حجه یونها وا خلقت الجله و الفت له ف یاتخالخلق و 

حسب اختالفها و وجوه  یاتها علحفسدت و انحرفت تختلف وقتض
الجدن  یة اذا اعتدلت فحع الجدنخعددا فكها ان الطجا یفها التحصاختال
ها قواوها و صالحها و قوتها و اذا حف یة الصالحة الهحللة التخاالغذ یتشته

الخزف و  یانها تشته یانحرفت اقتضت ححسب انحرافها اوورا فاسدة حت
كانت تتوق خلقد رأ كل الفحن و  كانت تا نفسها نا اورأة حلغت ون اورها انها 

كذلك و فحن الصفصاف لرخاوته و تجهعه  یال كله و  جلغ یتدخره و تا
ة حها فواسد روحانحظهر فحته فحع االنسان و اعراضها بروحانخطجا یالفساد ف

و ونها  یاول یعحة له و ونها فساد طجحعة ثانحهو طج یفهنها انحراف عاد
كها ور و خفسد غضجه و ونها وا حه خفسد حه شهواته و ونها وا حه خفساد  لحد 

نعوذ حاهلل  ینعوذ حاهلل و هو اعظن ون الكل فهو انحراف ذات یشقخونها وا حه 
 یوالیالحق و اهله و  یعادخؤون ونه وعه عن شر و یر و الحونه وعه خ یرجیال

كالهرض الههلك الذ یالجاطل و اهله و هو االنحراف الكل ال برء له  یو هو 
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كالهانالجسد ا یف ال برء له نعوذ حاهلل و لكل واحد ون  یا و الجنون الذحو 
فاذا حصلت هذه االصجاغ للنفس و هذه  یذلك اقسام التحص

 یحسه الهشترك ف یاء فحاالش یرحاه ال وحالة فخاالعوجاجات تكذب رؤ
كله حلن و ون  یرونه فیحسب اصجاغه فال عجرة حها  یوناوه عل وناوهن و 

ه السالم حعل یوحهد العسكر یعن اب یو لذلك رو طانحالش یطان و الحالش
كثر الهنام رأ یف ان الناس النحرافهن عن نهج الحق و  یعنخاالحالم  یا

كثر وناواتهن اال االحالم و قد عرفت ان الحلن هو الذ یرون فیالصواب ال  یا
قطعات احالم  یا اضغاث احالم طان و لذلك قال اهلل سجحانهحون الش

ك قجضات نجاتات وختلفة تجهع و العجب وهن فسر هذا الفت و ركجت 
كالنوم و وا حان طلب الدن یه السالم عنحالخجر حانه عل كالحلن و حصخا  ر ونها 

كثرة  یف فهن هذا الهعنحك یواادر ون هذا الخجر و ونهن ون فسره ان 
الجاطلة و  یالغفلة عن ذكر اهلل و عن الهوت و اوور اآلخرة ووججة لالوان

ها الكرام و ذلك حلتفت الخكاضغاث احالم و ال یه یالفاسدة التاالت حالخ
كثر رؤ یعدم الهناسجة حهحل و الهعن یضا فخا ا خوا ذكرته لك و حاصله ان ا

كها هو ظاهرحطانحالناس احالم ش   .ة ال عجرة بها 

فی ان االحادخث النفسحة و االدراكات الجرزخحة و الكشوف ]  عشر یالحاد
كلها ون حاب واحدالحاصلة للهرتاضحن   [و الطحوف 

كات الجرزخحث النفسخاعلن ان االحاد ة و الكشوف الحاصلة حة و االدرا
كلها ون حاب واحد و حن و الطحللهرتاض االعتجار و  یتجع حعضها حعضا فخوف 

كلها الجنطاس كان الحس سلحالصحة و وخرح  كل صجغ و حا فاذا  ها عن 
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كها هو و ادرك حقحشئ عرفه حع یو نظر ال یاو عرض یشكل ذات قته حنه و رآه 
كان  یه فجاء وا ادركه وطاحقا للواقع و الوضع االلهحعل یوا ه یعل فاذا 

حسب انحرافه  یوصجوغا حصجغ او وتشكال حشكل صار وا ادركه ونحرفا عل
كه و طخء احاد یجحف كشفه و ادرا كلها حاطلة ونحرفة عن حث نفسه و  فه 

علن حطالن خة و هو الخاالدراك و الكشف و الوصول و الرؤ یدعخالحق و هو 
ق یحقا یرته و وصوال الحن حصحزعن الجهال ذلك ونه فتحا لعیذلك و 

كلهن حاالش كات و  كان ذلك حقا لهااختلفت الكشوف و االدرا دعون خاء فلو 
وزن الطجع و الحس حالقسطاس ی ة فال عجرة حشئ ون ذلك وا لنخالجزم و الرؤ

عهن و وشاعرهن خن حاعتدال طجایو هن الهعصووون الهعتدلون الذ نحالهستق
هن حه و حه اعطوا الحكهة و حن عصههن اهلل حه و اصطفحصاروا وعصوو

كان َوزانهن حات الجخالكتاب و الهعجز و اآل نات و الدالالت الواضحات فهن 
كان حخالفهن فهو حث و الكشف و االدراك و الطخح الحدحفهو صح ف و ون 

كشفه و لو ادعخرة حشئ ون رأال عج كه و  انا و علهت انه حة عخالرؤ یه و ادرا
ر احدا و هذه االوور حخ یؤل الیع ذلك اضغاث احالم الحفه فجهحصادق و ط

كلها ف یالت ا اال ان االنسان لكونه ذا قلب واحد و توجه حالجنطاس یعددناها 
نحو  یعلحا اال خآن واحد صر ین فحجهت یالتوجه ال یقدر علخواحد ال

كانا ضع كانا قوحن ناقصحفحالتعاقب فان اسرع  ن و ان ححخن صریین و اال 
كه له ضعحغ یجهة تاوا و نظر ال یكان التوجه ال كان ادرا فا حره حتوجه ناقص 

آن واحد فان اسرعت  ین فحجحش یالنظر ال یوثال ذلك انك التقدر عل
نة و یتهها بخحالتعاقب رأحا و ان احطأت خنا صریتدركهها ب هها لنححالتعاقب ال
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تها خته واضحا و رأخاطرافه توجها ناقصا رأ یشئ و توجهت ال یان نظرت ال
كان توجهك الناقص الخنة صریر بحغ نقص ون خضا خاالطراف ا یحة و ان 

كان حجه ینفس ذلك الشئ و هكذا االور ف یتوجهك ال كات فاذا  ع االدرا
التوجه  یقدر علخة الخاوحلدنالحواس الظاهرة ا یتوجه االنسان الكاول ال

كان خالص التوجه الححه ش یریا فاوا الححنطاس یالكاول ال الحواس  یجا اذا 
نقص حضا فخالحس الهشترك ا یف الحتوجه حتوجه ضعخالظاهرة و اوا ان 

ضا خالحس الهشترك ا یدرك وا فخالجهلة و  یفر الظاه یون توجهه ال
كه اطراف الهنظور ال كان خحصل له حدخه و حذلك حكادرا ث النفس فاذا 

كثر و خون االول  یا اقوححنطاس یتوجهه ال كه الظاهر ا كه  یقوخضعف ادرا ادرا
كات الجرزخحا فحبجنطاس كالخححدث ونه االدرا ال و الفكر و الوهن و اوثال حة 

الحس  یذلك فاذا قطع التوجه عن الظاهر قطعا ناقصا و عهدة توجهه ال
كالههسوس الذیانا و حة عحرزختهثل له الصور الجخالهشترك   یری یراها 

كلهن و له حالة فیكالههن و خالجن و  اذا افاق  یقظة حتحن النوم و الیها بحؤا
كن ف قول لنخ كن و اسهعكن صر یا كنت ارا حا و هذه الحالة خعالهكن و وا

ة حف فاذا قطع التوجه عن الحواس الظاهرة حالكلححالة الكشف و الط
كان نفسه وصجوغة وشكلة  یاسترخ ع حكون جهخاعضاؤه و نام فاالنسان اذا 

كلها حه یهذه االحوال ونه عل كالظاهرة و  جة نفسه الن الهشاعر الجاطنة 
حسب صجغها و شكلها ال  یها علحظهر فحها فحكالهرآة وا قاحلها انطجع ف

الحق  یكونوا علخ وحالة فالجل ذلك ال عجرة حكشوف اهل الكشف وا لن
ل لخلق اهلل ذلك یها ال تجدحفطر الناس عل یالحق هو الفطرة فطرة اهلل التفان 
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للنفس وطاحقة صفات اهلل العادلة  یقتضخن هو وا حن القین و الدحن القیالد
 یر الهتصفة حصفات الكثرات الهنحرفة الهخالفة للوحدة و الوحدة هحالغ

كثرة و التوسط و االعتدال و الد كل  وحد النفس و ین حن القیالصفاء عن 
كانت وتدخعدلها و خ كانت حكها حن القینة حالدخجعلها حكها قسطا فاذا  ن 

كها هحاالش یعدال قسطا تحكن حالحق فتر ة خاصة حس لها واهحو ل یاء 
زان تلك العدالة ووافقة حك ون وكنون االسرار حال غجار و وحه الحافهن وا الق

هن فال حصلوات اهلل علن و هن الهعصووون الهصطفون حن الهقسطحالعادل
ة النفس عن حن عن الحق و اهله فالواجب اوال تصفیدخعجرة حكشف الحا

ن الهستنجطة و القواعد الهوضوعة الهسلهة حاالغراض و االوراض و القوان
اء ثن حاالش یس الهلتزوة ثن النظر فحر الهأخوذة عن اهل الحق و النواوحالغ
الحق و ول  ید اهلل و اال فحد الن وا انكشف فان وافق الحق صح و احهیتوز

ن و السهاء رفعها و وضع حاطحالش یلك فانه ون نجو ه و اترك وا انكشفحال
زان و حهوا الوزن حالقسط و التخسروا الهحزان و اقحاله یزان االتطغوا فحاله
رك و ادعاء حك وا ذكرنا هنا لهعرفتك حخطراتك و خطرات غحناه

كسراب حقن الكشف و احالم اهل الهحالهنتحل كثرها  حسجه خعة حنام فان ا
ه حساحه و اهلل حجا و وجد اهلل عنده فوفحجده شخ اذا جاءه لن یالظهآن واء حت

كثر الكشف و الهنام رأ یع الحساب ففخسر  یالسن یاالحالم و لذا تر یا
 یریا و خالكشف و الرؤ یاحسن حال ف یخه فخوشا یرحالكشف ف یدعخ

كشفهن الش یریاسوء حال و لرحها  یه السالم فحا علحعل  یالهتق یعحاهل 
كذلك  یالسن یریر و یحصورة خنز كها نقل عنهن و  الفاجر حصورة االنسان 



 

76 

 

كذلك و النصرانحال یهودحال یری كل قوم  یالنصران یهود  رون یو هكذا 
ة اللهن اال و ان حطانحعجرة بهذه االحالم الش یه فاحها هن علحاحالوا وجشرة ف

 یوا ذكرنا ف یه و فحه فذلك حجة ون اهلل علحاحدهن خالف وا هو عل یری
كفا یا فخاختالف اقسام الرؤ یهذا الجاب ف   .ة و حالغخالصدق و الكذب 

 یالجاب الثان
  اخاقسام الرؤ یف

وة حالح یف یلهن الجشر یقوله تعال ین فحبن ابره یر علحعن تفس یفقد رو
 یراها الهؤون و فیا الحسنة خا الرؤحالدنوة حالح یقال ف اآلخرة یو ف احالدن

كها هو حكون له فخو الهراد حالحسنة وا  ،اآلخرة عند الهوت الخجر ه سرور 
هن السالم حوحهد عل ح االعتقاد هو الهسلن آللحالهعروف و الهؤون الصح

كن ون رجل  یف  یهن السالم و هو فحوحهد عل ظهر االقرار حآلخالجل و القل و 
صح خ یس حذلك الذحوتجع العداجهن فذلك وعوح النفس لده خعلهه و عقا

كشفهخرؤ قال  ین الكرخحعن وجالس الصدوق حسنده عن ابره یكها رو اه و 
رحه  یهها السالم ان رجال رأحه السالم جعفر بن وحهد علحقلت للصادق عل

ن له ان اهلل تجارك و یكون ذلك فقال ذلك رجل ال دخوناوه فها  یعز و جل ف
و  ،یاآلخرة انته یا و ال فحالدن یف الهنام و ال یقظة و ال فحال یف یریال یتعال

كان وسلها حاهلل عل یصل یة النجخرؤ یان فید بخلذلك وز یاتخ ه و آله و اوا اذا 
 یاه فخصدق رؤخاعهاله وخالف لهن فذلك  یده و لكنه فخعقا یلهن وتجعا ف
كثر ام نجعل الذححعض االح كثر و ا كذبها ا آونوا و عهلوا الصالحات ن یان و 

كالفجارحاالرض ام نجعل الهتق ین فیكالهفسد الهحاسن حسنده  فعن ن 
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ه السالم زعن حعجداهلل عل یاب یانسان ال یه عجداهلل قال حعثنحعن داود عن اخ
ران فقال حسهع الج یه قال فصحت حتحوناوه ون اورأة تات یفزع فخانه 

 یواهلل ان یالزكوة قال حل یالتؤده السالم اذهب فقل انك حابوعجداهلل عل
كنت تؤدیالود االختصاص قال و عن اهلها یها الیها التؤدیها فقال قل له ان 

كان العجد علحالصادق عل ة اهلل عز و جل و اراد اهلل حه حوعص یه السالم اذا 
ا خة و ان الرؤحنزجر بها عن تلك الهعصحا تروعه فخوناوه رؤ یرا اراه فحخ

هن حجاوع االخجار عنهن عل و عن ن جزءا ون النجوةحجعالصادقة جزء ون س
ن و حنوم الصالح یالهجشرات اال و ه یو حق یالسالم انقطع الوح

ه السالم ححسنده عن عهرو بن خالد عن الرضا عل یالكاف و عن الصالحات
حه  یعنخه و آله قال الصحاحه هل ون وجشرات حاهلل عل یقال ان رسول اهلل صل

كثرة وقوع الرؤ ،یا انتهخالرؤ كون نج یاعلن ان ون اسجاب   یو اسجاب صدقها 
القوم فان النفوس حهجاورتهن  ین ظهرانیاهلل سجحانه ب یاو عالن داع ال یاو ول
تهن و وعاشرتهن و التأدب حآدابهن و التخلق حاخالقهن تستعدل و خو رؤ

كثرهن رؤحصحو لو حالعرض ف یتتصف ان  هن صادقة وطاحقة للواقع و الجلیر ا
كثر الجالخذلك الجلد و بهن  یحترقون ون انوارهن فخن حاطحالش ا و خدفع اهلل ا

نزل الجركات و الهلجكة و االوداد خحلدهن  یاالوراض و الحوادث و الفتن و ف
ن ون حاطححترق الشخفضاؤهن ون الهلجكة و  یهتلحة فحهحة و الرححالرحهان

كثر القلوب ون الوساوس حفرون فخنورهن او  اذا غفلت عن الكفر و خلص ا
كانا ف كثخقع ون الناس رؤحالنفاق ان  كون الكثرة و الصدق خرة صادقة و حا 

عاشروهن و خ انهن لو لن یحقدر توالهن الولجك االنوار و وعاشرتهن حت
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كان خهن و تكثر و یرؤ تفاوتخعوهن حطخ ساوروهن و لنخ لن كثر صدقها الجتة و وا
كان اهلل وعذبهن و هن حعذبهن و انت فحاهلل ل  یالكاف و عن ستغفرونخهن و وا

 یا علخه السالم قال الرؤحعجداهلل عل یخلف عن اب یحسنده عن سعد بن اب
طان و اضغاث احالم حر ون الشیثلثة وجوه حشارة ون اهلل للهؤون و تحذ

كان لفظه التحزحر تصحیكون لفظ التحذخا ان خحتهل قوخو  ،یانته ن یفا و 
وا  د ذلكخؤیو  ن آونوایحزن الذحطان لحون الش یانها النجو قوله یاشارة ال

ا ثلثة خه و آله الرؤحاهلل عل یصل یث عن النجخحد یق العاوة فیون طر یرو
طان حن الشیا ون تحزخحدث الرجل حه نفسه و رؤخا وا خون اهلل و رؤ یا حشرخرؤ

كون الهراد حف ،صل الخجرحقن و لححدث حه و لخكره فالخاحدكن وا  یفاذا رأ
كان ون حد بن  یعن التجصرة لعل یو وا رو ث النفسخحاضغاث االحالم وا 

ه عن آحاجه یبن جعفر عن اب یل بن ووسحبن اسهع یه حسنده عن ووسخحابو
 یثلثة حشر یا علخه و آله الرؤحاهلل عل یهن السالم قال قال رسول اهلل صلحعل

 یراه فحنسان نفسه فحدث حه االخ یطان و الذحن ون الشیون اهلل و تحز
ه حعن الرضا عل یخ حسنده عن عجداهلل بن علحوجالس ابن الشو عن وناوه

الدر  و عن یاء وححا االنجخهن السالم قال رؤحعل یالسالم عن آحاجه عن عل
كتب حاسان ه و حاهلل عل یصل یالدرداء عن النج ید عن ابحالهنثور ون عدة 

ا خالرؤ یقال ه اآلخرة یا و فحوة الدنحالح یف یلهن الجشر یقوله تعال یآله ف
 یا و حشراه فحوة الدنحالح یحشراه ف یله فه یراها الهسلن او تریالصالحة 

ا خه و آله قال الرؤحاهلل عل یة عنه صلخهذه اآل یاخر ف دحو حاسان اآلخرة الجنة
 ین جزءا ون النجوة فهن رأحجشر بها الهؤون جزء ون ستة و ارحعیالصالحة 
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ًا و ون رأحذلك فل حزنه حطان لحذلك فانها هو ون الش یسو یخجر بها واد 
 یعنه صل ید الخدرحسع یاب و عن خجر بها احداخساره ثلثا و الخنفث عن حفل

حهد اهلل حون اهلل فل یحجها فانها هخا خاحدكن الرؤ یه و آله قال اذا رأحاهلل عل
طان حالش ون یكره فانها هخره وها حغ یحدث بها و اذا رأحها و لحعل
عجادة بن  و عن ذكرها الحد فانها التضرهخستعذ حاهلل ون شرها و الحفل

ا الصالحة خالرؤ یة الهذكورة قال هخاآل یه و آله فحاهلل عل یالصاوت عنه صل
كالم  یراها الهؤون لنفسه او تری الهنام  یكلن حه رحك عجده فخله و هو 

ون اهلل و  یوح ونها اقسام یا علخظهر ون هذه االخجار ان الرؤ یفالذ ،یانته
ون اهلل و هو الهام ون اهلل  یحشر و ونها هن السالمحاء علحهو وخصوص حاالنج

كالم ون اهلل  جشره برحهة ونه و غفران حكلن حه عجده لخسجحانه عجده و 
ها ون حتلقخالسهاء و  یراها الهؤون فیاآلخرة  یا او فحالدن یتلحقه ف
حزنه حاله حصور ونكرة لحخ یتهثل له فحطان فحن ون الشیتحز و ونها الهلجكة

تهثالت  یاضغاث احالم و ه و ونها اثرها و علته یله فحانشاء اهلل تفص یأتخو 
ت و حال تعود حه نفسه تهثله اذا خلحقظة فكل خحال یث النفس فخاحاد

كها ور و قد ذكر الهعجرون لها اقساوا اخر و نقلوا عن دان ه حال علحطجعها 
هها وا حقة االحوال و ثانحكشف عن حقخن احدهها وا حا اصلخرؤالسالم ان لل

ا ونذرة خا زاجرة و رؤخا آورة و رؤخارحعة اقسام رؤ یظهر عاقجة االوور و هذان علخ
ثلثة اقسام وحكن  یا علخه السالم ان الرؤحعن الصادق عل و رووا ا وجشرةخو رؤ

و  یطواجف الهرض ا ارحعخو وتشاحه و اضغاث احالم و ذكروا ان االضغاث رؤ
كلوا طعاوا غلیو الذ یالسكار كالجاذنجان و الههلوحة و العدس و حن ا ظا 
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حعضهن ان االضغاث تحصل ون  و عن انحشجهها و الصجخالحواوض و وا 
ا ثلث خحعضهن ان الرؤ و عن ث النفسخطان و حدحل الشحع و تهثخغلجة الطجا

ذحة ثلث ههة و علة و ون ا الكاخحعضهن ان الرؤ و عن ر و الهامیر و تحذحتجش
 یراها الراجیحاصلة وها  ین فاوا هحجحا اصلها ون شخان الرؤ اقول طانحالش

 یدل علخاالرض و  یراها فیها ون الهلجكة او حاصلة وها حتلقخالسهاء و  یف
عن وجالس الصدوق حسنده عن عجداهلل بن  یونها وا رو دةخذلك اخجار عد

ه حعل یه عن جده عن علیعن ابطالب  یبن اب یوحهد بن عهر بن عل
ا خالرؤ یرحنام فخه و آله عن الرجل حاهلل عل یالسالم قال سألت رسول اهلل صل

كانت حاطال فقال رسول اهلل صل كانت حقا و رحها  ا خه و آله حاهلل عل یفرحها 
عند رب  ین فها رأحرب العاله ینام اال عرح بروحه الخوا ون عجد  یعل

جسده فصارت  یز الججار برد روحه الیاور اهلل العز ن فهو حق ثن اذاحالعاله
ر ذلك و قد حغ یالسهاء و االرض فها رأته فهو اضغاث احالم ال نیالروح ب

قة ححق یری رحهاالسهاء هو حق و له اقسام فانه یراه الهؤون فیورت فها 
ن حكتاب فهو الهام ون اهلل سجحانه و تعل یف یریخجره او خون  یریاء او حاالش

كان  كها  كث یخنا االستاد اعلحقع لشخونه علن حه خلقه  و  راحاهلل وقاوه ونه 
 یات الرحهة و الهغفرة ون الحسنات فحجا ون وقتضحالجنة او ش یری رحها
كالسراء و الغنحالدن و الصحة و حصول الهطالب و الحاجات او ون  یا 

جا ون حش النار او یری و رحها خجره حذلك فذلك حشارة ون اهلل سجحانهخ
كها ور فحهو عل یالت ینزجر عن الهعاصحات النقهة و العذاب لحوقتض  یها 

االنسان  یرأ و رحها ر ون اهلل سجحانه لعجدهیث وانع الزكوة فذلك تحذخحد
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 یره او صفته صورا فحلحاله او صفته او لحال غ یرحها فحشرح حال هو عل
كهااخالرؤ  یقال ات یعجداهلل القرشل بن حعن اسهع یعن الكاف یرو و ذلك 

 یكأن یوناو یت فخا بن رسول اهلل رأخه السالم رجل فقال حعجداهلل عل یاب یال
كان ش ینة الكوفة فخخارح ون ود خا ون خشب او رجال حووضع اعرفه و 

فه و انا اشاهده فزعا حلوح حسخفرس ون خشب  یونحوتا ون خشب عل
شته فاتق اهلل حوع یال رجل فحتد اغخه السالم انت رجل ترحورعوحا فقال له عل

ت علها و استنجطته حتك فقال الرجل اشهد انك قد اوتحهخخلقك ثن  یالذ
 یرانحان رجال ون ج یا بن رسول اهلل عها قد فسرت لخون وعدنه اخجرك 

كثحض یو عرض عل یجاءن ر لها عرفت انه حعته فهههت ان اولكها بوكس 
جرؤ یتوالنا و خه السالم و صاحجك حفقال ابوعجداهلل عل یرحس لها طالب غحل

ن و انا یرة وستحكن الدحد الجصحا بن رسول اهلل رجل جخون عدونا فقال نعن 
ا بن خ یته فاخجرنخوا هههت حه و نو ( ظ ك ) ونحاهلل عز و جل و ال یتاجب ال

كان ناصج اله فقال اد االوانة لهن اجتهنك و اراد حاغت یا هل لحرسول اهلل لو 
دل خفهذا الخجر  ،یه السالم انتهحن علحقاتل الحس یو لو الحة حونك النص

ر و ال انذار فاذا حس حتجشحل عهل لحكون شرح حال و تهثخا قد خان الرؤ یعل
ط خر الشرایق و سایس ون حابهها و ال ون حاب وعرفة الحقاحا لخت الرؤخرأ

ر ان الرجل ون حووجودة فهو شرح حال و تهثال احوال و وجه التعج للصحة
فه و هو آلة القطع و قال اهلل حلوح حسخانه رجل و  یریس برجل و حخشب ل
كأنهنختهن تعججك اجساوهن و ان خاذا رأ سجحانه خشج  قولوا تسهع لقولهن 

كل صخ وسندة ظهر خفوصف ون  ،ةخاآل هن هن العدو فاحذرهنححة علححسجون 
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كان یهان و خاال جطن الغش و یحة و حالنص یریجطن الكفر حالخشب فالرجل 
ه السالم ون احواله و وقاوه و حده و حفه ثن شاهد االوام علحد القطع حسخری

ذلك و خارح الكوفة وحل الهزارع و  ید علخزیس حاله لحرتجته ان نفاقه و اغت
كلحلوجوه التعج یأتخه السالم حها عجر و حاع فعجره علحالض ة ان شاء حر قواعد 

كقول خا رؤخكون الرؤخ رحها و جة فترقبحاوور عج یاهلل تنجهك عل ا اور او زجر 
ا احت افعل وا تؤور خقال  یاذححك فانظر واذا تر یالهنام ان یف یار ین انحابره

كان ونه و الهام ونه حاهلل عل یصل یون اهلل للنج یفذلك حاب آخر وح ه ان 
كان ونهنحللهؤون ة او حا اخجارا حالحوادث الهاضخكون الرؤخ و رحها ن ان 

ان قال قلت حعهارة الهعروف حالط یج عن ابخعن الخرا یكها رو الحادثة
كأن وع یت فخه السالم رأحعجداهلل عل یالب كان ف یالنوم  ها زح حقناة قال 

ة ثن وكث ساعة خها زجا لولد لك غالم لكنه تولد جارحت فخقلت ال قال لو رأ
كن ف كعجا قال تلد الجار یثن قال  كعب قلت اثناعشر  عشر  یة اثنخالقناة ون 

د فقال انا حث العجاس بن الولخفحدثت بهذا الحد حیحخحنتا قال وحهد بن 
كها رو یعشر خالة و ابوعهارة جد یاحد یون واحدة ونهن و ل عن  یو 

ت خه السالم رأحالحسن الرضا عل یاسر الخادم قال قلت البخالهناقب عن 
كأن قفصا ف یف ر یالقوارعشر قارورة اذ وقع القفص فتكسرت  ه سجعةحالنوم 

ووا ثن یعشر  هلك سجعةخ یتیخرح رجل ون اهل بخاك خفقال ان صدقت رؤ
ووا یعشر  ا فهكث سجعةخالسرا ین حالكوفة وع ابحهوت فخرح وحهد بن ابرهخ

راها ی یا التخالرؤ و اوا ا الصادقةخثن وات فذلك ستة اقسام ون اقسام الرؤ
كون لالنسان وساوس و خان  ونها ضا ستة اقسامخاالرض فذلك ا یاالنسان ف
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وناوه و ذلك هو اضغاث احالم  یراها وهثلة فحف قظةحال یث نفس فخاحاد
ل وحزنة حالهؤون احاط یرحطان فحن ون الشیتحز و ونها االخجار یكها ور ف

فزعه و خقنطه ون رحهة اهلل او خسه بها و خؤیه اوورا خریعداوة له و حسدا او 
كل ذلك ون القاء الشی عن جابر  یكها رو نحعداوة ونه للهؤونطان حروعه و 

ت خا رسول اهلل رأخخطب فقال خه و آله رجل و هو حاهلل عل یصل یالنج یقال ات
كأن عنق یریها حف فاتجعته فاخذته ثن  یضرحت فسقط رأس یالناجن الجارحة 

طان حاحدكن حه و آله اذا لعب الشحاهلل عل یاعدته وكانه فقال رسول اهلل صل
ا خه و آله الرؤحاهلل عل یصل یالنج و عن دثن حه الناسحخوناوه فال یف

حب و اذا خحدث حه اال ون خحب فالخاحدكن وا  یالصالحة ون اهلل فاذا رأ
طان حتعوذ حاهلل ون الشحساره و لختفل عن ححدث حه و لخكره فالخوا  یرأ

 یراه ون غلجة العلة فیان خهذ و ونها تضره فانها لن ین و ون شر وا رأحالرج
كها ور شرحه فتخالط الروح و  یة الخالجدن و صعود االحخرة الرد الدواغ 

س ذلك حشئ و ال عجرة ححسب صجغه و ل یقاحله علخه وا حنطجع فحتصجغه ف
كساحقهخالدواغ و هو ا یون اوتالء الجطن و صعود االحخرة ال و ونها حه و  ضا 

كان او س ونها حسب ظنه  یلوناوات ع یرحجا فحون الظن و االعتقاد حسنا 
ه او الجلغن او حاصل الدواغ ون غلجة الهرة عل یون فساد ف و ونها و اعتقاده

حصل له خحاطلة جدا بل رحها  یقع ونه رؤخالدم و فساد روحه فعند ذلك 
كلها احالم خاء و حشاهد االشخقظة و حال یكشوف ححسب ظنه ف خجر عنها و 

ا الصادقة خاقسام الرؤعشر قسها ون  یر فذلك اثنحخ یؤل الیفاسدة ال
ح االعتجار و حوا استنجطناه ون االخجار و صح یة علحة و االرضخالسهاو
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ن و یو تحز یا ثلثة حشرخهن السالم الرؤحفقولهن عل یاتها التحصحجزج
ر او شر او حالغالب او ان العهدة ونها او الهراد انها خ یاضغاث فانها هو عل

خرح عن هذه االقسام الجتة و خا الخرؤع اقسام الحر و ال شر و جهحس حخحوا ل
كلخحها ذكرنا هنا دستورا لك القسام الرؤ یكف   .اتها وا ذكرت لك فتدبرحا و 

 الجاب الثالث
فی بیان سر اختالف صورة حعض االشحاء فی عالن الهثال وع صورته فی هذه ]

 [:الدنحا و فحه فصول
هذه  یعالن الهثال وع صورته ف یاء فحان سر اختالف صورة حعض االشیب یف

ل و نشرح ون ذلك وا یحسط و تطو یحتاح الخل و حا و ذلك علن جلحالدن
  :ه فصولحه الحال حعون اهلل الفضال و فحقتضخسر و حتخ

فی ان للشئ وادة و صورة و بیان وادة العقول و النفوس و االجسام و ]فصل 
 [ حالصوركحفحة تصورها 

عرصة قوته و  یوفقك اهلل و سددك ان الشئ وركب ون وادة ه یا حنخاعلن 
ر و حیر وستعدة للتغحغ یته و هحعرصة فعل یاستعداده لالنفعال و صورة ه

صفة العالن  یه السالم فحن علحرالهؤونحهها اوحل و قد اشار الیالتجد
ة عن القوة و االستعداد فجعل حة عن الهواد خالخصور عار فقال یالعلو

عرصة  یه یوقاحلة الصورة الت یالهواد عرصة القوة و االستعداد فعرصة 
ة و حالفعل یو الصورة قجل ان تخرح ال یة و الوجود و التهثل الخارجحالفعل

كاونة ف كانت  نحو  یاز عن اخواتها بل علحنحو االوت یالهادة ال عل یالشهود 
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اخواتها و  یكن لها رجحان ون نفسها فاضل علخ ز فلنیاالبهام و عدم التها
ها ححه فانسجكت فحولجنة ترج یانها الهرجح قد جاء ون الخارح فصاغها ف

صفة الهلجنة و لكن الهادة تختلف  یكها صاغها و سجكها فكانت عل
الرقة و الغلظة و حذلك اختلفت قواتها و  یححسب الهراتب و العوالن ف

تصلح له الهادة القوة الهشرفة لها  یفة فحتصلح الهادة الكث استعداداتها فلن
كها ترحالرق د وادة خان الهداد وادة للحروف و الحد یقة و ال العكس 

كان حة للسحالفعل یصلح الهداد حالقوة الهشرفة علخوف فالحللس وف و ان 
صلح خوف ونه و الحدا ثن صوغ السخاالوكان حعد احالته حد یهكن فخ

كان  ید لكتب الحروف فخالحد االوكان حعد  یهكن فخالقوة الهشرفة و ان 
كتب الحروف ونه و هذا هو الفرق ب ن الهادة و وادة الهادة و وادة یحله و 

جة الهقترنة حالصورة ال الهواد یالهادة القر یوادة الهادة و هكذا و الكالم ف
ا فالهواد تختلف ححسب العوالن فال سواء وادة العقول و وادة النفوس و حالعل

كلها ون  كانت  ا فهادة حة العلحقحتنزالت الهادة الحقوادة االجسام و ان 
 یة علححاق یرها حصور النفوس و ال االجسام و هیهكن تصوخالعقول ال

هكن ان تتصور حصور العقول و ال صور االجسام و ختها و وادة النفوس الخوعنو
اراد الصانع  فاذا هكن ان تتصور حصور النفوس و العقولخوادة االجسام ال

ا حدا عقالنخصورها زخدا خناسب زخعالن العقول حها  ید فخر وادة عقل زیتصو
ح خة و حهرة و صفرة او طعن او رحلها احعاد جسهان ید العقالنخس صورة زحفل

كلخناسب االجسام بل لها صورة وعنوخاو وزن او نعاوة او خشونة وها   یة فحة 
ة حرها و عن الخواص النفسانحة ححذافحوقاوها وجردة عن الخواص الجسهان
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اراد  و اذا جةیفة حالقوة القرحالجتة لرقة وادتها و عدم استعدادها للصور الكث
صورها حصورة اغلظ ون صورة العقل و الطف ون خد خر وادة نفس زیتصو

د صورها حها خر وادة جسن زیصورة الجسن لتوسط وادتها و اذا اراد تصو
كها تشاهد فالخ ال له خطود رجال خكون عقل زخجب ان خناسجها و تستعد له 

كها تر ید فخرأس فوق و رجالن تحت و ا بل  یالوسط و رقجة و حطن و اعضاء 
كذلك الخد و خستعد وادة عقل زخوا  یعل د خكون نفس زخجب ان خناسجها و 
ظة جاودة حة غلحعالن النفوس فان الهادة الجسهان ید فخصورة حدن ز یعل

كالط یتقجل التشققات و تقف عل النفس التقجل ذلك ن و وادة حوا صورت 
د جهود الجسن خنعن اذا اجهدت وادة عقل ز یو ان یكالهاء وثال و ان

كصورة جسن ز د رقة وادة العقل خد و اذا رققت وادة جسن زختصورت 
كل واحدة عل كون  كصورة العقل و لكن حال  ه التقجل حعل یوا ه یتصورت 

 یه علخالف صورة نفسه و صورة نفس ید علخفصورة عقل ز یصورة االخر
خالف صورة جسده و وع ذلك عقله وطابق وع نفسه و نفسه وطاحقة وع 

ة یالربوب یف یة فها خفیة شهود الربوبخجسده و الظاهر عنوان الجاطن و العجود
ة فافهن وا ذكرته یالربوب یة وجد فخالعجود یة و وا فقد فخالعجود یب فحاص

  .لك فهو اصل

 [تقتضحه وادتها حسجج االعراض الخارجةفی انه قد ختغحر الصورة عها ] فصل
تها حه وادتها حسجب االعراض الخارجة عن ذاتحر الصورة عها تقتضحتغخقد 

كثر وها  ینجغخد وها خفان االعراض رحها ترقق الهادة از  ینجغخو رحها تغلظها ا
ح تصورت حصورة حولجنة الترج یر استعدادها لالنفعال فاذا وضعت فحو تغ
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علن  یغت وجردة عن االعراض و ذلك وحسوس فحو صلصورتها ل وخالفة
جا حر صورته وجردا و وشحتغخر واحد یالفلسفة فان الشئ الواحد حتدب

كان الجسن وش ر حجة تغحر وشحجا حاالعراض و النفس غححاالعراض فاذا 
كان النفس وش كانت تنزل صورة نفسه و اذا  جة حاالعراض حالجسن عن صورة 

كانت تنزل عقلها و حذلك ر حب تغحر وشحو العقل غ صورتها عن صورة 
ة خة و االخروحعالن االجسام وع الصور الجرزخ یاختلفت الصور الهشهودة ف

كان الشخص ف كان ف یا علحالدن یفلرحها   یالجرزخ عل یصورة االنسان و 
ا حالدن یته فحفكانت انسان یصورة اخر یاآلخرة عل یر االنسان و فحصورة غ

 یة علحقع الهسخ اذا غلجت خصال النفوس الشقخب ة و ون هذا الجاحعرض
ظهرون حصور خه فتهتك ستر اعراض ظاهرهن و حالشخص و استولت عل

ة اجسادهن الهطاحقة لصور نفوسهن الحاصلة ون صور اعهالهن حذات
كان فیرون حذلك وزغا و قردة و خنازحصحف كالحا و اوثال ذلك و لها  ذكر  یر و 

ونها و  یر و وعرفة الصور اذكر لك وا وصلنحالتعج یالهسوخات عون لك عل
هن و الاذكر لك اال حعنهن صلوات اهلل عل ید و الهروحاجردها عن ذكر االسان

احسا و خدع رطجا و ال خال یرجل لوطلحالف اخجار اآلل فاعلن ان یوا وجدته ف
اٌء لوط یرو دعوا الرجال خرجل وؤنث  الدب ن وخنكح الجهاخ یو رو یولك َزن ّٰ
اورأة قذرة  االرنج سرق الحاح وخ یوث و روید یاعراب یسه و رونف یال

تخون زوجها و التغتسل  یر ذلك و روحض و ال غحالتغتسل ون ح
ههاز لهاز  ینهام و رو یسلن ونه احد و روخرجل ههاز ال العقرب و
 یقتل الناس و روخ یسرق الحجاح حهحجنه و روخ یرجل اعراب الضج و
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جة الخلق حس یاورأة سحرت زوجها و رو العنكجوت الطرق و یضل الناس فخ
ن یقطع بخرجل نهام  الدعهوص ة وحزان یة عنه و روحة لزوجها وولحعاص

رجل  یالجر غتسل ون الجناحة وخ رجل لن یرجل زان و رو یاالحجة و رو
جله و رو یجلب الرجال علخوث ید و الضب انها ون  یالجر یف یحال

ال حالهك یجخس فیانه تاجر  یالجر یف یرو ؤونوا حعد الهاجدة وی لن ینصار
 یاعتد یهودی القردة سرق الرطب ون رؤس النخل وخرجل سارق  الوطواط و
ه حف یجه حعد نزول الهاجدة و رویاشتد تكذ ینصران ریالخنز السجت و یف

تقول الناس  ید التحناه یاورأة تسه الزهرة رجل عشار و لحالسه كالقردة و
اورأة  و الخفاش زانحاله یسرق فخلحام  الزنجور افتتن بها هاروت و واروت و

رجل  الجعوض هود وحسجط ون ال الفار سحرت ضرة لها فهسخها اهلل و
و  یل استهزأ حنجحاسراج یضا رجل ون حنخا القهلة اء وحستهزئ حاالنجخ

ه حغضب اهلل علون العنقا اء و احغضهن وحسب اوالد االنج یهودی الوزغ
اهله  یدعوا الرجال الخوث ید یرجل نهام و رو ثخالجر فهسخه و

طعههن خف و الحستتر عن الضخ یئ الخلق و روحرجل س القنفذ و
رجل  ةخالعظا و ذكر و ین انثححاورأة فهسخا طاووس یل زنحرجل جه الطاوس و

ها حاالخجار و اختالف االخجار ف یهذا وا وجدت ف ،هن السالمحاالجهة عل یاذ
كل واحد خصورة واحدة عد یان اسجاب الهسخ ال یوحهول عل دة و قد وقع 

كل طجع ونها خوان الواحد طجاع عدحالح یالن الغالب ف تلك  یقتضخدة و 
عجر خوناوه  یوانات فحهذه الح یو الحهد هلل فهن رأ یالصورة فال تناف

ر و لكن جاء استطرادا و حان التعجیصدد بنكن ح قظته و لنخ یحاولجك الرجال ف
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كها حة قد تختلف وع الصور العرضحالغرض ان الصور االصل كها عرفت و  ة 
كن و حالح یاالنسان تختلف ف یتختلف ف وان و النجات و الجهاد و الهسا

هة حصورة حوم القی یأتخان الهوت  یكها رو االعهال و االقوال و الخصال
حصورة رجل  یأتخحصورة رجل وحرم و القرآن  یأتخكجش اولح و وسجد الكوفة 

كلها ون حو اخجار اآلل عل هن السالم وهلوة ون وجوه اختالف الصور و 
كلحل و ساعطیاسجاب علن التأو ر و حل و التعجین التأوحة عند تعلحك قواعد 

كان ون علوم  ه السالم و حنا و آله و علحنج یوسف علیهو علن صعب و 
هن السالم و للحكهاء حظ حقدر غزارة حعل نحقته عند الهعصووححق

ا حوا هو الهعروف نجهان و انها سه یل و الزهرة علحان السهثن اعلن علووهن
كها سهحالجحر تشج ین فححاسن داحت و العقرب  الحهل و الثور و السرطان یها 

النجهان  یل و الزهرة داحتان ون دواب الجحر سهححاسن دواب الجر فالسه
كها روحعن الرضا عل یكها رو حاسههها  یق عن علیكنز الدقا یف یه السالم 

ه السالم عها حسأل الرضا علخبن وحهد بن الجهن قال سهعت الهأوون 
رونه ون یه الناس ون اور الزهرة و انها اورأة فتن بها هاروت و واروت و وا خترو

كان عشارا حالحاور سه كذبوا فحهن فقال الرضا علحل و انه  ن قوله یه السالم 
كانتا داحت كوكجان و انها  ن ون دواب الجحر فغلط الناس و ظنوا انهها حانهها 

كان اهلل تعال ت حها وا حقحجقیجة ثن حهسخ اعداءه انوارا وضحل یكوكجان و وا
كثر ون ثلثة ای السهوات و االرض و ان الهسوخ لن وات و  یام حتخجق ا

ل و الزهرة حاور السه یذهجن حك الهذاهب فخفال ،تناسل ونها شئ الخجرخوا
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عالن الزوان نعن  یخالف صورته ف یعالن الهثال عل یحالجهلة صورة الشئ ف
كل صور الزوانخاسفل عالن الهثال الهتصل حعالن الزوان    .اتحشا

فی ان الروح اذا قطع التوجه عن ظاهر الجدن خشتد توجهه حالهشاعر ] فصل
 [الجاطنة

الجدن بواسطة حصول االحخرة الحاججة ان الروح اذا قطع التوجه عن ظاهر 
كثرة اشراقها علیب نها له و حالجدن و تسخ ین شهسه و ارض الجدن عند 

ن شهس یحججت ب یفضاء الجدن حت یاها فخرها احفها لرطوحاته و تجخحتلط
استرخت اعضاء حدنه بواسطة خفاء الروح  یالروح و الجدن و نام االنسان ا

نه و یالجدن بواسطة حجب تلك االحخرة ب شعر الروح ون وشاعرخ عنه و لن
صقعه و اشتد توجهه حالهشاعر الجاطنة  ینفسه و وا ف ینها التفت الروح الیب

درك خعالن الهثال و  یلها فحجخظاهر الجدن ووضع توجه قام  یجد فخ اذا لن
عالن الهثال الهرتجط حعالن  یادن یتوجه الخحا حال غجار فاوا ان خبها صر

ن اسفل الزوان و عدم ینه و بیة حسجب عدم الحجاب بحاد الزوانالزوان و الهو
كها هحاالش یرحة فحانقطاعه عنه حالكل كن له خ عالن الزوان ان لن یف یاء 

كهجحدا حصورته الزوانخز یرحصجغ آخر ف ا و تكلن و اكل حالدن یجه فحة ان جاء 
كها  اذا انقطع توجه نه الظاهرة و اوا حا حعحالدن یف یالراج یریو شرب و هكذا 

كها اظطلن علحو اظطلن عل ضاخالروح عن اسفل عالن الهثال ا ه الزوان حه 
ر صورها حصور غ یاء هناك علحجد االشحعالن الهثال ف یاعل یتوجه ال

صعد عن اسفل خ ل و ان لنحصورة ف یعل یاللوط یالزان یریة وثال خاوحالدن
اذا صعد الهؤنث حصورة الدب و اال  یریا و حالدن یراه حصورته فیالهثال 
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ا حالدن یالعلن اذا صعد حصورة اللجن و اال فجصورته ف یریا و حالدن یحصورته ف
ة خج ون رواخون قول او خط و اوثال ذلك و ون هذا الجاب وا ور عن الخرا

ة خاسر الخادم و رؤخة خة القناة و وا ور عن الهناقب ون رواخان و رؤحوعروف الط
اسر الخادم ان احاالحسن خحسنده عن  یعن الكش یو وا رو ریقوارالقفص و ال

 یت الجارحة وولخام قال فقال رأخحعض اال یه السالم اصجح فحعل یالثان
و وا  نیالد یضاء فتأولت ذلك علیه غرة بحنحن عین و بحقطحبن ال یلعل

ه السالم حعجداهلل عل یاب ینة ان رجال دخل علخاذ عن ابن یعن الكاف یرو
كأن الشهس طالعة علخفقال رأ فقال تنال اورا  یدون جسد یرأس یت 

ه و لكنها غطت حنا شاوال فلو غطتك النغهست فخها و نورا ساطعا و دحجس
فلها افلت تجرأ ونها  یالشهس حازغة قال هذا رب یفلها رأ رأسك اواقرأت

فة او ولك فقال حقولون ان الشهس خلخن قال قلت جعلت فداك انهن حابره
ة حخالفة و ولوك یآحاجك و اجدادك ولك و ا یكن فخ اراك تنال الخالفة و لنوا

كثر ون الد غلطون فقلت صدقت خن و النور ترجو حه دخول الجنة انهن یا
كأن الشهس  یضا حاالسناد الهتقدم عن رجل رأخا و عنه جعلت فداك

ناله ون نجات االرض ون بر او تهر خه دون جسده قال وال حقدو یطالعة عل
كد آدم علحكد فخه و هو حالل اال انه حتسع فخه و حطأه حقدوخ كها  ه السالم و حه 

بها و الغرض هنا  یة لتهتدخرات الهروحالتعج یهكذا و نحن نعنون لك حاحا ف
كانت صورتها وطاحقة وع صورة الشئ فخاعالوك ان الرؤ  یا الصادقة اذا 

عالن الهثال و ان  یاعل یدم صعود الروح و عدم توجهه الل عحالزوان فهو دل
 یل صعود الروح الحالزوان فهو دل یاء فحخالف صور االش یصورا عل یرأ
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اسجاب  یاالعل یعالن الهثال و انقطاعه عن االسفل و لصعود الروح ال یاعل
كون الروح خة فجان الحة اوا االسجاب الجسدانحو اسجاب جسدان ةحروحان

كث یالجخار كروح الححلكثرة رطوحته و غلظته  ستغرق خوانات فالحر التجسد 
كارواح الصجختفاوت نووه و خالنوم لتجسد روحه و قلها  یف ان حقظته و ذلك 

لة االنقالع حظة وجسدة قلحن فان ارواح هؤالء غلییو النسوان و السوداو
 تحرك احدانهن حتحرك روحهنخاحدانهن و لذلك تجدهن  یفتخلد ارواحهن ف

تكلن احدانهن حتكلن ارواحهن خروحهن و  یاحدانهن حهش یهشحالهنام ف یف
تهن فحتحرك اعضاؤه بواسطة تخخان ون هؤالء ون  یحت تكلهون حها حال

الهن و انها ذلك ححسب خ یتحرك اعضاؤهن علخلهن و حلون حال تخحتخخ
طؤ ة و اوا ححلغلظة ارواحهن و وهازجتها اجسادهن و عدم وفارقتها عنها حالكل

ن ارواحهن و یتنجه االطفال و النسوان لكثرة احخرة احدانهن الحاججة ب
كانت ارواحهن ا ون فلقلة رطوحاتهن یظة و اوا السوداوحضا غلخاجسادهن و ان 

ل الجخار حكون الجدن قلخعوا التنجه الجتة و ان الخفهن و ان ناووا و لكنهن سر
تصحه فحلقلة الرطوحات ف ن روحهن و یتحجب ب ر ححدحقل احخرة حدنهن فال

عالن  یتهحض تعلقه حاعلخة و الحرفع تعلق الروح حالكلین جسدهن فالیب
ة و حاء حصورها الزوانحوسط الهواء و تشاهد االش یر فحالهثال فهن ارواحهن تس

اء حجة االشحه ین و اول النهار علحن الطلوعیالسحر و ب یا فخكون الرؤخلذلك 
كن وانع آخر ون صجغ نفس الروح و خ ان لن یرین وا حقع عحالزوان غالجا ف یف

كالسهن و الشاء الخطاجخكون ذلك حسجب شرب اشرحة حارة خقد  و  یاحسة 
كلها خة سوداوخالقهوة و اوثالها او اغذ قلله خحلل حخار الجدن و خة فانها 
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النوم و ان جاهد نفسه  یستغرق فخن الروح و الجدن فالیحجب بخفال
كون الشخص خة فان الحاالسجاب الروحان اوا و یاالعل یصعد روحه الخفال

تجاوز خضعف انقالع روحه عن جسده و الحه فحد الفكر فخوهتها حاور شد
كثرها فحه یاء علحغالجا االش یرحاسفل عالن الهثال ف كان ا ها حجتها و ان 

نجذ وتسفل حر ذكر و ال طهارة فان روحه ححكون قد نام ون غخهتن حه و ان ی
 كون لجرده وهازجا لالسفلخعالن الهثال و  یاعل یالصعد خف حارد الحضع

و لو شجنا لرفعناه  حد قوله سجحانه ینقلع علخكن خ لن یكالروح الهتجسد الذ
كهثل الكلج یو لكنه اخلد ال بها ذكر خال یفالذ ،ةخاآل االرض و اتجع هواه فهثله 

الكسالة ه رطوحات الجعد و حغلب علخجعد روحه عن الهجدء و یتطهر خاهلل و ال
الجدن و اسافل  یوهازجا العال یجقحجرد فیغلظ و حعن الطاعة و التقرب ف

ة و خزیة فاذا تذكر و تطهر اشتد حرارته الغرحاء حصورها الزوانحاالش یرحالهثال ف
كالروح  یتلطف و تقو و اشتد وفارقته فانقلع عن اسفل عالن الهثال فصعد 

ة اذا حدة و اال فالحرارة الجدنخشدة خزیحرارته الغر ید الحرارة اخهو شد یالذ
صعد الروح فافهن و ان خ اشتدت قلت الرطوحات و الجخار و رق النوم و لن

كان عالها السحا و السحكون الرجل وؤونا صالحا وتقخ كان حها اذا  ها اذا 
كان ون اهل الكشف و الهجاهدات و الرحها عارفا و السححك اضات خها اذا 

وة حلة التعلق حظاهر الححقل یوعلقة حالهالء االعلفان ارواح هؤالء حانفسها 
  :الهثال و لنعن وا قال الشاعر یاعل یا فهن نوعا تصعد ارواحهن الحالدن

  ا درجواحدرح العل یرا فعلوا و علحقوم فعلوا خ
  ك حانفسهن عرجواحو ال  ا حجسووهنحصحجوا الدن
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حاحدان ارواحها  احوصفهن صحجوا الدن یه السالم فحن علحرالهؤونحاو و قال
كث ،یوعلقة حالهالء االعل ن حصور وخالفة حا الهعصووخر ون رؤحو حذلك صار 

 یوول یالحسن الثان یا ابخرؤ یف یوا ور عن الكش فهنها اتحلصور الزوان
و  نیالد یضاء فتأول ذلك علیه غرة بحنحن عین و بحقطخبن  یلعل
كأنخقال رأ ه السالمحجعفر عل یحسنده عن زرارة عن اب یالكاف عن  یعل یت 

كل جانب حتحصعدون الخرأس ججل و الناس  كثروا عل یه ون  ه تطاول حاذا 
كل جانب حتخالسهاء و جعل الناس  یبهن ف جق ی لن یتساقطون عنه ون 

تساقط عنه خكل ذلك  یرة ففعل ذلك خهس ورات فحسخونهن اال عصاحة 
تلك  یالن فس بن عجداهلل بن عجحتلك العصاحة اوا ان ق یالناس و تجق

ضا حسنده عن خا و عنه هلك یالعصاحة فهاوكث اال نحوا ون خهس حت
رسول  یه السالم قال رأحعجداهلل عل یالقهاط عن عهه عن اب یسحع بن یعل

ضلون خونجره ون حعده و  یصعدون علخة حاو یه و آله حنحاهلل عل یاهلل صل
وجالس  و عن و قد رءاهن حصورة القردة ،الخجر یالناس عن الصراط القهقر

و هو حشط الفرات  ینوحه السالم حنحن علحرالهؤونحا اوخالصدوق صفة رؤ
ض قد یبرجال قد نزلوا ون السهاء وعهن اعالم ب یكأن یوناو یت فخفقال رأ

ت خض تلهع و قد خطوا حول هذه االرض خطة ثن رأیب یوفهن و هحتقلدوا س
كأنحضطرب حدم عجخغصانها االرض ل قد ضرحت حاحكأن هذه النخ  یط و 

كان خث فالحستغخه حقد غرق ف یو وخ یو وضغت ین فرخححالحس غاث و 
قولون صجرا آل الرسول فانكن خنادونه و خض قد نزلوا ون السهاء حالرجال الج
ك وشتاقة ثن حا احاعجداهلل الخشرار الناس و هذه الجنة  یدخا یتقتلون عل
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قوم الناس لرب خوم ینك حه حاحاالحسن احشر فقد اقر اهلل عا خقولون خو  یعزونخ
كان وقت السحر  یوناقب الخوارزو و عن ن ثن انتجهت هكذاحالعاله قال لها 

ه السالم خفق برأسه خفقة ثن حن علحها الحسححوصر ف یلة التحالل یف
كالحا قد شدت عل یوناو یت فخقظ فقال رأحاست كأن  و  یلتنهشن یالساعة 

كلب حف رجل ابرص ون  یقتل یتولخ یو اظن ان الذ یته اشدها علخاحقع رأها 
كوكجا و الشهس و القهر یا خرؤ و ونها ،ن هؤالء القوم الخجریب وسف احدعشر 

كان التأویرءاهن له ساجد  یر ذلك فعندحغ یل اخوته و احاه و اوه الین و 
درجة و اقرب  یات ارفع وقاوا و اعلحتخالف صورتها صورة الزوان یا التخالرؤ

كها رأحتوافق صورتها الزوان یالهلكوت و الت یال  ینه هححع یالراج یات و تقع 
كان الناس  یانزل رتجة و اقرب ال یعند ستعظهون هذه و خالهلك و ان 

كثخال ل یالتأو یحتاح الخعالن الهثال  یاعل یف یرا فها رآه الراجحعتنون حتلك 
كن صجغ خ ر ان لنحتعج یحتاح الخاسفل عالن الهثال ال یر و وا رآه فحو التعج

صدق خصدق جنسها او نوعها او حعض اجزاجها او الحون نفس الروح و اال ف
كها ور فافهن ذلك و تجصر حصرك اهلل و علهك وا لن   .تكن تعلن احدا 

 الجاب الراحع 
كلحات فی علن التأوخل و قواعد خقتدر االنسان حسججها علی تعجحر ] الرؤخا و فی 

  ]:فی هذا الجاب فصول

ا و خر الرؤحتعج یقتدر االنسان حسججها علخل و قواعد یعلن التأو یات فحكل یف
  :ضا فصولخهذا الجاب ا یف
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 [فی وعنی التأوخل و قانونه طوال و عرضا] فصل
النوع  یاور وهاثل له ف یل هو صرف الشئ عن ظاهره الیاعلن ان التأو
ته و حل ان تأخذ الشئ وجردا عن خصوص شخصیالتأو یف یفالقانون الكل

 یحه استحق ذلك االسن النوع یوثله الذ یه و فحف یالنوع السار یتنظر ال
فرد آخر ون افراد  یالظاهر الهعروف ال یفتأول هذا االسن عن ذلك الهعن

 ین التحزان ظاهره هو اآللة الهعروفة ذات الكفتحذلك النوع وثال لفظ اله
كفت یالشخص یلة فتجرده عن الهعنحالثق وزن بها االجسامی كونه ذا  ن حو هو 

ضا خوزن حه الجسن فالقفان وثال هو ایزان النه حقال له وخزان حفتقول ان اله
القفان او تأخذ نوع  یوزن حه الجسن فتأوله عن وعناه الظاهر الیزان النه حو

ول الخطوط وزن حه طی یوزن حه الكن فالفرجار الذیزان وا حالنوع فتقول ان اله
زان حضا وخالفرجار فانه ا یزان عن ظاهره الحزان فتأول الهحضا وخو قصرها هو ا

 ینوعا اعل او تأخذ ةحة او الهندسحات و الكن اعن ون الثقلحوزن حه الكهی
ضا خة احل العروضحوزن حه وجهول الهقدار فالهفاعیزان وا حفتقول ان اله

ها ناقص فتأول ید و اخها زایعلن احستعلن حه وقدار حروف االشعار فخزان حو
علن خزان وا حو تقول ان اله ینوعا اعل او تأخذ لهحالعروض و وفاع یزان الحاله

زان اللغة فانه حضا وخر الهطابق حه فالنحو احقاس حه غخحه الهنحرف عها 
قواعده فها طاحقها و وافقها فهو راجح و وا انحرف عنها و  یتعرض عل

و تقول  ینوعا اعل او تأخذ علن النحو یزان الحفتأول الهطاحقها فهو ورجوح خ لن
ته عن ححق یعلن رجحانه اخقاس حه و خوزن حه الشئ و یزان وا حان اله

ف حل خفیل وتأصل و الجاطل زاحته فان الحق ثاحت ثقححاطل یورجوحه ا
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شة حع یفهو ف نهخون ثقلت وواز ر وتأصل و ونه قولهحوجتث غ
فاوه  نهخو ون خفت وواز ست اال الحسناتحللة حن الثقیفالهواز ةحراض
 علن حه الحقخزان وا حجات فالهحست اال السحفة لحن الخفیفالهوازةخهاو
كالم رسوله و حججه علحل عن الجاطل الخفحالثق كالم اهلل و  هن حف فاذا 

اس حه الحق ون حعرف حالقخن فانه حزان و القسطاس الهستقحالسالم هو اله
زان حف فتأول الهحل و وا خالفه فهو حاطل خفحق ثقالجاطل وا وافقه فهو ح

النوع  یزان فحاله و ورة تأخذ ه و آلهحاهلل عل یصل یالقرآن و سنة النج یال
عرف الهتأصل عن الهستأصل فان خزان هو وا حو تقول ان اله یاالعل

هن حف زاهق فذوات الحجج علحل ثاحت و الهستأصل خفحالهتأصل ثق
ش حالجنة و الع یوافقهن فهو ثاحت وتأصل و فزان فهن حاله یالسالم ه

كلهة حداجن وخلد و ون خالفهن فهو وستأصل خف یاالحد ف زاهق فهثل 
كشجرة طحط كل ح یالسهاء تؤت یجة اصلها ثاحت و فرعها فحجة  كلها  ن حا

كلهة خج كشجرة خجححاذن ربها و وثل  ثة اجتثت ون فوق االرض وا لها حثة 
نتشر عرضا خر العالن طوال و حل حقدر سیالتأوصعد درجات حون قرار و هكذا ف

كل ذحاالفراد حقدر س یف علن  یره عرضا و لكل درجات وها عهلوا و فوق 
تكلن حه الرجل فتقول ان خلذلك الكلهة وثال ظاهرها وا  وثال آخر نحعل

الحرف حرفا النه طرف الكلهة و  یالكلهة لفظ وركب ون حروف و سه
ون الفن و اظهار تلك الكلهة  یالكلهة لفظا النها ترو یو سه یاللفظ هو الرو

ظهر  یا یت ون وخرجها فها روحالهركجة ون حروف رو یها فالكلهة هحرو
كلهة غاخالكتاحة فهو ا ید فحال یف ة و وا ظهر ون الفن حنخة االور انها تدوخضا 
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كذلك اذا ظهر ون الحونطوق د خة بل ون خشب او حدخد ال ون وادة ودادحة و 
كلهة وصنوعخا یان صاغ االنسان ون الخشب حروفا وركجة فهف ة و حضا 

كذلك اذا صنعها ون لحن او عظن و دم و جلد فانها وركجة ون  كلهة و 
كذا الخا ید فهحت و ظهرت حالححروف و اطراف و رو كلهة و  لزم ان خضا 

خط  یر ذلك بل حاحاو غ یق او الرقاع او الكوفحتكون حخط النسخ او التعل
كلهة روتها و اظهرتها خفاالنسان اكان  ضا وركجة ون خا ید الصنع و هخضا 

كلهة و الكرس كذلك العرش  كلهات و  یحروف و اطراف و  كلهة و االفالك 
كلهة ثن تصعد ذلك فتقول ال كل وولود  كلهات و  جب ان تكون خالعناصر 

كلهة خة و ون نوعها الحروف النورحجسه ون حروف كلهة و الهادة  ة فالهثال 
كلهة و تقول ون النوع االعل و كلهة و العقل  كلهة و النفس  النور  یالطجع 

كلهة و حاالعن فالهش یحالهعن كلهة و القضاء  كلهة و القدر  كلهة و االرادة  ة 
ل و اعلن ان القرآن یهذه فقس وا سواها و اعرف درجات التأو یهكذا فعل

الكتاب ون  یوافرطنا ف قولخو  لكل شئ اناحه تجحف قول سجحانهخ یالذ
ل حستخرح ونه تفصخع وا خلق اهلل سجحانه و حجهع الكتاب جهخهكذا شئ

و حذلك اختلفت االخجار  العلن یف له اال اهلل و الراسخونخعلن تأوخو وا كل شئ
كلها حق وراد واقع و لكن حكلهة واحدة و ل یوعن یف ست حاختالف بل 

كل ون عند رحنا و  قولون آونا حهخالعلن  یعلهه الجاهلون فالراسخون فخال
وجهك حاحا اوسع ون السهاء  یذكر اال اولوا االلجاب فافهن فقد فتحت علخوا

ر ون العلوم و علهتك ان تعلهت حكث یو االرض و اقدرتك ان اقتدرت عل
كها یس التأوحون ذلك انه ل فاعلن ابواحا ون علن الكتاب و السنة زعهه یل 
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صنف الظاهر و ال ون نوعه و س ون حل یوعن یالجهال ان تصرف الكلهة ال
تخط  ق لنیال ون جنسه و ال ون جنس جنسه و هكذا و لو سلكت هذا الطر

كها اخطأ الصوفیالتأو یف لهن عذاب  ة خذلهن اهلل فاولوا قوله سجحانهحل 
كهن حعذوحة عظ یا نحعظ هة و حكهوا برفع العذاب حذلك عن الكفار او 

كتأونار الع یف یعنخ جهنن خالدون یهن ف أولخ ة یالت الجابخشق خالدون و 
ع حثة و ادعوا جهحنفوسهن الخج یع فخع الشراحث اولوا جهحالفجرة ح

كها اظهرنا خطاءهن فحالهقاوات االله ل یكتاحنا ازهاق الجاطل فالتأو یة 
 یو ف ه ضلحن ون سلكه وصل و ون الحد فحالحق له صراط وستق

ن حف الغالخننا تحرخعن دنفون خكل خلف عدوال  یان لنا ف یالهقام رو هذا
كان فیفالتأو ،نحل الجاهلین و تأوحو انتحال الهجطل اول خع خالتشر یل ان 

اصنافها و انواعها و اجناسها الحقة و الكلهات الجاطلة  یالكلهات الحقة ال
كان ف یال  ین تصرف الیالتكو یاصنافها و انواعها و اجناسها الجاطلة و ان 

كون كراوةحاصناف و انواع و اجناس  و ال وذلة و ال ونقجة و ال وثلجة  ة ثن ال 
كها زعهه  یا یال یس ون احك ون وكنون العلن فلحته الحفافهن وا الق

ع ثن انكروا الظواهر و تهسكوا خالجاهلون فخجطوا خجط عشواء و احطلوا الشرا
تهن الجاطلة و خلطوا التكوخحتأو ع و خع فافسدوا حذلك الشراخن حالتشریال

ن حن فاستعذ حاهلل ون بوار العقل و قجح الزلل و حه نستعیاهر الدالسنن و ظو
كلهة اخرخل الحق لكلهة ال حد و ان یفالتأو جوز خو اال فال یطابق وع ظاهر 

ا فجذلك تعرف خر الرؤحا و غخالرؤ یل فیعلن التأو یف یفهذا هو القانون الكل
كثر تعج ان  یا عسوأخذ و و یستند الخن خجط عشواء الیرات الهعجرحان ا
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العلن صلوات اهلل  ین فحالهعاند للراسخ ین السنیرحس خهن ابنحقولوا و شخ
وا  یا اال وا خرح عنهن و لو تدبرت فحالدن یهن الناصب لهن و ال حق فحعل

كنت غنیت عن حسط تأوحذكرت لك استغن كل شئ شئ و  كتجهن حل  ا عن 
  .اهلل كحوا ات یل حق العلن فاشكر اهلل سجحانه علیعالها حالتأو

 [فی انه ال حد و ان خعرف الهأول حال الراجی و درجته و وقاوه] فصل
و  یل طوال و عرضا فال حد لك و ان تعرف حال الراجیفاذا عرفت قانون التأو

الصنف او النوع او  یاه طوال الخأول رؤخجب ان خدرجته و وقاوه ون انه هل 
وصانف او وناوع او وجانس فان  یا یالجنس او جنس الجنس و عرضا ال

ل یعة اعتجر ون تأوحالدرجة و الرتجة و الطج یختلفون فخاالشخاص 
كأن الشهس طالعة علخرأ قال ا رجلخه السالم رؤحعجداهلل عل یاب  یرأس یت 

نا شاوال و لو غطتك خها و نورا ساطعا و دحقال له تنال اورا جس یدون جسد
الشهس حازغة قال  یفلها رأ قرأته و لكنها غطت رأسك اواحالنغهست ف

قولون ان خجعلت فداك انهن  ین قال الراجحتجرأ ونها ابره فلها افلت یهذا رب
آحاجك و  یكن فخ فة او ولك فقال وااراك تنال الخالفة و لنحالشهس خل

كثر ون الدحخالفة و ولوك یاجدادك ولك و ا ن و النور ترجوا حه دخول یة ا
 یفاول الشهس ال ،یصدقت جعلت فداك انتهغلطون فقال خالجنة انهن 

ناسب حال الرجل فانه اخذ جنس الشهس و هو وا له النور الساطع خجنس 
 یصل رسول اهلل یوأولة ال یتقلجاتهن فالشهس ه یحه الناس ف یهتدی یالذ

كها روحاهلل عل  ینه صلخد یاول الخو نورها  هاحو الشهس و ضح یف یه و آله 
رأس الرجل  یحه الناس و طلوعها عل یهتدی یهداه الذه و آله و حاهلل عل
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ر یته ساحناله و عدم تغطخدركه و خفههه و حن لهشاعره و وداركه فیظهور الد
ة خعهله حه حاركانه و اعضاجه و استدالله حاآل ین ایالد یحدنه عدم انغهاسه ف

لها ال افول  ین عنها الفولها فالشهس التحابره یة و تجریالهرب یان الشهس ه
وجهت  نحكها قال ابره یقحالحق یه و آله هو الهربحاهلل عل یو هو وحهد صل

ست حة لكن لیالهرب یفالشهس ه فطرالسهوات و االرض یللذ یوجه
ة و هذا هو حة و اخذ الجنس و ترك الخصوصحقحالحق یة فاولها الحقححالحق

ر ان حرحهه اهلل وجه التعج یا و قال الهجلسخره الرؤحتفس یف یقحالوجه الحق
 یال یضا تهتدخالحق فانت ا یبجزوغ الشهس و افولها ال ین اهتدحابره
كل یرأسك و ذلك خارح عن قانون التأو ین حطلوع الشهس علیالد ل فانه ال 

كلخ یبجزوغ الشهس حت یهتدیاحد  ا فذلك خارح عن حكون ذلك قانونا 
كان الرجل وهن خل و الحق احق ان یقانون التأو تجع و هو وا ذكرنا و لها 

كون خ ن اخذ له هذا الجنس و لنینال الدخو  یهتدیهكن ان خ أخذ له جنس 
كب و صاحجة الخالفة و الهلك فاشراقه حالشهس الن ر االعظن و سلطان الكوا

ا احد احناء خهذه الرؤ یة فلو رأحال حالخالفة و الهلوكحكون له نخرأسه  یعل
ل حالخالفة و الهلك فالواجب والحظة یناسب له التأوكون الهخالهلوك 

كها ان الحد الهشترك  یحال الراج  یختلف صوره التخو درجته و وقاوه و 
كذلك الرؤحات حالقوابل الههحوناط االحكام و الخصوص یه راها یا فانه خزة 

ن حیحطون قوابل الراج ین فحالحد الهشترك و تتخصص و تتع یكل احد و ه
الطول و  یالكن تقتض یالحد الهشترك فانها ف یه یرة وثال التوثاله الحرا

 یالطعوم الحدة و ف یالخفة و ف یالوزن تقتض یالحهرة و ف یاللون تقتض یف
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 یالخصال الشجاعة و ف یالجهات الهغرب و ف یح النافذة و فخالروا
 یاالنفاق الجخل و ف یاالحوال الكجر و االنفة و ف یة و فحوانات السجعحالح

كل قاحل یالرتجة العلو و هكذا فتتصور ف   ،ة حصورتهاححطن 
 كقطر الهاء فی االصداف در

 

 و فی فن االفاعی صار سها 
 

كذلك االور ف ل النحوسة یافة فدالحة و القحة و الرولحاالحكام النجوو یو 
كسجه و رتجته و حلده و هكذا  ینحوسة ححسب وقام الرجل و ف یتقتض فنه و 

كسجه و رتجته و حلده  یو دالجل السعادة تقتض السعادة ححسب وقاوه و فنه و 
ل فكل ین الحكن و التأوحستقخ یع ذلك حتحو هكذا فال حد ون والحظة جه

كل احد و لكنها فیهكن ان خا خرؤ كل احد تتغحقاحل یراها  ر صورها و حة 
تغفل عن ذلك فسجار اتون الحهام اذ ترقناتها حاحكاوها و تع صار  یفال

صار  یرا و ولد الهلك اذا ترقیصار وز یاذا ترق یوستأجر الحهام و الهستوف
كذلك تنزل حالهلوك و سخر االقال یغلب عل یولكا و الهلك اذا ترق ن و 

كها تراعحرا و انظر فحرا خجحهؤالء فكن حص االشخاص  یها تعجر و لهن تعجر و 
كنة و االزونة و االحوال و السن و الذكورة و االنوثة و الكسب و راع االو

ران انك تسخر حلدا یات فاذا اولت لسلطان االحع الخصوصحالصنعة و جه
جة الهنال له و اذا اولت انك تجد واال یحلدة قر ین و انها هحس حلده الصحل

رصته ع یفعجر لكل احد ف یالجواق یذلك الزوان و هكذا ف یهكن فخفهو وال 
  .ناسجه فافهنخو حده و وقاوه و شغله و وا 
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 [ فی ان الرؤخا علی وا تعجر] فصل
ه ححسنده عن وعهر بن خالد قال سهعت احاالحسن عل یعن الكاف یقد رو

عن جابر  و حسنده وا تعجر یا علخا فاعجرها و الرؤخت الرؤخقول انها رأخالسالم 
كان حاهلل عل یاهلل صله السالم ان رسول حجعفر عل ید عن ابخزیبن  ه و آله 

 یرأس صاحجها حت ین السهاء و االرض علیا الهؤون ترف بخقول ان رؤخ
تقصوا رؤخعجرها لنفسه او خ كن خعتجرها له وثله فاذا عجرت لزوت االرض فال ا

ه السالم قال قال رسول حعجداهلل عل یر عن ابححص یاب و عن عقلخون  یاال عل
وؤون خال ون الحسد و  یا التقص اال علخالرؤه و آله حاهلل عل یاهلل صل

ر فاذا حدثت بها یرجل طا یا علخه و آله الرؤحاهلل عل یعنه صل یو رو یالجغ
رجل  یا علخالرؤ یو رو جاحجا او لجحوقعت و احسجه قال التحدث بها اال حج

 یواد  و ذ یفاذا عجرت وقعت و احسجه قال و التقصها اال عل تعجر ر وا لنیطا
وا عجرت و وثل ذلك وثل  یا تقع علخه و آله الرؤحاهلل عل یصل عنهو  یرأ

حدث بها اال خا فالخاحدكن رؤ یضعها و اذا رأخ ینتظر وتخرجل رفع رجله فهو 
رجل اعسر لعنه اهلل  یا فقصها علخان اورأة رأت رؤ یأتخو  ناصحا او عالها

كان حاهلل عل یصل یفعجر لها سوء فجلغ النج را حعجر لها خه و آله فقال اال
ظهر ون هذه خر فاذا قص وقع و یا طاخا ان الرؤخالرؤ یل فحو لنعن وا ق ،یانته

ن حق وعیرها طرحس لتعجحا لخح االعتجار ان الرؤخساعدها صرخ یاالخجار الت
ر او شر اوا لو حوا تعجر ون خ یعل یر بل هحر فالن فالنا ال غحكون تعجحف یحته

ن و حالهعجر و الهعجر له و قلب الهستهعسكن حه قلب خل شاهد یكان للتأو
حسن الظن حه و حعلهه و حاحاطته خوثوقا تاوا و  یثق حه الراجخكان الهعجر وهن 
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كانت الرؤیبوجوه التأو ت خها احدحا اسرع وقوعا فتدبر فخل ون الكتاب و السنة 
هذا  یل فیع علن التأوحلك و وا ساذكره ون سر ذلك فقد علهتك جه

الفصول الساحقة  یق ذكرته لك فیا ون طرخن تأول الرؤا یالفصل فاسع ف
ل و اال یحاب التأو یتسع فختعهق علهك و خو حعلهك و  یثق حك الراجحل

ك یا علخح االعتجار الرؤحساعده صحخهذه االخجار و  یفجهقتض ف حوا تعجر 
عتن حه و خ قجل قوله و اال فان لنخو  یثق حه نفس الراجخوا عجر حشرط ان 

تقع فها قسكن خ لن ا الول عابر حق اذا سكن حقوله القلب و خل ان الرؤحقلجه فال
كون الرؤ ان  اعلن وا تعجر فاصغ لها اقول یا علخاال فال و ان شجت ان تفهن سر 

كها ذكرته وكررا  كالهرآة  كلها قاحلها و الصورة حنطجع فخوشاعر االنسان  ها 
شجحه الهنفصل عنه ها لها وادة و صورة وادتها ون ظل الشاخص و حف یالت

ر ذلك حو صورتها ون نفس الهرآة ون استقاوتها و اعوجاجها و صجغها و غ
كررناه فخالهرا یكها تشاهد ف كتجنا و  یا و قد ظهر لكل احد لكثرة وا 

ق ان وناط االحكام حوجاحثاتنا ثن انه قد تحقق عندنا و عند اهل التحق
كفر و حهان و تعظیصنن  ان الخشب لو صور حصورة یالصور ال الهواد االتر هه 

كفر حاهلل العلخكرم و خح وعصوم خحصورة ضر ن و الكلب حالعظ یعظن و اهانته 
كذلك قال الفقهاء  نجس وا دام كلجا فاذا استحال ولحا طهر و صار شفاء و 

كان ولدها عل یكلب عل یاذا نز كلب فهو نجس او عل یشاة فان   یصورة 
كون وناط خالصور و ال یاالحكام عل یصورة شاة فهو طاهر فالهناط ف نحصر 

العجاد بل وناط االوداد النازلة الصور  یكون حالنسجة الخاالحكام الصور ان 
كل حجة تزرع  یفانها تستهد ححسجها و االوداد عل حسب االستهداد فلذلك 
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كانت حنطة فحنطة او  یاوداده عل یتجر حسب استهداد تلك الحجة ان 
كل  یحكن ربعجؤ خر قل الحرا فشعحشع كلته و  یعهل علخلوال دعاؤكن قل  شا

كان وناط نزول االوداد الهواد لكانت  یذلك ان الهواد وتحدة ف النوع فلو 
كلها علحاالش ن ان وناط االوداد النازلة و وناط حقة واحدة فتجححق یاء 

د حعالن الكثرة الصور السع یاالحكام الواقعة و وناط التعارف و التعاول ف
كها  یف یون شق یحطن اوه و الشق یون سعد ف حطن اوه و ام الشئ صورته 

 یان الراجفاعلن ن لك ذلكحه فاذ قد تجحد علخوحله حها ال وز یحققناه ف
خلص عن شواجب االرض و خالسهاء و  یصعد روحه الخخلو اوا ان خال

نا فان یوا ب یاالرض عل یوجهه ف ینكب علحصعد فخاتها و اوا ان الحوقتض
عالن الهثال الهتصل  یاعل یتوجه الخخلو اوا ان خالسهاء فال یصعد ال

كها ب یتوجه الخالهرتجط حعالن النفوس و اوا ان  حال  یا ینا و علیاسفله 
حال  یا یحاب القضاء و عل یتوجه الخحاب القدر و اوا ان  یتوجه الخفاوا ان 

حال وهلة و اوا ا خب و الشهادة فتقع الرؤحالغ یاة فحاوا تكون اسجاب الوقوع وه
ر القص ون اسجاب الوقوع و ان حصحب دون الشهادة فحالغ یاة فحتكون وه

ب و الشهادة حالغ یاة فحر وهحاة و اسجاب القضاء غحكان اسجاب القدر وه
االور  یقضخالشهادة وحدها صار القص ون اسجاب القضاء و  یوعا او ف

وا  یجهه و رأو یانكب عل و ان ل اذكره لكحتفص یحههلة حعد القص عل
دواغه فكان  یحخارات صاعدة ون وعدته ال یاالرض فرءاه ف یف یرأ

كها هحورآة الخ یالشاخص تلك الجخارات و وقع اشجاحها ف او  یال فرءاها 
كذب كذا كها هو فذلك  كان ف و  الخارح احخرة و ادخنة و اغجرة  یان 



 

106 

 

اغ دواغه فصارت شاخصا لهرآة الدو یال فدخلت جوف االنسان و صعدت
كها هو احو الخ كها هو او  كان حال علحكون الخخكها  یال فرءاه  كذا ان  ه و 

اله حن و وجنة فتعلقوا حه و دخلوا جوفه و قاحلوا خحاطحالش یا وأوخوكان الرؤ
كانت االوضاع حفوقع اشجاحهن ف كذا اذا  كها هو و  كها هن او  ه فرءاهن 

 یال الحفتوجه الخ رت االوضاعحة و تغحر االوضاع السفلحة سجب تغحالفلك
كها هو و هكذا وا حن الهثارة فواجهوا خحاطحالش كها هن او  كلها خاله فرأهن  شا

ر حر وطاحقة و غحاالنسان صورا حاطلة غ یریع هذه االحوال حجه یوها ور فف
كسراب حق جا و وجد حجده شخ اذا جاءه لن یحسجه الظهآن واء حتخعة حواقعة 

ال وضطرحا حكون الخخع الحساب و قد خه حساحه و اهلل سرحاهلل عنده فوف
ونام واحد  یاالرض ف یاء فحالسهاء و حعض االش یاء فححعض االش یرحف
ة الوقوع و حر فهو ون وتههات قاحلحكذب حعضه و اوا التعجخصدق حعضه و حف

كان وهن خون وقلجات الرؤ طهجن حه النفس و اال فال فهذه خوثق حقوله و یا ان 
اسرار جهة و نعنون فصال آخر  یر قد احتوت علحالتعجا و خفذلكة اور الرؤ

  .رةححص یهذا الفصل لتكون عل ین وا ذكرناه فحان براهحلج

كحفحة تأوخل الرؤخا ان رآه فی لوح ] فصل فی ان لكل شئ وراتج فعلحة و بیان 
 [االوضاء او فوارة القدر او لوح القضاء و ان قص الرؤخا ون اسجاب وقوعه

ة و ارادة و قدر حالسهاء اال حسجعة حهش یاالرض و ال ف یشئ فاعلن انه وا ون 
كل شئ عند وؤثره القر كتاب و  ب وخلوق حنفسه خو قضاء و اذن و اجل و 

فاذا لكل شئ  یث انها فعل العالحو هو وفعول حنفسه ون ح یفهو فعل للعال
 یة ذكره االول احكون الشئ وش فهقام السجعة الهذكورة یة و هحوراتب فعل
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و  ث هو وشاءحة و ون ححوش یث االعلحة فذكره االول ون ححدته النوعوا
 یث هحارادة و ون ح یث االعلحون ح یة فهحكونه ارادة صورته النوع وقام

ث حون ح یو ه یث االعلحة ون ححكونه قدرا وادته الشخص و وقام ورادة
ون  یو ه یث االعلحة ون ححكونه قضاء صورته الشخص و وقام وقدرة یه

كونه فحة و ححوقتض یه ثحح ذان حكل ورتجة واقفا ووقف االست یث 
و فقد الهانع اذن و ون  یحعد وجود الهقتض یث االعلحوستأذن و ون ح

اجل اهلل و  یث االعلحذو اجل و ون ح ین وجدء و ونتهیته بخث وحصورحح
كتب اهلل  یث االعلحلوح حده و وقاوه و ون ح یث نفسه وكتوب فحون ح

ة حاوور اضاف یالعالن اال بهذه السجعة و ه یوجد فین شئ سجحانه و ان و
ن حالط یة واقف بجابها و فحالهاء و التراب تحت الهش یت وثال فحفالج

ب حالترك یاللجن تحت القدر واقف بجاحه و ف یتحت االرادة واقف بجابها و ف
تحت القضاء واقف بجاحه فاذا ابرم و تن وقع القضاء حاالوضاء افهن وا اقول 

لوح القضاء فان  ینة االسجاب وكتوحة فحاء وشروحة العلل وجحلك فاالش
كتجها ف یوثجتة ف یوضت فه  یاللوح الهحفوظ و هو لوح االوضاء و اوا قجل 

ححر  ین االرادة و قجلها فحع یفوارة القدر و قجلها ف یف یلوح القضاء فه
كها هو ه هذه الهراتحف یریان  یالشئ الههض یهكن للناظر فخة و حالهش ب 

 یوجد الهقتضیساحل االرادة اال ان  یة الحخرح ون ححر الهشخن فالشئ الیب
 ینهها و ابیله ون اسجاب السهوات و االرض و وا ب یرفع الهانع فالهقتضیو 

الهثال الهذكور ووجود و هو ان  یاء اال حاسجابها وثاله فحاالش یجرخاهلل ان 
كن وانع قهت و خ سألك ساجل و لنن فان حالهاء و التراب ووجودان و ال ط
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ن و اال فال فان وجدت االسجاب حعجنت التراب حالهاء و صنعت الط
فجارادة اهلل سجحانه  ین و وا جرحالط یة و فقدت الهوانع جرحالهقتض

ن عند طلب الطالب ونك و وجود االسجاب و حفتعلقت االرادة حالط
ن حارادة حصورة الطهها حض علحن و جهعك لهها فافحكك الهاء و الطختحر

هن ربهن یهدی و قال حكفرهن لعناهن الجنا قال اهلل سجحانه یاهلل حاالضافة ال
بوجود  یو اوثال ذلك فها جر ها حكفرهنححل طجع اهلل عل و قال هانهنخحا

هو اهلل سجحانه هذا  یو الهجر یو فقد الهانع فهو الهنفعل حالجر یالهقتض
كل شئ ون الدرة ال ك ون حت الحن وا افههتك و ُحز وا القالذرة افه یحكن 

فوارة القدر اال  یف یجرخس حن االرادة فلحع یوكنون العلن فاذا دخل الشئ ف
فوارة القدر  یف ینت فاذا جریحسب وا ب یو فقد الهانع عل یبوجود الهقتض

 یهضخو فقد الهانع و ال یوصنع القضاء اال بوجود الهقتض یونه ف یجرخفال
 عا و فقد ووانعهحة لوجوده جهحاال حعد تحقق العلل و االسجاب الهقتض

كان الشئ تحت حب ووجودة و وقتضحعا فها دام ووانع التركحجه ه وفقودا 
كلها واقفة حذلك العالن االش یات ففحعالن الشخص یالقدر و ذلك ف اء 

تقلب أذن اهلل لها حالخروح عند وجود اسجاب القضاء و تخان  یتحت القدر ال
ل فافهن ان حفاذا عرفت هذا التفص یهضخان  یودارح القضاء ال یف

ة حطانحالخارح اسجاب ش ینفسه و ال ف یس فحا و لخرؤ یالشخص اذا رأ
كها ذكرنا و رأحوغ ا قجل خر تلك الرؤحلوح االوضاء فتعج یالشئ ف یرة لهرآته 

الخلق و هض عند خ ك لنحأتحو وا س یو وض یوا اوض یحصولها فانه قد رأ
خاص و  یات اال بوححعرض الجزج یهو ف یالذ یط حه الخلق الجزوححخال



 

109 

 

 یظهر علخب فالحوخصوص حاهلل سجحانه عالن الغ یأتحاال فالعلن حها س
كان و الغ یو رو ون رسول یجه احدا اال ون ارتضحغ ب وا حان الشهادة وا قد 

ارض تهوت  ینفس حا ینفس واذا تكسب غدا و واتدر یكن و واتدرخ لن
حتهل الجداء و خفوارة القدر  ین خاص و اال وا هو حعد فحو تعل یاللهن اال بوح

رفع ووانعه فهو حعد یخروجه و لها یوجد وقتضیالخروح و عدم الخروح و لها
كان حوخصوص حاهلل سجحانه النه الهح یاالوكان و العلن االوكان یف ط حها 

كان خكون و العالن حان وا خو وا  علهه اال اهلل و ان خكون الخف حككون اذا 
كاد اخفحالساعة آت فعنده وفاتح  یكل نفس حها تسع یلتجز یها ون نفسحة ا

ق یر طرحة ون غحعلهها اال هو و وا علهه الحجج ون االوور اآلتخب الحالغ
اسجاب السهاوات و االرض و ذلك وها  یالخاص فجاالطالع عل یالوح

 یفها رآه الراج یق الوحیجداء اال ون طرحكهون حعدم الخه الجداء فالحهكن فخ
نه حقع حعخلوح القضاء فذلك  یته و وا رآه فخله قجل رؤخلوح االوضاء فتأو یف

 یلوح القضاء الحاضر و رحها رآه ف ینه النه رآه فحوا فتح ع یراه وتححال وهلة ف
نزل خب و لكن لهاحالغ یالشهادة ابراوا و ان ابرم ف یجرم فی لوح القضاء و لن

الشهادة و رفع  یف یحصول الهقتض یتوقف الخ یفذلك الهوقوف الذ
الخارح و ابراوه  یة قضاءها فحا الهقتضخالهوانع و ون اسجاب وقوع الرؤ

 اخر فاذا قص وقع و ذلك ان الرؤیا طاخوا وعناه ان الرؤ یالقص فهن ذلك رو
كدت صورتها ف وستهدة وتوقعة ون  یال و ارتسهت فهحالخ یاذا قصت تا

ا ووقوفة تترفرف فوق رأس صاحجها خالخارح فهذه الرؤ ی سجحانه وقوعه فاهلل
 یر قص اال ان التفكر فحن ون غحفاذا قصت وقعت و لرحها وقعت حعد ح
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االلواح الظاهرة  یرها فیل تصوحهو تكه ید تصورها و قصها الذخا و تجدخالرؤ
االجسام  یون اسجاب سرعة الوقوع و ذلك الجل ان نفس االنسان ساحقة عل

 یها فاذا ادام االنسان تصور الشئ وقع ظله علحالعرش و وا ف یو وقدوة عل
كب السهاو كها خالكوا الك ان حخ یاعضاؤك حهقتض یجرخة و جرت حه 

ات و تصور حالسفل یفاذا جرت النجوم حه نزلت آثارها ف یكن وانع اقوخ لن
كلحاالور الهطلوب وقض كان ذلك االنسان   ینفسه ف یا فا وقع شجح وحا فان 

كان ضعخال یالنجوم و جرت حه الن القو دور خفا حهنع ون ارادته وانع و ان 
سعود  یتعول علخللهؤون ان  ینجغخاالور ودار الضعف و القوة و لذلك ال

ره ون حقهر النجوم و دعاؤ الهؤون للهطر او غخالنجوم و نحوسها و توكله 
له و وسجلته افهن حسب وح یها علیجرخقهر النجوم و خالهطالب و الهآرب 

ك ون وكنون العلوم حالفاظ ووجزة وثال ذلك انك لو وضعت حه الحوا الق
كل السهاء و حورآة تحت السهاء انطجع ف كل نجن نجن و حنطجع فخها وثال  ها 

كان صغ النجوم عكسها و النفوس  یالهنطجع ف یة هحرا فالنفس الكلحان 
كان ف ینطجع عكسها فخضا خة احالجزج نفس صورة  یالسهاء و النجوم فاذا 

 یكن وانع اقوخ ضا فان لنخاالفالك و النجوم ا یانطجع وثال تلك الصورة ف
 یجرت حه و اال انتظرت رفع الهوانع فتصور الهؤون ون اسجاب وقوع الصورة ف

كان قو كها قال ذلك الهؤون انا نترك وا نرخریع وا حا لوقع جهخالعالن و لو  د خد 
جا حالهؤون ش یلجك و افهن وا اقول فاذا رأ ید اعرنخریجا حد فاذا اردنا شخریلها 

ب و الشهادة وقع حال وهلة و حالغ یلوح القضاء و قد تن اسجاب وجوده ف یف
اه حعد التنجه و قصه خالشهادة فتذكر الهؤون رؤ یتن فخ ب و لنحالغ یان تن ف
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كان ضعخون اسجاب وقوع الرؤ ان تكهل اسجاب  یلة القع حعد وهحفا فحا و ان 
كذلك اذا رءاها عند فوارة القدر و  ر فاذا قص وقعیا طاخالوقوع ان شاء فالرؤ و 

ب و ال الشهادة فذلك حالغ یقض فخ فوارة القدر و رءاها و لن یقابل حذهنه ال
كثر تههال و  كان قوخقوة شد یحتاح الخا كان تصوخدة فان  ها حره لها و نظره فیا 

هنع ونه وانع و اال خجة القضاء و وقوعه حاالوضاء و الحتهثن قصها ون اسجاب 
ات و رفع الهوانع حر الهقتضیجة ساحفجحسب قوته و ضعفه فان اعانه اهلل حته

وا  یة له الجتة فتدبر و ان رأحته ذلك ون احد اسجاب الوقوع الهقتضخكان رؤ
ء  یشكن وها خ ر فانه لنحخ یؤل الیة فالحاالرض و حالشواخص االرض یف یرأ

صور  یة و انها هخجر حه االسجاب العلوخ االفالك و لن یف ید و قدر و قضخو ار
ا خعجرت الرؤ ثن ان كاذحة یة الجتة فهخر االسجاب العلوحغخة و الحنححاطلة سج

و  یعن نفسه صورة وا رأ ینهححوناوه ف یف یر وا تصوره الراجحغ یوعن یعل
انه شرب لجنا و اول الهأول انه  یرأها صورة وا اوله الهأول وثال اذا حثجت فخ

ه صورة العلن حثجت فخعن ذهنه صورة اللجن و  ینهححعلن و تكتسب علها ف
النجوم و  یها وقع ظل العلن فحنفسه صورة العلن و رسخت ف یفاذا ثجت ف

كها ذكرنا فالتعج كها هو وشاهد فحر الصور النفسحغخر حجرت حه  رجع حة الجتة 
كان التعجالنفس  یوا ف یاالور ال خالف  یر قد صدر ون الهعجر علحو لو 

حسنده عن الحسن بن الجهن قال  یعن الكاف یكها رو الحكهة لهصلحة
وا تعجر فقلت له ان حعض  یا علخقول الرؤخه السالم حسهعت احاالحسن عل

كانت اضغاث احالم فقال ابوالحسن علخان رؤ یاصحاحنا رو ه حا الهلك 
تها یه و آله ان جذع بحاهلل عل یعهد رسول اهلل صل یالسالم ان اورأة رأت عل
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ا فقال لها خه الرؤحه و آله فقصت علحاهلل عل یانكسرت فاتت رسول اهلل صل
كان زوجها  یاتخقدم زوجك و خه و آله حاهلل عل یصل یالنج و هو صالح و قد 

كها قال النج جة حه و آله ثن غاب عنها زوجها غحاهلل عل یصل یغاججا فقدم 
كان جذع ب یفرأت ف یاخر اهلل  یصل یتها قد انكسرت فاتت النجیالهنام 

صالحا فقدم  یاتخقدم زوجك و خا فقال لها خه الرؤحه و آله فقصت علحعل
انكسر  تها قدیوناوها ان جذع ب یوا قال ثن غاب زوجها ثالثة فرأت ف یعل

هوت زوجك خا فقال لها الرجل السوء خه الرؤحت رجال اعسر فقصت علحفلق
كان عجر لها خحاهلل عل یصل یفجلغ النج ات خرا و عن رواحه و آله فقال اال

كان احاحكر و قال لها النج ه و آله هل حاهلل عل یصل یالعاوة ان ذلك الرجل 
كها ق یقصصتها عل ا خو الغرض ان الرؤ ،یل لك انتهحاحد قالت نعن قال هو 

كان عل یعل كها صنع یوا تعجر و ان   یه النجخالف الحكهة لهصلحة 
الحكهة فوت الزوح و لكن قلب  یه و آله فان انكسار الجذع فحاهلل عل یصل
كها عجر و اوا حاها عطفا بها و تفأال حالخخه و آله رؤحاهلل عل یصل یالنج ر فوقع 

ر ون حتفأل حالخخ ها و لنحعطف علخ الرجل االعسر لعنه اهلل و هو الهشوم لن
كها قال فان الرؤ  یله فجرخوا تعجر فان ذهنها انصجغ حتأو یا علخشووه فوقع 

كانت االسجاب الهقتض وا  یضا ووجودة و الهوانع وفقودة فجرخة احكها ور و 
االور و اال  یر النه قضحر التعجحغخ ه و آله لنحاهلل عل یصل یو لعل النج یجر

كها یالعابر یا القوخا الول عابر بل الرؤخست الرؤحفالحق انه ل ر حون تعج یأتخن 
ه السالم دون وا قال حفة و وقوع وا قال علححن یه السالم و ابحصادق علال

كذب الرؤ یفة لعنه اهلل بل اقول الراجحابوحن رها و عجر الهعجر و ی ا و لنخو ان 
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كها وقع تعجحذلك وقع تعج یذهن الراج یانتقش ف ه حوسف علیا خر رؤحره 
ه حف یاالور الذ یالسالم قضه حاه فقال علخرؤ یالسجن و انكر الراج یالسالم ف

شترط خذلك علهت انه ال فاذا فههت ان فان الهناط انتقاش الصورةحتستفت
قظة و حال یل االنسان فحه بل اذا تخحة فخة الهنام و الرؤحالحوقوع الصور الخ یف

ة حذلك وناط علن الصوف یله و علحه وقع وا تخحه و عزم علحرسخ ف
جدار و  ینقشونه علخلهطابق لهطلجهن و تصورون االسن اخ یة الذخالنقشجند

ة اذا ورضوا حقع حاجتهن و سهعت ان حعض الجوكخ یه حتحهون النظر الخدخ
تصورهن صحوا عن ورضهن و وقوع آثار  یاذا قو یتصوروا الصحة حت

را و ان حرا فخحوهارس و ان اهلل عند ظن عجده ان خ یعل یالت التخفحالتخ
وجده و ون راقب شرا وجده و ذلكن ظنكن  را ون اهللحشرا فشرا فهن راقب خ

احسن الظن  یا ولدحن فیفاصجحتن ون الخاسر كنخظننتن برحكن ارد یالذ
ه و ون حاهلل وطلوحك ف یلقختجد ظنك احسن الظن و لو ححجر  یحاهلل حت

ث قال قال ابوعجداهلل خحسنده عن عهرو بن حر یعن الكاف یوا رو هذا الجاب
وا تجعلها ان هونتها تهونت و ان شددتها تشددت  یرة علحه السالم الطحعل

ا حرة نهحو ون هذه الجهة نفوا الط ،یجا انتهحتكن ش جا لنحتجعلها ش و ان لن
ترتسن ف  یعن الكاف یو قد رو هنحنفوسهن صور وكروهة فتقع عل یلجال

كفارة الطحعجداهلل عل یعن اب یحسنده عن السكون رة التوكل و انها حه السالم 
كفاحنفوسهن حعد صورة الط یرتسن فی ذلك النه ة اهلل و دفعه الشر خرة صورة 

دة حعج یحسنده عن اب یالكاف یف یفقد رو قع وا ظنهححسن ظنه حاهلل فحف
ه و آله قال حاهلل عل یه السالم قال قال رسول اهلل صلحجعفر عل یالحذاء عن اب



 

114 

 

 یرجوا و الحفل یثقوا و فضلحفل یث و لكن برحهتخحد یف یاهلل تجارك و تعال
جلغهن ی یعند ذلك تدركهن و ون یطهجنوا فان رحهتحفل یحسن الظن ب

ن و حذلك حانا اهلل الرحهن الرح یفان یتلجسهن عفو یو وغفرت یرضوان
ه السالم احسن الظن حاهلل فان حع عن الرضا علخل بن بزحاسهع و عن تحتسه

را و ان شرا فشرا حرا فخحان خ یالهؤون ب یقول انا عند ظن عجدخاهلل عز و جل 
عا و وطالب حه علها رفحنا ان نعنون لذلك فصال آخر فان لنا فحو ال عل

  .لةحجل

 [فی ان ووضع الرؤخا و ووضع التصورات فی الحقظة واحد] فصل
قظة واحد فان ووضعهها حال یا و ووضع التصورات فخاعلن ان ووضع الرؤ

كها حققنا ساحقا و الفرق بحهها حنطاسحكل  یر التصورات فیا و ساخن الرؤیا 
تعطل الحواس الظاهرة و خا خالرؤ یا و ضعفه ففححنطاس یشدة التوجه ال

الظاهر  یوتوجهة ال یقظة فهحال یا حكلها و اوا فححنطاس یتوجه النفس الخ
كها حالجنطاسخنحو التعاقب فال یضا علخا ترحتهحض ادرا ا حونه صاف یا فال
ه اوضح حا او قوته رأت وا فححنطاس یا فلو وحضت التوجه الخنا حخالف الرؤیب

كها  یذلك ال یؤدین بل رحها یو اب شاهد خعدم احساسها حالحواس الظاهرة 
 یا بوجه اال فخن التصور و الرؤیال فال فرق بحالتفكر و الخ یتعهق فخوهن 

كل اثر  التصور الجتة اال ان  یترتب علخا خالرؤ یترتب علخالضعف و الشدة و 
اه خالهؤون و رؤ یه السالم رأحعجداهلل عل یعن اب یلذا رو و اثر التصور اضعف

الثلث و لو ترك  یعل یعطخن جزء ون النجوة و ونهن ون حجزء ون سجع
ون  یذهن االنسان صورة وا وض یف یاالنسان التعهد و الصجغ فلرحها جر
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 یجرحا فحكون جالسا خالختجرب ان االنسان رحها  الن یاء او صورة وا حقحاالش
جا فاذا حذلك الشئ قد حضر و لو حعد حش یشتهخنه صورة شئ او ذه یف

ر تصوره و حل و هو تعجیتاو یذهنه او حادن یصفة وا ورد ف یحة او آنات علحله
ن یاجد فرقا علها و عهال و تجرحة ب لهن حشئ حالجهلة لنخقد وقع او رحها 

الجتة فان  یهها اثر خارجحا و لكلخن الرؤیال و بحالخ یالتصورات الواردة ف
ن ورة حا فوق العرش و ارض عالهه الطف ون وحدب العرش حسجعححنطاس

 یثن ف یالكرس یالعرش الجتة ثن ف ینطجع وثاله فخا ححنطاس یقع فخفكل وا 
كل تصور خاالرض غا ینزل الخاالفالك ثن  كل خة االور انه ال  كها ان ال  ظهر اثره 

كان ونها ون خظهر اثرها فان الرؤخا خرؤ السهاء ظهرت آثارها  یالسهاء و فا وا 
كان ونها ون االرض و فیجد هلل سجحانه فانها ون ونازل التقدی ان لن  یر و وا 

كان ون یتأت ون ونازل التقد االرض ال اثر لها النها لن ر فكذلك التصور وا 
عة او الشهوة او الغضب او حون ارض الههات او العادة او الطج یاالرض ا

كان ونه وتلقااللحاد او الشقاو كنة فحاطحالش یدخون ا یة و وا  هذه  ین السا
ون  یكون التصور وتلقخو ال اثر له اللهن اال ان  یس حسهاوحفل یاالراض

ون وراء هذه االفالك  یه یة التحة او االنسحة او الجنخن الهادحاطحالش یدخا
طجقاتها ة و خالدهر یاالراض یف یهن و رأیدخها ون احا اذا تلقحفان حنطاس

السهوات و  یف یجرخا و حهذه الدن یؤثر فیهكن ان خة فان ذلك خالدهر
الجهان جن  یها ولتقحا حسهاواتها و ارضححه فان هذه الدن یالنجوم و تجر

ن حاطحخرق شخن و جن النور و جن الظلهة و لذلك حاطحالهلجكة و جن الش
السهاوات خرقون هذه خن الیا هذه السهاوات و الذحالجن و سكنة حنطاس
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 ة فانهنحة و نجاتخن جهادحاطحة و شحعحن طجحاطحسكنة هذه االرض ون ش
خرقون خخرقونها نعن الخن الجن فانهن حاطحونعوا ون خرق السهاوات و اوا ش

خرقون هذه السهاوات و سهاوات خن االنس حاطحا و شحسهاوات حنطاس
 یدخون اخرقون سهاوات النفوس فافهن فها تلقاه االنسان خا و الححنطاس

هذه  یالشجح ف یلقخهكن ان حنفسه ف ین و ثجت فحن الخارقحاطحاولجك الش
 یؤثر حسد الحاسد فی و ون ذلك یكن وانع اقوخ حه ان لن یالنجوم و تجر
زول نعهته ححسده فان الحاسد داجن التصور لزوال نعهة یالهحسود و 

بزوال نعهة الهحسود و لذلك اور  یالنجوم و تجر یقع شجحه فحالهحسود ف
حسنده عن  یالكاف یف یو رو اهلل حاالستعاذة حه ون شر حاسد اذا حسد

ه و آله حاهلل عل یه السالم قال قال رسول اهلل صلحعجداهلل عل یعن اب یالسكون
كاد الحسد ان خكاد الفقر ان  كفرا و  فالحاسد اذا  ،یغلب القدر انتهخكون 

نفسه  یرسخ ف یال و نهارا حتحذلك ل ید و دام علزوال نعهة الهحسو یتهن
قع ونه خ تصرح لنخ الهرآة وا لن ینا صار ونشأ وثال فان الشجح فیحا بخصر

 ینفس الحاسد وقع وثاله ف یالزوال ف یفاذا تصرح تهن یورآة اخر یوثال ف
النجوم و جرت حه فزال نعهة الهحسود و ازالة اهلل نعهة الهحسود بهذا 

كها حالسجب فتنة ونه له او عقوحة لهعص ة صدرت ونه او ون اسجاب الفناء 
ن حة حال تفاوت و ون هذا الجاب عحل الصحة حلسع العقرب او لدغ الحیزی

هلل و فضله و ر وتذكر انه نعهة احجا و هو غحستحسن شخان اوا حان فان العحالع
كهاال ونقطعا عن اهلل فاذا رسخ  یف یریته و ارادته و ححهش الهخلوق نفسه 

كهاله و قوته ون غ یف ستحق خة فضل خر روحنفسه حسنه ونقطعا عن اهلل و 
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النجوم جرت  یحذلك انقطاع الهدد عن اهلل سجحانه فاذا وقع شجح ذلك ف
كانت النعه نفسه او جسن  یة فحانقطاع الهدد عنه و زوال نعهته سواء 

ان حر فان استحسانها ونقطعة عن اهلل عصحنفسه فال ض یاوا ف فان قلت رهحغ
ة ال خاوحة الدنحالن االحدان العرض قلت ر فلنحغ یانه و اوا فحذوق وحال عصخو 

اال جهاد صالح لكل شخص  یص لها حشخص دون شخص و ان هحتخص
 هاحهنة علحان وهحالع ها و نفسحهنة علححعد الكسر و الذوب و النفوس وه

 ید فخن زحؤثر عحفاذا استحسنها ونقطعا عن اهلل سجحانه انقطع الهدد عنها ف
كها  رها فافهن فانه حالجدار و الججل و الشجر و الدواب و غ یؤثر فیحدن عهرو 

هن حوحهد عل ق و التسهعه اال عنا و التجده اال عندنا بجركة وحهد و آلحدق
بن جعفر عن آحاجه  یحاسناده عن ووس یدر الراوندعن نوا یرو و لذلك السالم

ه و آله وارفع الناس احصارهن حاهلل عل یهن السالم قال قال رسول اهلل صلحعل
ه السالم واقال الناس لشئ حن علحرالهؤونحاو و عن شئ اال وضعه اهلل یال

 یصل یان العضجاء ناقة النج یو رو وم سوءیله اال و قد خجأ له الدهر  یطوب
قعود له فسابق بها فسجقها  یعل یتكن تسجق فجاء اعراب ه و آله لنحاهلل عل

ه و استكثر حشئ و استحسن نعهة اهلل عل یان الحو لو نظر الناظر الع ،یانته
كها قال سجحانهخ ه و ذكر اهلل لنحفضل اهلل عل لوال اذ دخلت جنتك قلت  ضره 

ه و آله اذا نظر احدكن حاهلل عل یصل یعن النج یو رو ،وا شاء اهلل ال قوة اال حاهلل
اهلل  یقل آونت حاهلل و صلحشئ حسن فاعججه فل یانسان او داحة او ال یال

ن حق حه و آله العحاهلل عل یصل و عنه نهحضره عخوحهد و آله فانه ال یعل
و  ضرهخ ذلك فانه اذا ذكر اهلل لن یذكر اهلل فحه شئ فلحفهن اعججه ون اخ
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نفسك و ال  یس تأونها ونك علحن حق و لحالسالم الع هحعجداهلل عل یاب عن
جا ون ذلك فقل وا شاء اهلل ال حول و ال قوة اال حرك فاذا خفت شحغ یونك عل
ه شئ حه و آله ون اعججه ون اخحاهلل عل یصل و عنه ن ثلثاحالعظ یحاهلل العل

كان شئ حعل و عنه ن حقحه فان العحجارك علحفل سجق القدر خه السالم لو 
فقده لتلك الحال او الجهال  یتحسر علخان و ححسد العخ و اوا نحلسجقه الع

ه حاهلل عل یصل یل للنجحججرج ةحرق ذلك یر الحشخره و حغ یوجودهها ف یو عل
كل عحو آله حسن اهلل ارق ك فان ضر ون حاب حشفخن حاسد اهلل حك ون 

 یالثكلضحك ونه خن اقوال حسجب ضرر الع یالحسد فكها ور و للناس ف
الشئ الهستحسن اجزاء  ین الصاججة الحخرح ون العخفهنهن ون قال انه 

ه و ونهن ون قال انه فعل اهلل حالعادة لضرب ون حفة تتصل حه و تؤثر فحلط
د وصلحة خر نعهة زحیكون تغخر وهتنع ان حزعن انه غ الهصلحة و ونهن ون

ل ان حعض حصلحة و ققوم ذكره وقام الهخان حان و اذا ذكر اهلل العحلعهرو الع
كها  ره و ذكرت وا ذكرت حاحدان غ یؤثر فیجعد ان یحدنه ال یؤثر فیالنفوس 

كل ذلك الجل ان الصور  استطرادا و لتعلن وقدار فهن الناس و علووهن و 
حه و  یاالفالك و النجوم و تجر یة فوق االجسام و تقع اشجاحها فحالنفسان

 یكون وانع اقوخثر اال حشرط ان الس ذلك حهؤحات و لحالسفل یآثارها ف یجرخ
كان و وا حقوابل وش یه یات التحر الهقتضیساعده ساخو  ة اهلل فها شاء اهلل 
ات فان حكن و ال حول و ال قوة اال حاهلل نعن ان ذلك احد الهقتضخ شأ لنخ لن

ر ال حقع التأثخدات و اال فالخووجودة فهو ون الهتههات و الهؤ یكانت الجواق
رها اال حة و ال غحال ون الحسد و ال ون وضع ون االوضاع الفلكن و حون الع
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ات و حعد الهوانع حأ اسجاحه و قرب الهقتضحجا هحشاء اهلل فاذا اراد اهلل شخان 
كها قال تعال یجرخ یحت ال حنكن قلحاع یتن فحكهوهن اذا التقخریو اذ  یوا اراد 

كان وفعوال و ال یقضحنهن لحاع یقللكن فخ و و للشئ  اهلل ترجع االوور یاهلل اورا 
كل شئ له ودخلخالواحد اسجاب عد كذلك اور  یة فحدة بل  كل شئ و 

كانت ثاحتة فحال یالتصورات ف كانت ون اسجاب  یقظة فاذا  النفس راسخة 
كان الهتصور تصوره اقو یكن وانع اقوخ القضاء ان لن اء لقوة حاالش یفان 

و  یا وهضحع وا تصور وقضات و وقحر الهقتضیسا ینفسه دفع الهوانع و قو
س حتكهل االسجاب و رفع الهوانع و ل ینتظر حه الخاال فهو احد االسجاب 

الهلك لعدم اتفاق  یقض فخ جر و لنخ ولك اهلل سجحانه فان لن یهلك فی
رد دعاء یالهلكوت و لذلك ال یؤتاه فیات و عدم دفع الهوانع حالهقتض

تجاحة و عاود الدعاء عند ضعفه الهؤون احدا اذا احسن الظن برحه و ظن االس
كان الداع استجب  یرد له دعوة احدا ادعونیا الخقو یاو دعا ورة عند قوته فاذا 

التكاد  یجات التحب دعوة الداع اذا دعان فافهن هذه النكات العجحلكن اج
ن و ظهر لهن نظر و حك فتجیكتاب و تسهعها ون خطاب اال ون اب یتراها ف

كانت  هاحتكن ونطجعة ف النفس ان لن یاحصر ان رسوخ الصورة ف ون االرض و 
ون السهاوات او ون الهلكوت ون اعظن اسجاب القضاء فان تلقتها ون 

ا حالدن یقع اثرها فحها فحاهلل ف یالهلجكة و اخذتها ون حاب القدر وتوجهة ال
ة و اخذتها حن الهلكوتحاطحدا و نعهة و فضال و ان تلقتها ون الشخضا و تسدحف

كها شاء اهلل خذالنا و خض ونقطعة عن اهلل سجحانه ون االر قع اثرها 
هة و احوال حرا فللتصورات الراسخة آثار عظحها و تذكحاستدراجا او تنج
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ة حد و الخصال القلجخع العقاحذلك و جه یجة التنكر و ودار الشرع علحعج
كثر الناس حبها تصلح اوور الدن یالت ا و اآلخرة ون هذا الجاب و لكن ا
حاسجكن حه اهلل فافهن و خانفسكن او تجدوه  یجا فحلهون ان تخفوا شعخال

كل وا  یع وا علهنحالاحب االفصاح حجه قال و خعلن خاهلل ون هذا العلن فال 
كل وا  كل وا حان وقته حضر اهلهخال    .قال حان وقته و ال 

فقد فی ان ون رأی النجی صلی اهلل علحه و آله او آله او واحدا ون شحعتهن ] فصل
 [رآهن و ان الشحطان الختهثل حصورتهن

كثخروا یاعلن انه قد رو ه و آله او حاهلل عل یصل یالنج یان ون رأ یرة فحات 
وا  فهنها تهثل حصورتهنخطان الحعتهن فقد رءاهن و ان الشحآله او احدا ون ش

اهلل  یصل یون و الهحاسن للصدوق عن النجحعن جاوع االخجار و الع یرو
وناوه فقد  یف یه و آله قال ون رءانحاهلل عل یان رسول اهلل صله و آله حعل

و ال  یاجحصورة احد ون اوص یو ال ف یصورت یتهثل فخطان الحفان الش یرءان
ن جزء ون حا الصادقة جزء ون سجعخعتهن و ان الرؤحصورة احد ون ش یف

 یرءانون  یو رو یتشجه بخطان الحفان الش یفقد رءان یون رءان یو رو النجوة
طان حالحق فان الش یفقد رأ یون رءان یقظانا و روخ یناجها فكأنها رءان

ون زعن ان ون  فهنهن هذه االخجار اقوال یوعن یو للناس ف ،یب یتراجخال
رهن و ی فلن یالهعاص یاوثالهن عل یالطاعات فقد رءاهن و ون رأ یرءاهن عل

استدلوا لجواز تهثل ة فهو وحل شك و حر طاعة و وعصحغ یاوثاال ف یون رأ
 یدعخقظة انه اله فها الهانع ون ان حال یف یدعخطان حصورتهن ان الجشر حالش

 یو الناصج یو السن یعحة الشخو برؤ یس عند الهنام بوسوسة له انه نجحاحل
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و  نه و وذهجهخناسب دخوناوه و اوره له حها  یه و آله فحاهلل عل یصل یالنج
صورة  یون قال حا و ونهن ةححصورهن االصلتهن خون قال ان الهراد رؤ ونهن

وثاال صار  یانه رآه بل رأ یفقد رءان یس الهراد ون قوله ون رءانحل لحكانوا و ق
ف ختعر یف ینینه و بیه و صار واسطة بحال ینفس یف یبها وعن یتأدخآلة 

 یكونه النج یعلن الراجخقة روحه الهقدس و حراه حقیاه و الحق ان وا خالحق ا
ست اضغاث احالم و ال حاه لخرؤ یا یل فقد رءانحر و قححخلق علن ال غ

كها روحالت الشحیتخ شترط خة حخلق اهلل الخالحق ثن الرؤ یفقد رأ یطان 
كثحها وواجهة و ال وقاحلة فان قحف راه یخالف صفته و  یعل یریرا وا حل 

كذلك و قد  ین قلت ذلك ظن الراجحوكان یحالة ف یشخصان ف ظن خانه 
 یفة هخراه عادة فذاته الشریا لكونه ورتجطا حها حاالت ورجحلظان حعض الخا

درك فساده حاواجل العقول و خة عادة و ونهن ون انكر ذلك و قال هذا قول حورج
 یان فحراه راجیها و ان الحوات عل یصورته الت یراه احد اال علیه ان الحلزم علخ

االسواق و  یف یهشخخرح ون قجره و خاآلن و  حیحخن و ان حوكان یآن واحد ف
و  خلو قجره ون جسدهخلزم ون ذلك ان خخاطجونه و خخاطب الناس و خ

الحس  یقة و انها هو ححصول الصورة فحة حالحقخست رؤحون قال انها ل ونهن
ا و انها خقة الرؤحان حقیو الغرض ون ذلك ب یره حقدرة اهلل تعالحالهشترك او غ

كأن  یع فخهو الشا یهذا الهعنطان و حون اهلل ال ون الش وثل هذه العجارة 
او ون وصل  یفالنا فقد رءان یر فالنا او ون رأحفل یرانیقول رجل ون اراد ان خ

 یالتسهن و التغن یر ذلك ون االقوال الهتهافتة التحغ یال یفالنا فقد وصلن
ن قلوبهن حیسجحانه خلق اهله ون عل ان اهلل ذلك یق فحون جوع و اوا التحق
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كها حدأهن یطلجون اال هناك و الخاحدانهن فال و عودون و خوجدون اال هناك 
وجدون اال یطلجون و الخن قلوبهن و احدانهن فالحخلق اهل الجاطل ون سج

 یها و ون رام النظر الحالسهاء رفع رأسه و نظر ال یهناك فهن رام النظر ال
نظر االنسان خا ان خؤها و قد قدونا ساحقا ان اصل الرحرأسه و نظر ال یاالرض دل

لوح الجرزخ  یالهثل الهكتوحة ف یعالن الهثال ال یا و وشعره فحن حنطاسححع
كالشواخص ینطجع فحف و  ورآة حسه اشجاح تلك الهثل و تلك الهثل 

ا و حا و صورتها ون صورة ورآة حنطاسخا وادة الرؤححنطاس یة الحاشجاحها اآلت
ا ححنطاس یف یكدورتها و الوانها فالهرجاستقاوتها و اعوجاجها و صفاجها و 

كها حالشواخص الخارج یلة النفس الحوركب ون وادة و صورة و لكنه وس ة 
ن و هو حالع یف یتره و الهرج نك لنحع ینطجع وثاله و شجحه فخ ان الشئ وا لن

اال  یه هو الشئ الخارجحة فالهقصود الهتوجه الحاء الخارجحاالش یلة الحوس
كون الهرج یوا ف یه هحلة الحان الوس الحس ترفع رأسك  یف یالحس و وع 

ست حاالرض ان قصدتها و ل یرأسك ال یالسهاء ان قصدتها و تدل یال
س السهاء اصل وادة االرض حت السهاء و لخان رأ یاالرض اصل وادة الهرج

كذلك خ جا لنحتواجه ش ت االرض فافهن وا اقول لك و وا لنخان رأ الك حتره و 
ه شئ و حنطجع فخ قظة لنخنوم او  یواجهه فی شئ و لن یالتوجه خ وا لن

د فكان لتصوره خه شجح زحد انطجع فخوثال ز یتصوره الجتة فاذا توجه الخ لن
كانت الصورة ون ورآة خخشجح ز كانت وستقحد وادة و  هة حهة فهستقحاله ان 

ه شجحه وادة و تتصور حصورة حأتخوثال عهرو  یو اال فهعوجة و اذا توجه ال
اله و اذا توجه حر شجح عهرو وادة خحصخهكن ان خد الخز یاله فاذا توجه الحخ
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صورة  یالخالف ف یأتخاله نعن حد وادة خخر شجح زحصخهكن ان خعهرو ال یال
وناط االحكام و الخطاء و  یالصورة ه یا یال الهكتسجة ون ورآته و هحالخ

الصواب و الحسن و القجح و الصدق و الكذب و اوثال ذلك ال الهادة فاذا 
كانت حد فختعوح وثال زخاله عوجاء حد و ورآة خخز یتوجه ال ها الجتة و ان 

كها هو فالتخالف ون قجل ورآة الخخها وثال زحظهر فخهة حوستق ال و حد 
دا عهرو خل غلطا ان زحعتقد الهتخخال ان ه واحد اللهن احالهقصود الهتوجه ال

خجر عن حالخالف ون قجل الهادة ف یأتخنجذ حد الرادته عهروا فحخز یفتوجه ال
علن خه هو عهرو و هو الحتوجه ال یدا و الذخدا و سهعت زخت زخرأ یاله انحخ

علن و قد خد و هو الخاخجاره عن ز یكذب فخنجذ حر فححعن قصور او تقص
نت حعلن فاذا عرفت ذلك و تجخه االور و هو الحعهرو و لجس علد ختشجه له بز

هن السالم و حه و آله و آله علحاهلل عل یصل یان النج یهنالك فاخجرن وا
ن حیعل یطلجون فحن فحین بل ون علحن او سجحیعتهن هل خلقوا ون علحش

 ین او فحیعل یرون فین و حسج ین او فحیعل یوجدون فین و حسج یاو ف
ونام  یقظة او فخ ین فكل ون قصدهن فحیعل یع ذلك فحجه ین بل فحسج

ن هل حیعل یر ذلك فاذا توجه الحن الجتة ال غحیعل یاله الحتوجه حهرآة خ
كون و قد خاله و تصوره ام ال بل الحجعل شجحه وادة خخطان حكون هناك شخ

تصور خ یطان حتحس هناك شحن و الجنة و اخرجه ونها فلحیطرده اهلل ون عل
كان اعتقاد  یال الراجحجعل شجحه وادة خختهثل بهن و خو  كذلك اذا  و 

 یحق آله و ف یه و آله و فحاهلل عل یصل یحق النج یحا حقا فحصح یالراج
ال حالخ یضا صورة حق ال حاطل فاذا صورة وا فخعتهن فتلك الصورة اححق ش
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كلتاهها حق و عل ذكرنا وها  نحفتج هها ودخلحطان فحس للشحة لحنحیو وادته 
ح و هو عارف بهن وقر حفضلهن و ححق اهل الحق صح یاعتقاده ف یان الذ

ة اهلل ححذو وش یالهن و صار علحوا خصهن اهلل حه و حذلك استقام ورآة خ
ن وستقرهن و وقاوهن وجدهن حیعل یسجحانه و ارادته و وحجته ثن توجه ال

كان ورجحالجتة و هن انوار اهلل سجحانه الهض ادة طاهر الصورة ب الهحه طحجة و 
 یجعل اهلل له سلطانا علخ ه و لنحطان فحتطرق الشخنور فاذا وحال ان  ینورا ف

ث وادته ظلهة و حطان هو ظلهة و خجحتوكلون و الشخربهن  ین آونوا و علیالذ
كها ان اهل الحق وادتهن نور و صورتهن رحهة فاخجرن ا ذا خ یصورته نقهة 

ن و صورته حیوادته قد جاءت ون عل یالذ یالحكهة و العقل ان هذا الهرج
ك ا فهن رءاهن حطانحكون شخهكن ان خف حون رحهة اهلل سجحانه الهكتوحة 

 یه السالم انا اتقلب فحعل یعل و قد قال صورة رءاهن یا یفقد رءاهن ف
ك عن  یو رو فقد رءاهن یو ون رءان یف شاء اهلل ون رءاهن فقد رءانحالصور 

 یف یار (ظ ی) فان یالهنام فقد رءان یف یون رءانه و آله حاهلل عل یصل یالنج
كنتن اوله و حر و ان ذكر الخحو انت تعلن ان هذه الصورة خ ،یكل صورة انته ر 

 یكل ون تصور اهل الحق ف حالجهلة  ،اصله و فرعه و وعدنه و وأواه و ونتهاه
كان وعتقدا ف یقظته او رءاهن فخ یاله فحخ كهاحوناوه فقد رءاهن حعد ان   هن 

كل ون تصور اهل الجاطل ف وناوه فقد  یقظته او رءاهن فخ یاله فحخ یهن و 
كان وعتقدا ف كها هن و اوا اذا اعتقد فحرءاهن حعد ان  اهل الحق حاطال  یهن 

كها حظن و اوام و شخكها  ینج یتوجه الحف طلجه خظنه و خ یظن و الذخعة 
و الناصب  یالسن یطان فاذا رأحن و ذلك شحسج ین بل هو فحیعل یس فحل
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 یحكر و هو وعتقد حنج یة ابخه و آله حظنه و اوره بوالحاهلل عل یصل یالنج
جدار الهسجد  یرفع اورأته علین حالظنون و یالد یجتهد فخا و حنصب ولخال

هو  ید الفاسدة فذلك النجخلتنظر السودان و ضربهن الطجول و هكذا ون العقا
ره ی ن فهو لنحاطحطان ون الشحشاهلل و هو  یس ون اهلل و ال الحل ینحسج ینج

و  یفقد رءان یه و آله قال ون رءانحاهلل عل یصل یقال انه قد رآه و النجخ یحت
ر حراه الهخالف غی یالذ یو النج یفقد رءان یرحغ یقل ون رأخ هو هو و لن

اهلل  یصل یة النجخرؤ یر النجحة غخكون رؤخف حه فكحاهلل عل یرسول اهلل صل
كذلك حعل  یصل یالنج یریعتهن فقل ون حة االجهة و شخرؤ یاالور فه و آله و 

هن السالم و حوحهد عل فضاجل آل یهذه االزونة ون ونكر یه و آله فحاهلل عل
قل  ن قال اهلل سجحانهحسج ین و الحظنونه ون سجخعتهن فان ون حش یناصج

كن خج وا تعجدون ها الكافرون الاعجدیا اخ   ،رحرا بوجه التعجحفتجصر و 
ه وادة و صورة وادته ون االنوار حو له ف یخلق اول نحان لكل احد خلق اعلنو 

ده و اعهاله و اقواله و خصاله و خة او ظلهاتها و صورته ون عقاحالهلكوت
كها حققناه ف ده و خهة حصورة عقاحوم القی یأتخوحله و  یفضاجله او وثالجه 

 یالتقو هن وصفهن و جاءت سكرة الهوت حالحق و لجاسیجزحاعهاله س
ة حة و صورة عرضخله وادة شهاد یاوحدن یثانو و خلق ر فافهنحذلك خ
لزوه فصورة خحالجسن ظهوره فالعرض  یه السالم الذحعل یعل قال وشهودة

كحتخط یاوحالدن یالخلق الثانو ید الهؤون فخز كهه و  فه حطاته الهشهودة و 
الخلق  یف ةحهتاز عن عهرو و اوا صورته االصلخبها  یر حدوده التیو سا

هن حعة علحه و آله و حاالجهة و حالشحاهلل عل یده حاهلل و برسوله صلخفعقا یاالول
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اوه و حجه و بره و جوده و حسن حع و االحكام و صلوته و صخالسالم و حالشرا
ان اهلل خلق  یوا رو یف هاحالصورة الهشار ال یخلقه و اوثال ذلك فتلك ه

ر و حالحق و الخ یالخلق االول یفصورة آدم فة خالتور یصورته و ذكر ف یآدم عل
كها ور و ه ة اهلل سجحانه حصفات وش یالجر و الفضل و الكهال و الهحاسن 

 یه فاهلل سجحانه خلق آدم علحكهال اهلل سجحانه و ظهوره و تجل یه یالت
عتهن حهن السالم و شحعل یو الول یه و صورته افهن وا قلت فالنجحصفة تجل

د و االعهال و خخصهن ون الجر و الفضاجل و العقاخا ة وحصورتهن االصل
 یة تزول و تفنحعرض یة فهخاوحالخصال الهحهودة و اوا هذه الصورة الدن

 یال یر ون حال الصجحداجهة التغ یا و هحوواد هذه الدن یعرضت حهقتض
رها و هن حارهن ان شاءوا خلعوها و لجسوا غححاخت یالحجج ه یالكهولة و ف

كها  یهن ف و  یاخر یة ورة و حصورة االعرابحل حصورة دححظهر ججرجخكل حال 
ل حهو بها ججرج یة التحر صورته االصلحتغخ ل و لنححصورة شاب تارة و هو ججرج

هتاز حعضهن عن حعض و خوهتازا عن عهرو فكذلك اهل الحق لهن صورة بها 
 یهن فهن رأحلست ونهن و ال احة لخاوحة دنحأتون اآلخرة و لهن صورة عرضخبها 
عة حصورته فقد رآه حه السالم او الشحه و آله او االوام علحاهلل عل یصل یالنج
وعصووا وطهرا اول وا خلق اهلل  یریه ان ححصورته صلوات اهلل عل یة النجخفرؤ

كجر آ ك هل تجوز ان حاته و هكذا فجاهلل علخو اعظن صفات اهلل و اسهاجه و ا
و اعتجر  ،یفنحن بواد و العذول بواد ،طانحكون هو الشخهكذا شخصا و  یتر

تغتر حاقوال جهاعة اشرف حضاعتهن یون الناس وا قالوا و وا ظنوا و ا ن هن فال
  ،قال فالن و قال فالن
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كعب یو احهد و الهرو  و والك یفدع عنك قول الشافع   االحجار عن 
  یل عن الجارحجدنا عن ججرج یرو  ثهنخو خذ عن اناس قولهن و حد

 یانه نج یالهنام عل یرجال ف یریالهنام  یف یالنج یری یان الذ قلتو ان 
وا قلت ون الفضاجل  یس حهلتفت الحو لرحها ل یوناوه انه نج یوعتقدا ف یا

عتقد خس حال قلت یروعه انه نج یف یطانا القحكون هو شخهكن ان خف الحفك
ه و آله هو ون حاهلل عل یالهنام انه وحهد رسول اهلل و وحهد رسول اهلل صل یف
وحهد الهعروف عنده حها هو وعروف فهو  یس هو حهتوجه الحعرفه و الخ

كها قلت بل اقول هو وتوجه الحاهلل عل یوحهد صل یوتوجه ال  یه و آله و هو 
الهنام الف  یه فحه و آله و ان تقلب ورجحاهلل عل یوحهدا صل یریوحهد و 
كل تلك  یراه وحهدا فی یونام واحد فان الراج یحصور وختلفة ف یورة و تراء

كها انك اذا تشرفت حلقاجه ف یالصور و هو وتوجه ال ته خا و رأحالدن یوحهد 
الف صورة فهو  یذلك الهجلس وعجزة ف یر ثن تقلب لك فیسر یجالسا عل

ه و آله وتكلن وعه حاهلل عل یرسول اهلل صل یكل تلك الصور و انت راج یهو ف
كان كذا لو  راه الف نفس حالف صورة فان اولجك یوجلسه و  یجالسا ف و 

كانوا حرون رجال واحدا حصورة واحدة اصلیااللف  رونه حالف صورة یة و ان 
القاسن بن القاسن عن  یالجحار عن اب یذلك وا رواه ف یدل علخو  ةحعرض

كان الهتوكل حبن وحهد عل یخادم عل هنع الناس ون خهها السالم قال 
دار  یووا و هو فیهها السالم و خرجت حبن وحهد عل یلع یالدخول ال

عة جلوس خلف الدار فقلت وا شأنكن حالهتوكل فاذا جهاعة ون الش
ه و ننصرف حه و نسلن علحهنا قالوا ننتظر انصراف ووالنا لننظر الحجلستن ه
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كلنا نعرفه فلها وافخفقلت لهن اذا رأ ه فسلهوا حقاووا ال یتهوه تعرفونه قالوا 
 یان اصجروا حتحا فتخه و نزل فدخل داره و اراد اولجك االنصراف فقلت حعل

كن قالوا نعن قلت فصفوه فقال واحد هو شخس قد رأحاسألكن ال خ حتن ووال
ض وشرب ححهرة و قال آخر التكذب وا هو اال اسهر اسود یض الرأس ابیاب

كهل وا ب یة و قال اآلخر ال لعهرحاللح كذلك هو  السهرة اض و حن الجیوا هو 
ه حو هو عل ،یحفظ اهلل انته یس زعهتن انكن تعرفونه انصرفوا فحفقلت ال

هها السالم و له صورة واحدة عند حبن وحهد عل یعهن علحالسالم عند جه
نهن حاع یة فحدة عرضخكان له صور عد ة و انخالصورة الهادو یعهن و هحجه
ه حن علحبن الحس یعن عل ید الجعفخزیجابر بن  ثخحد یو ف ةخاوحالدن

عة ححضرة االوام فقال له حط و قد احضر حعض الشحث الخخحد یالسالم ف
ر صورة احنه وحهد قال حصخن ان حبن الحس یقدر علخه السالم سلهن هل حعل

قدر خا جابر سلهن هل خه السالم حجابر فسألتهن فاوسكوا و سكتوا قال عل
و  یقال جابر فسألتهن فاوسكوا و سكتوا قال فنظر ال یكون حصورتخوحهد ان 

ة فقلت لهن وا لكن حهن حقحعل یا جابر هذا وا اخجرتك انه قد حقخقال 
ا جابر هذا وا اخجرتك حه خهن و قال حجون اواوكن فسكتوا و شكوا فنظر الحالتج
ه السالم وا لكن التنطقون فنظر حعضهن حة و قال الجاقر علحهن حقحعل یقد حق

ا بن رسول اهلل ال علن لنا فعلهنا قال فنظر االوام ختساءلون قالوا خحعض  یلا
هها السالم الحنه وحهد الجاقر و قال لهن حن علحبن الحس ین علید العاحدحس

ن قال فتكلن حبن الحس یون هذا قالوا احنك فقال لهن ون انا قالوا ابوه عل
حصورة احنه  ین و اذا علحبن الحس یه علینفهن فاذا وحهد حصورة اب حكالم لن
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ه السالم التعججوا ون حهها السالم قالوا ال اله اال اهلل فقال االوام علحوحهد عل
ا قوم التعججوا ون اور اهلل انا خقدرة اهلل انا وحهد و وحهد انا و قال وحهد 

كلنا واحد ون نور واحد و روحنا ون اور اهلل اولنا وحهد و  یو عل یعل انا و 
كلنا وحهد الخجر الشرآخرنا وحهد  حصورة  یه السالم هو علحعل یفعل ،فخو 

ه حه السالم و وحهد علحالظاهر حصورة وحهد عل یته و ان تصور فخعلو
ه حعل یالظاهر حصورة عل یته و ان تصور فخالسالم هو وحهد حصورة وحهد

كها وقع ذلك ف  یال و فحالخ یقع فخقظة و الظاهر فكذلك حال یالسالم و 
ة فقد رءاهن و ان حكون سجب نقض فهن رءاهن حصورتهن االصلخالا و خالرؤ

دة خدة او اشخاص عدخلة واحدة حصور عدحل یلة حصورة او فحكل ل یرءاهن ف
كلهن حصورة واحدة اصل یتوجهون الخدة فكلهن خصور عد یف ة فاذا سألتهن 
خصا االعتقاد حه فقد رأوا ش یت الجارحة فالن بن فالن فان وافقوا فخقولون رأخ

كان نقض خواحدا و اال رأوا اشخاصا عد كها نجهتك حه و الحهد هلل و لو  دة 
كها  القوم نقضا  یدعخجوز ان خقظة حال یة فحااللوه یدعخجوز ان خان الجشر 

ة حطان االلوهحالش یدعخجوزوا ان خالهنام لزوهن ان  یطان النجوة فحالش
رحه و صفاته و اسهاجه و  یكون توجه الهؤون الخقولوا حجواز ان خلزوهن ان حف

قلجه و انتحل  یطان قد حضر فحكون الشحطان فحالش یانواره توجها ال
ال و حخ ینتحل النجوة فخضا ان خجز اخ جز ذلك لنخ االسهاء و الصفات فاذ لن

هان ختصور حصورة الرحهة و القدس و العصهة و االخقدر ان خال ونام فانه ال
ربهن  ین آونوا و علیالذ یس له سلطان علححترق لو رام ذلك و انه لخاحدا و 

قول خا بل حراه نجیس الهؤون حقظة فلحال ینتحل النجوة فختوكلون و اوا ون خ
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كافرا انتحل النجوة و تنجخالهؤون رأ كذلك ان یو ال یت   یالهؤون ف یریجعد 
صجح حة فحا لاللوهحا لالواوة حاطال بل ودعحا حاطال او ودعحالهنام وتنج

كها حالنجوة او االواوة او االلوه یدعخت الجارحة رجال خقول رأخالهؤون و  ة 
ر ووصوفا حصفة ی ا و ال اواوا فانه لنحت نجخقول رأخس حقظة و لحال یقول فخ

كاذحا فحودع یو انها رأ یالنج كاذحا و اوا اذا رأحت ودعخقول رأحا   یالنج یا 
كان ه و حاهلل عل یصل یت النجخقول رأخصجح و حح فححاعتقاد صح آله فهو قد 

اه ون خر فجاء وادة رؤحن و نفسه وتصورة حصورة الرحهة و الخحیعل یتوجه ال
عنه  یو رو ح الحقحه و صورته ون اعتقاده الصححالنه توجه ال یعند النج

الحق فالحق وعهن  یالحق فاذ قد رأ یفقد رأ یه و آله ون رءانحاهلل عل یصل
تصورنا  یو سألناه ف یا اذا تصورنا النجفها حالن و ان قلت هن و ونهن و بهنحو ف
كون وحض خكون بل خقع و الخجا الحجا و اعطانا او وعدنا او ارانا حتصورنا شحش

كذا الرؤ یان قلت تصور ال اصل له ا وادته وأخوذة خقد اخجرتك ان التصور و 
ث توجهت و صورته ون ذهنك و وناط االسهاء و االحكام ون حون ح

كانت  هن و اال فال و انت حالصورة حقا و الهادة حقا هو ونهن و الالصورة فان 
ح و توجه خالص حه حاعتقاد صححاهلل عل یصل یالنج یاذا توجهت ال

كها انت و انت حتصو یاخذت وادة تصورك ونه و ه  یر وثاله فیكها هو ال 
كتا او وعط كها انت فتصوره ناطقا او سا او وتحركا او  ا او وانعاحذهنك تجعله 

كن ر ذلك فهذه حا او ساخطا او آخذا او تاركا او ضارحا او ناصرا او غحا او راضسا
كانت حاطال ون شهواتك او عاداتك او طجا عك او غضجك او ون خالصورة ان 

ة ونكوسة وتوجهة حطانحة و الهرآة الشحطانحن فتلك صورة شحارض ون االرض
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و االرض  ن و لو اتجع الحق اهواجهن لفسدت السهواتحین ال علحسج یال
ر حد و عازل عهرو و وهلك حكر و وخرب دار او غخفانك لعلك تصوره قاتل ز

كانت نفسك خذلك فلو وقع وا تر د لفسدت السهوات و االرض فانت اذا 
 یه و اردت ونه الجاطل و اجاحك الحتوجهت ال یوصورة حصورة حاطل فالذ

فعلون وا خعصون اهلل وا اورهن و خبل عجاد وكروون ال یس حنجحالجاطل ل
تصور حصورة خال یعهلون و وثال النجخسجقونه حالقول و هن حاوره خؤورون الی

فعل لك ذلك و خ ینج یس حقابل لذلك فانت قد توجهت الححاطل و ل
و  هحالحق و قد قال اهلل سجحانه ف یر النجحد و هو غخوا تر یجك الحجخ

 یاحك الالك و قد اجحنفسك و خ یف یفالذ شاء اهللخواتشاءون اال ان 
ة و قلت له اضرب عنق فالن خحاد یت رجال فخت لو رأخارأ یس حنجحالجاطل ل

ه ححال جرم ونه و ضرب عنقه او سألت ونه خالف الحكهة و اجاحك ال
طابق خوا  یة اال فحب الرعحجخالهعصوم ال یوعصوم و النج یكن حنجخ لن

رسول  كنحان فو اعلهوا  طابق رضاء اهلل سجحانه قال اهلل سجحانهخالحكهة و 
 یفالذ یس حنجحع لحفالهط ،ةخاآل ر ون االور لعنتنحكث یعكن فحطخاهلل لو 

فتصورك هذا اضغاث  یس حنجحشأ لخ ده اهلل و لنخریجا حها الحتصورته وج
كانت ساذجة صافحتغ س حشئ نعن لو لنحتصورات و ل ة و حر نفسك و 

حشئ او فعل لك ه و آله حذهن صاف فاذا اخجرك حاهلل عل یصل یتصورت النج
كها انت و حش كها هو ال  قع الجتة و وقع اوثال ذلك خجا فهو الحق الظاهر لك 

كان صورة نفسك  یالهله و لو دام رجل عل كذا لو  ذلك لشاهد الصدق و 
قع حف یة هلل سجحانه صالحا وطاحقا السجاب القضاء الحكهحوحجوحة ورض
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ر اذا حوقوعها ال غالجتة و ون هذا الجاب استجاحة الدعوات الصالحة و 
حها سألت فافهن بل هذا  تهحان وشخظننت االجاحة و تصورت ححسن ظن جر

الهنام فقد رءاهن حال  ین فهن تصورهن او رءاهن فحاالجهة و الهؤون یجار ف
كان وا برز عنهن حالشروط الهذكورة حقا الجتة فافههه و صنه اال عن  شك و 

  .اهله

 [السالم علحهافی شرح رؤخا فاطهة ]فصل 
خا فاطهة علحها السالم و هی التی عن تفسحر  روی و ان اعترض وعترض برؤ

حسنده عن  انها النجوی ون الشحطان، :علی بن ابرهحن فی قوله تعالی
كان سجب نزول هذه اآلخة ان  حصحر عن ابی ابی عجداهلل علحه السالم قال 

علحه و آله هن ان  فاطهة علحها السالم رأت فی وناوها ان رسول اهلل صلی اهلل
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 

كجراء و هی التی فی اذنحها  واء فاشتری رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله شاة
كحة  كلوا واتوا فی وكانهن فانتجهت فاطهة حا نقط بیض فاور حذححها فلها ا

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

كها رأت اوحرالهؤونحن و الحسن و الحسحن ع لحهن السالم ون الهدخنة 
فاطهة فی نووها فلها خرجوا ون ححطان الهدخنة عرض له طرخقان فاخذ 
كها رأت فاطهة علحها السالم  رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله ذات الحهحن 
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حتی انتهوا الی ووضع فحه نخل و واء فاشتری رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله 
كها رأت فاطهة  كجراء  كلها شاة  فاور حذححها فذححت و شوخت فلها ارادوا ا

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 
كها رأخته فتنححت  كذا فی نووی و قد فعلت انت  كذا و  خا رسول اهلل رأخت 

خكن تهوتون فقام رسول اهلل صلی اهلل علحه و آله فصلی ركعتحن ثن عنكن فالا ر
ناجی رحه فنزل علحه ججرجحل فقال خا وحهد هذا شحطان خقال له الدهار و فی 

خا و یؤذی الهؤونحن فی  حعض النسخ الزها و هو الذی اری فاطهة هذه الرؤ
هلل علحه و آله نووهن وا خغتهون حه فاور ججرجحل فجاء حه الی رسول اهلل صلی ا

خا فقال نعن خا وحهد فجزق علحه ثالث  خت فاطهة هذه الرؤ فقال له انت ار
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 

ه الصالحون ون شر وا رأخت ولجكة اهلل الهقربون و انجحاؤه الهرسلون و عجاد
خای و تقرؤ الحهد و الهعوذتحن و قل هو اهلل احد و تتفل عن خسارك  ون رؤ

انها النجوی ون  ثلث تفالت فانه الخضره وا رأی و انزل اهلل علی رسوله
انه اعطی النجی صلی اهلل علحه و آله العهد و الهحثاق  و روی ،اآلخة الشحطان

فی صورة احد ون خلفاجه الهعصووحن و ال فی انه الختصور فی صورته و ال 
وجالس الصدوق حاسناده  و عن ان الرها ولك و روی صورة احد ون شحعتهن

جعفر علحه السالم قال سهعته خقول ان الحلحس شحطانا  حصحر عن ابی عن ابی
كل لحلة خاتی الناس فی الهنام  خقال له هزع خهأل الهشرق و الهغرب فی 
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خكون هذا الشحطان هو الهوكل حسواد اللحل حقرخنة قوله  اقول خهكن ان ،انتهی
خهأل وا بین الهشرق و الهغرب و ان هزخع اللحل طاجفة ونه او نحو ثلثه او رحعه 

حصحر عن  عن العحاشی عن ابی و روی و الهزخعة الخوف و تهزع حهعنی تعجس
كان  ابی الحسن عجداهلل علحه السالم قال رأت فاطهة علحها السالم فی النوم 

و الحسحن علحهها السالم ذححا او قتال فاحزنها ذلك فاخجرت حه رسول اهلل 
خت فاطهة  خا فتهثلت بین خدخه قال انت ار صلی اهلل علحه و آله فقال خا رؤ
خت فاطهة هذا الجالء قالت نعن  هذا الجال قالت ال فقال خا اضغاث و انت ار

ا فقال صلی اهلل علحه و آله خا رسول اهلل قال وا اردت حذلك قالت اردت احزنه
و قد اشكل هذان الخجران علی  ،لفاطهة اسهعی لحس هذا حشئ انتهی

فاجابوا عن  ان عجادی لحس لك علحهن سلطان الناس فان اهلل سجحانه خقول
كسایر اجوحتهن فی الهسایل  ذلك حها الیؤل الی علن و فاجدة 

خاها صلوات اهلل علحها صاد اقول الهشكلة قة فانها وقعت و ال شك ان رؤ
خله و الخجب ان الهوت و ان لن خا  خقع حعحنه و لكن وقع حتأو خقع رؤ

خله  كها سهعت فالهوت فحهن تأو خلها  الهعصووحن حعحنها بل رحها خقع تأو
كذلك ذحح  انقطاعهن الی اهلل سجحانه عن الخلق و توجههن الی االعلی و 
ی فانه وقع و  الحسن و الحسحن علحهها السالم او قتلهها و التردخد ون الراو

خاهن حال فاصلة بل خجوز ان خقع حه كها رأی الخجب ان خقع رؤ هلة 
خلها حعد وفاته و وفاة الحسن علحه السالم  اوحرالهؤونحن وقعة الطف و وقع تأو
خا الصادقة وا  خاجحن واقعة صادقة فهرءاهها السهاء الجتة فان الرؤ فكلتا الرؤ
تری فی السهاء و الشحطان الخدخل السهاء الجتة و یرجن حالنجوم فلحس 
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خا ون اراءة الشحطان الجتة ف كانت حقا و الشحطان الخفعل جهحع الرؤ انها 
كان ون الشحطان تحزین فاطهة علحها  الحق و الخصدر عنه حق فالذی 
كها خحزنها الشحاطحن االنسحة حزنها الشحطان الجنی فحال بینها و  السالم و 
خلها ال حصورتها فحزنت لذلك و  خا قد تقع حتأو بین ان تتذكر انها ای الرؤ

كها قال یوشع و و كها قالت ذعرت و حكت  اانسانحه اال الشحطان ان اذكره 
ون  انها النجوی االضغاث اردت ان احزنها و قد قال سجحانه فی تلك الواقعة

خا فاطهة  الشحطان لححزن الذین آونوا التی ون  علحها السالمفكانت رؤ
الشحطان نجواه لعنه اهلل فناجاها ان الذی رأخت هو حعحنه واقع فحزنت لذلك 

خا تصدق  كل وا خفههه االنسان فی الهنام او خسهعه او یراه او و الرؤ علی 
خحسه حاحد حواسه فالهشار الحه حقوله صلی اهلل علحه و آله فی الحدخث 
خا اخضا اذ  خا علی حعض الرؤ خا ای ذلك النجوی و خصدق الرؤ االول هذه الرؤ

خا و لن خقل له انت تصورت حصورتی و فی الحدخث الثانی  كل جزء ونها رؤ
خقل انت تصورت حصورتی و ای حالء اعظن ون تحزین فاطهة  الجالء و لنهذا 

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 

خا الخجب ان تقع حعحنها و خهكن فحها التأو یل و نجواه بین ان تتذكر ان الرؤ
كانت  اخاها حانها وطاحقة للواقع و حزنها له فكذلك الخنافی العصهة اذا 
وتوجهة الی غحر حقحقة االور لهصلحة فناجاها الشحطان حانها هی الواقعة 

النجوی حتی نجهها النجی صلی اهلل علحه و آله و  لها رأی فرصة فاحزنها ذلك
خاها ونشأ عدم توجهها الی حقحقة هذا االور لهصلحة و ه ی ان تصحر رؤ
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كان االوام فی الحقظة وتوجها الی شئ فكان  كثحرا  رحهة و ظهور نعهة و 
خجحة  خسأل ون انت و وا ترخد و اوثال ذلك فان الجدن الجشری خواطره تدر
كان خاطره شئ لحس شئ آخر فی خاطره اال ان خسأل او ختوجه عهدا  فان 

كان الجل ذلك و ذلك لحس فانهن اذا شاؤا علهوا و تأخر سورة الكهف ا خاوا 
كان ون الزها و هو شحطان  فتجحن حضار حالعصهة بوجه و ظهر ان الذی 

كها انزل اهلل سجحانه فی ذلك الهحل و نجواه  الكذب و الجاطل نجواه 
كها هی حصورتها و هی  خاها  حدخث حدث فاطهة فی الهنام ون وقوع رؤ

خا و هو ر خاء و االشارة الحها و هو الجالء الهحزنة و ذلك النجوی ون اجزاء الرؤ ؤ
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 
خَحَدث حذلك و خظهره و خعرف الهؤونحن انه عاهد ان الختشجه حصورة اهل 

خعاهد ان  عهده فالختشجه احدا االتری انه لن الحق و الخجسر علی نقض
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 

ختهثل حصورة النجی صلی اهلل علحه و آله و صورة علی و الحسن و  الشحطان لن
كان ونه نجواه و الحسحن و لحس خ ناقض هذا الخجر سایر االخجار و انها الذی 

كالخطرة و جوز  كان ذلك اور  القاؤه فی خحال فاطهة علحها السالم انها تقع و 
وقوعها فاطهة علحها السالم لها علهت ان هلل الجداء فی افعاله خقدم وا خشاء 

كها انها لو و یؤخر وا خشاء خهحو اهلل وا خشاء و خثجت و عنده ام الكتاب 
كانت تذعر و تدهش و تجكی  اخجرت فی خقظتها و شجالها غایجان انهها قتال 
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حال فرق فالحجحب الخطحق ان خخطر بجاله سوء فی حجحجه الجتة فلله الحهد 
كلهات ساداتنا بجركات وولحنا صاحب الزوان صلوات  علی وا الههنا فهن 

  .انت العلحن الحكحن اهلل علحه فسجحانك ال علن لنا اال وا علهتنا انك

 [:فی ذكر حعض وجوه التأوخل]فصل 
نا ان حا فال علخعلن الرؤ یوا قدر اهلل سجحانه ون الحكن ف ینا علحفاذ قد ات

كان الرؤینذكر لك حعض وجوه التأو كها قدونا فان  یا علخل و ان  وا تعجر 
وناسجة  یوقوع االثر و ف یها فحل دخال عظیالتأو یعل یلسكون قلب الراج

كان الراجحسكون القلب الس یل ودخل اعظن فیالتأو ون اهل العلن  یها اذا 
سكن قلجه فوجوه خ یاه حتخل رؤیوجه وناسجة لتأو یحتاح الخو الفهن فانه 
كث   .سرحتخرة نذكر هنا وا حالهناسجة 

 [فی التأوخل حالوجوه الكتابیة] االول
كأن تأول رؤیان تأولها حالوجوه الكتاب تزوح لقوله خضا انه یب یاشتر ا ونخة 

غلهانا لقوله  یشترخلؤلؤا انه  یاو اشتر ض وكنونیكأنهن ب سجحانه
وقع حرحا ینهن و یفسد بخن جهاعة انه یاو اوقد نارا ب كأنهن لؤلؤ وكنون یتعال

نجو ون الفتن خنة انه حاو ركب سف كلها اوقدوا نارا للحرب ینهن لقوله تعالیب
و اوثال ذلك و ال حد لهن رام ذلك  نةحاصحاب السف ناه وحفانج یلقوله تعال

كلهاتهخآ یقرأ القرآن حالتدبر فخان    .اته و وناسجات 
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 [فی التأوخل حالسنة] یالثان
كأن تفسر الغراب حالرجل الفاسقحالتعج  یانه سهاه النج یلها رو ر حالسنة 

سقة و خسهاها فوه و آله فاسقا و تفسر الفارة حالهرأة الفاسقة النه حاهلل عل یصل
كالضلع االعوح یلها رو تفسر الضلع حالهرأة و تفسر تلك  ،ان الهرأة 

كها قدونا لتلك االخجار و ال حد لهن حالح وانات الهسوخة حها وسخوا عنه 
ن حرالهؤونحها خطب اوحهن السالم السحاخجار اآلل عل یرام ذلك ون التدبر ف

كأن تفسر رؤدة الخهات السدحه السالم الهشحونة حالتشجحعل ا ون خكاولة 
اوا واهلل لقد تقهصها ابن  لقولهس لهحنتحل وا لخقا حانه حصا ضحلجس قه

 ینحدر عنخ لقوله ة و الهلكحون تحته الهاء حالرتجة العال یاو جر ،قحافة یاب
كذا اذا طار طحالس او جلس  ،رحالط یال یرقیو ال لقوله جلغهی ه و لنحر الحل و 

ونها  یعلن ان وحلخو هو  لقوله هحودار اوور الخلق علر حصخان  یوسط رح یف
كتاب الدرر و الغرر و نهج  یو اوثال ذلك و ف یوحل القطب ون الرح

كث هذه فقس وا  یك و علحعل ل و قد فتحتهایرة للتأوحالجالغة ابواب 
  .سواها

 [فی التأوخل حالوجوه الحكهحة] الثالث
كأن تأول العرش حل حالوجوه الحكهیالتأو  یو العظهة ف یحالهكان العلة 

حالرفعة و العلوم الظاهرة و  یو العلوم الجاطنة و تأول الكرس یالقدر الجاطن
اسة و الهلك و اوثال ذلك و القهر خن و الریتأول الشهس حالسلطان و الد

ة و الوزارة و هكذا و قد سهعت ونا ون هذا الجاب خاحة و الخالفة و الوصاححالن
كتب الهأولحغناوورا لو ضجطتها است   .نین و الهعجرحت عن 



 

139 

 

 [فی التأوخل حاالوثال الهضروحة] الراحع
كأن تعجر حفر الججر حالهكر للهثل السا ون حفر  :ریان تأول حاالوثال الهضروحة 

 :و جواز الهاء عن الججال حاشتداد االور و الفتنة لقولهن ،هاحه وقع فححجرا الخ
 یو رو ،د االسدحالججال تحفر لص یحجر ف یو الزب ،یفقد جاوز الهاء الزب

و انحالل  ،ر سددحغ یترسل ف :ر وحله للهثلحغ یالسهن وعوجا حالكالم ف
ن حالولد و حو قرة الع ،نحانك لقلق الوض :قولهن للهثلخوا  یجالیالحزام حهن ال

  .د حالعون و الخادم و الظهر حاالخ و الرجل حالداحة و اوثال ذلكحال

 [حالتشجحهفی التأوخل ] الخاوس
كأن تأول ون رأحان تأول حالتشج ركب االعناق و یالنعش انه  ینفسه عل یه 

كتا او نزع فروة علخالهر نزع فروة حدنه و خهوت و خه انه حض خرح ون داره سا
كل الطخخجزا  یل احهل فوق رأسیونه تأو كل الطخصلب و خر ونه حانه حا ر حأ

ك غجط حهوضعه و خب االسد ون رأسه و ركوب االسد حخدوة السلطان فان را
كخادم السلطان و الط یهو ف ران حالسفر و الصلوة حنفسه خاجف وضطرب 

ارة خارة الهشاهد و وعانقة االب بزخحالحج و الزنا حاالم الحج و حاالخت ز
  .ب و اوثال ذلك و هو حاب واسعخت حالغاحه السالم و الهحن علحالحس

 [فی التأوخل حاللوازم] السادس
كوضع الرأس علی الركجة حالهن و شرب الغلحان حالحزن و التأویل  حاللوازم 

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 
  .لوازم االوورو اوثال ذلك و ال حد لهن رام ذلك ان خكون نجحها ح

 [فی التأوخل حاالساوی] الساحع  
ه السالم و حن علحزور الحسین حفهن عانق ون اسهه حس یل حاالساویالتأو

عهل صالحا و اوثال ذلك و هذا خرشد و حالصالح یحالراشد  یوسه یون رأ
  .ذلك یدل علخاالخجار وا  یف یأتخون حاب الفال و 

 [فی التأوخل حاالقتران] الثاون
ناله اخوه او خس هو ون اهله حرا و لحوقاوا خط یل حاالقتران فان ون رأیالتأو

جه او حنس یریالجلد وثال  یس فحاحدا ل یجه وهن له اهل و ان رأیابوه او قر
ره او یجالس وزخانه زار السلطان او جالسه فلرحها  ین له او رأحاقارحه او الهالزو

ضا حاب واسع وجرب و ال خهذا احعض ارحاب الهناصب او خداوه و هكذا و 
  .هكن فتدبرخهكن لهن و وا الخحد ون والحظة حال االشخاص و وا 

 [فی التأوخل حالدرجة و الرتجة] التاسع
رتفع حقدر درجته یارتفاعه  یدل علخوا  یل حالدرجة و الرتجة فان ون رأیالتأو

 یالسلطان و ون رأر ارتفاع حر غیر و ارتفاع الوزیر ارتفاع الوزحفارتفاع الفالح غ
ة و حغ الحكهة االلهخنال الصاخصنعته فال یزداد علها فیالعلن  یدل علخوا 

كل راء حب الفقاهة و ال الفقحال الطج ه الحكهة و اوثال ذلك فاعرف قدر 
  .یالتخط یحت
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 [فی التأوخل حنوع عحن وا رأی او جنسه] العاشر
انه  یذلك ساحقا فهن رأ یاو جنسه و قد نجهنا عل ین وا رأحل حنوع عیالتأو

انه شرب واء  یة و ون رأحرتجة شاوخة و درجة عل یصعد ججال تقول تصل ال
كه حعلن الطرحتقول تنال علها فتأول التهر حعلن الحق قة و الجقول خقة و الفوا

اسة و ركوب الجحر حارتكاب االوور الههولة و خالغنن حالر یعة و رعخحعلن الشر
كان الجحر حلوا صافالف یه حالغوص فحالغوص ف ر و اوثال یا حعلن غزحتن و ان 

  .ضاخذلك ا یاالشخاص ف یذلك و تراع

 [فی التأوخل حالصفة] عشر یالحاد
كورد ال دوام له ححجیالتأو العالن و االشجار  یب ال وفاء له و ححل حالصفة 

ت حالخدم و الدواجن حب له وفاء و آالت الجحفا و شتاء ححجحالخضر ص
كالعقعق و حالتنور حالقهروان و السنور حاالناف و ححاالض س و الفار حالسارق 

ر و النعل حالزوجة حو الخطاف حالهستج یب و الجلجل حالهغنحالججغاء حالخط
 یه الهعروف بها فتأوله الحالغالجة عل یاوثال ذلك فتنظر صفة الهرج و

  .صفته

 [فی التأوخل حاختالف االحوال]عشر یالثان
كهة فل حاختالف یالتأو كالفا ر اوانه ورض و حغ یاوانه شفاء و ف یاالحوال 

كثحالدهن قل كثحره وحال و النار قلحله وال و  رها وضرة و الهاء حلها ونفعة و 
كثحله ححقل ر اوانه نقهة و حغ یاوانه رحهة و ف یة و الهطر فحره فتنة و حلحوة و 
كثحقل كل شئ وع وقارنحله رحهة و  اته و ره نقهة و هكذا تالحظ احوال 
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أول حالهضادة و حداللة الطجع و حداللة العادة و حداللة الصحة و خكذلك قد 
كف انه قد  و اعلن الححها ذكرنا تهث یحداللة الكسب و الصنعة و اوثال ذلك و 

نه و حقع حعخونام واحد حعضها حقا و حعضها حاطال و حعضها  یا فخكون الرؤخ
 یدة و فخون اشخاص عد ا الواحدة تختلفخحعضها حاحد الوجوه و الرؤ

قع عن خن و دهور و حعضها حاسنان و اوقات و احوال و اوكنة و حالد و سن
تزعن انك اخطأت التعجحن و لو ثلثحقع حعد سنخب و حعضها خقر ر اذا حن فال

كف لن سع الوقت خل اذ الیهذه العجالة ون اور التأو یحها ذكرنا ف یتره عاجال و 
  .لحالتفص

 الجاب الخاوس
 [نجذ وها جاء فی التأوخل عن آل اهلل الجلحلفی ]

ل اذكره تجركا حذكرهن صلوات حل عن آل اهلل الجلیالتأو ینجذ وها جاء ف یف
قرب االسناد حسنده عن وسعدة بن  فعن لهنخق تأویهن و لتعلن طرحاهلل عل

كان خاجفا اون یانه ف یه السالم قال ون رأحعجداهلل عل یاد عن ابخز  ،الحرم و 
ه حال یججخلهن حروا آونا  ( ظ نهكن جعلنا ) اولن :اقول انها ذلك لقوله

كل شئ كان خاجفا } فان غ ،ثهرات  ؤل له هكذا یر الخاجف الحو تنجه قوله { و 
نال درجات خالحرم و نال قرب السلطان و رب رجل  یانه ف یفلرب رجل رأ

ك یالقرب ال كحاهلل و هكذا فانظر  و  حالكتابف اول حف شرط خوفه و 
ه حعجداهلل عل یان قال قلت البحعهارة الهعروف حالط یج عن ابخالخرا عن

كأن وع یت فخالسالم رأ كان ف یالنوم  ت خها زح قلت ال قال لو رأحقناة قال 
كن فخها زجا لولد لك غالم لكنه تولد جارحف القناة  یة ثن وكث ساعة ثن قال 
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كعب قلت اثناعشر عشر حنتا قال وحهد بن  یثنة اخكعجا قال تلد الجار ون 
د فقال انا ون واحدة ونهن و حث العجاس بن الولخفحدثت بهذا الحد حیحخ
طرف  یدة فخالزح ) حالضن ( الحد اقول یاحدعشر خالة و ابوعهارة جد یل

ه السالم القناة حالولد حن ون القصب فاول علین االنجوبیالروح و الكعب وا ب
الجار و جعلها  یحهخهنع عن االهل و خن و حدفع الضخالن االنسان بها 
رها و تعطله و حلقوة الهزججة و ضعف غ یر وزججة انثحوزججة ذكرا و غ

كان صالحا ف كعابها اوالدها  یعدم اوكان الدفع حه و ان  الجهلة ثن جعل 
الهناقب  و عن ن و جعلها حنات لعدم الزحیالنها اجزاءها و الولد جزء الوالد

النوم  یت فخه السالم رأحالحسن الرضا عل یالب اسر الخادم قال قلتخعن 
ر فقال ان یعشر قارورة اذ وقع القفص فتكسرت القوار ه سجعةحكأن قفصا ف

هوت خووا ثن یعشر  هلك سجعةخ یتیخرح رجل ون اهل بخاك خصدقت رؤ
ووا ثن یعشر  ا فهكث سجعةخالسرا ین حالكوفة وع ابحفخرح وحهد بن ابره

هة حالقفص و حشجه القفص حاالنسان الضالعه الشجر حاقول وجه التعج ،وات
كل قارورة دورة حر حكرة السهاء اللطیشجه القوار كن خ وم و لها لنیفة الشفافة و 

كان الراجیعشر  هلك اال سجعةخعشر قال وا القفص اال سجعة یف  یووا و لها 
كان ون ب حسنده عن  یعن الكش یتیضا قال ون اهل بخته ایخادوه و لعله 

ام قال خحعض اال یه السالم اصجح فحعل یالخادم ان احاالحسن الثاناسر خ
ضاء یه غرة بحنحن عین و بحقطخبن  یلعل یت الجارحة وولخرأ یفقال ل

ر و حها الخحل الهعقود حنواصحها حالخحن اقول تشجیالد یفتأولت ذلك عل
كها خ ن فتأوله حه السالم قاجد الغر الهحجلحعل یقال لعلخشجه الهؤون بها 
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دعوات  و عن ه السالمحعل یعة علحنا و ون شخر وتدحصخن انه یالد یعل
كنت عند ابححدث ابوحكر بن ع یالراوند ه السالم حعجداهلل عل یاش قال 

كأن یتك فخفجاء رجل فقال رأ كن حق یالنوم   یفقلت ل یون اجل یاقول لك 
ه السالم انك حفقال عل یخهس و قد شغل ذلك قلج یدك هكذا و اووأ الیب

خهس تفرد اهلل بها ان اهلل  یعلهه اال اهلل عز و جل و هخعن شئ ال یسألتن
حسنده  یالكاف و عن رحن خجحقوله عل یث الحنزل الغخعنده علن الساعة و 

كأن خه السالم فقال رأحعجداهلل عل یاب ینة ان رجال دخل علخاذ عن ابن ت 
ورا ساطعا ها و نحفقال تنال اورا جس یدون جسد یرأس یالشهس طالعة عل

فلها  ه و لكنها غطت رأسك اواقرأتحنا شاوال فلو غطتك النغهست فخو د
ن قال قلت جعلت حتجرأ ونها ابره فلها افلت یحازغة قال هذا رب الشهس یرأ

ك تنال الخالفة و خفة او ولك فقال واارحقولون ان الشهس خلخفداك انهن 
كثر ون الد ةحخالفة و ولوك یآحاجك و اجدادك ولك و ا یكن فخ لن ن و النور یا

اقول  ،یغلطون فقلت صدقت جعلت فداك انتهخترجو حه دخول الجنة انهن 
رأسه و  ینه و قد طلعت علخة رسول اهلل و نوره دخن الن الشهس آیاوله حالد

 یالخالفة الجل عدم وناسجة الراج یتأول علخ بهداه و لن یهتدحوشاعره ف
ه دون حقدو یكأن الشهس طالعة عل ینة عن رجل رأخاذ عن ابن و عنه فتدبر

ه حتسع فخه و حطاؤه حقدوخناله ون نجات االرض ون بر او تهر خجسده قال وال 
كد آدم علحكد فخو هو حالل اال انه  كها  كان ون تأو ،یه السالم انتهحه  ل یلها 

طاؤه خاقداوه فتأوله حهال وهلوك  یة و اشرقت علحة و الهالكحالشهس الهلوك
كون واله ون نجات االرض و لو رآه سلطان لعله حكان وناسجا ل یحقدوه و الراج
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كونها ون السهاء و خكان  قول له تطاؤ الذهب و جعله حالال لشرافة الشهس و 
حسنده عن وحهد بن وسلن قال  و عنه الطلب یلح فخ یه احكد فخاول انه 

فة فقلت جعلت فداك حه السالم و عنده ابوحنحعجداهلل عل یاب یدخلت عل
ده یب یا بن وسلن هاتها فان العالن بها جالس و اووخجة فقال حا عجخت رؤخرأ
كأنخفة قال فقلت رأححن یاب یال قد خرجت  یو اذا اهل یدخلت دار یت 

كث یعل فة حا فقال ابوحنخفتعججت ون هذه الرؤ یرا و نثرته علحفكسرت جوزا 
تنال  دخث اهلك فجعد نصب شدخووار یانت رجل تخاصن و تجادل لجاوا ف

ا خه السالم اصجت واهلل ححاجتك ونها ان شاء اهلل فقال ابوعجداهلل عل
كرهت  یفة ون عنده فقلت جعلت فداك انحفة قال ثن خرح ابوحنحاحاحن

رنا حرهن تعجحتعج یواطیسوءك اهلل فهاخا بن وسلن الخر هذا الناصب فقال حتعج
كها عجره فقلتحس التعجحرهن و لحرنا تعجحو ال تعج فداك فقولك  جعلت ر 

ه انه اصاب الخطاء حقال نعن حلفت عل یه و هو وخطحاصجت و تحلف عل
ا بن وسلن انك تتهتع حاورأة فتعلهها اهلك خلها قال خقال فقلت له فها تأو

كسوة اللب قال ابنحك ثحفتخرق عل كان  احا جددا فان القشر  وسلن فواهلل وا
كان غداة الجهعة انا  حة الجهعة فلهاحا اال صجخح الرؤحره و تصححون تعج

بردها ثن ادخلها  یفاورت غالو یة فاعججتنخجار یجالس حالجاب اذ ورت ب
ت فجادرت حنا الجحفدخلت عل یو بها اهل یفتهتعت بها فاحست ب یدار

كنت الجسها فحث یت انا فهزقت علحة نحو الجاب فجقخالجار  یاحا جددا 
رنا حرنا و ال تعجحرهن تعجحتعج یواطیه السالم فهاحقوله عل قلت ،اد الخجرحاالع
نا حعطخخالفهن  یاالطالق الرشد ف یاخجار وتكثرة عل یرهن و وا ورد فحتعج
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كل كها حعلن التعج یة ان نخالف العاوة فحقاعدة  ر یسا یجب وخالفتهن فخر 
 ینجغخر ضالل وحض و الحالتعج یره فحن و غیرحس فاقتفاء ابن یالفتاو

كتب العاوة و علحس یا علخعجر الرؤخللعالن ان  كتب الهقتف یب  ن ححسب 
كتب العاوة و هذا وها لن ره ون حن و غیرحس قلدون ابنخه احد و حلتفت الخ اثر 

ا و خالف العاوة وا استطعت حعحش یا حنخانا فكن حاء عهحعلهاء العاوة العه
كسون ال یفان الرشد حقول وطلق ف كل وا حسج یخالفهن فانهن نا قولون خن و 

ل و ین و هو سراب حاطل و زحد وجتث زاحسج یرونه فین و حسجقولونه ون خ
كسرتها و نثرتها علحوجه التعج كسوته قشره فلها  كون خه ناسب ان حر ان الجوز 

وحهد بن وسلن  یاحه و غضب الهرأة غالجا ون الضرات و لعله احل ثیالتأو
كث كها حكان شجقا   یسجاء وو و عنه ذلك یشهد حه عهله فتأوله علخر التهتع 

ا خت رؤخا بن رسول اهلل رأخه السالم فقال له حعجداهلل عل یاب یالزوار العطار ال
كون االجل قد خو قد خفت ان  یتا و قد عانقنحو یت صهرا لخرأ یهالتن

نا و وعانقة حتوقع الهوت صجاحا و وساء فانه والق یا ووسخاقترب فقال 
كان اسن صهرك حاالووات لالح ن قال اوا حقال حساء اطول العهارهن فها 

كل ون عانق حارتك احاعجداهلل علخحقاجك و ز یاك تدل علخرؤ ه السالم فان 
 اقول وعانقة االووات طول ،یانته یزوره ان شاء اهلل تعالین حالحس یسه

ا و حالدن یطول الجقاء ف یدار الجقاء و وعانقتهن تدل عل یالعهر فان االووات ف
ل بن عجداهلل حاسهع و عن لتفأل حاالسنن حقاعدة احارة الحسخز یتأولها عل

ت خا بن رسول اهلل رأخه السالم رجل فقال حعجداهلل عل یاب یال یقال ات یالقرش
كان ش ینة الكوفة فخخارح ون ود یكأن یوناو یف خا ون حووضع اعرفه و 
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فه و انا حلوح حسخفرس ون خشب  یخشب او رجال ونحوتا ون خشب عل
 یال رجل فحد اغتخه السالم انت رجل ترحعل اشاهده فزعا ورعوحا فقال له

ت حتك فقال الرجل اشهد انك اوتحهخخلقك ثن  یشته فاتق اهلل الذحوع
ان  یا بن رسول اهلل عها قد فسرت لخعلها و استنجطته ون وعدنه اخجرك 

عته فهههت ان حض یو عرض عل ( ظ ی) جاءن یجان یرانحرجال ون ج
كث ه حفقال ابوعجداهلل عل یرحس لها طالب غحر لها عرفت انه لحاولكها بوكس 

ا بن رسول اهلل رجل خجرؤ ون عدونا فقال نعن یتوالنا و خالسالم و صاحجك 
ك وها حاهلل عز و جل و ال ین و انا تاجب الیرة وستحكن الدحد الجصحج

كان ناصجخ یته فاخجرنخهههت حه و نو اله حاغت یا حل لحا بن رسول اهلل لو 
ن حقاتل الحس یحة و لو الحاجتهنك و اراد ونك النص فقال اد االوانة لهن

 یدل علخفرس ون خشب  یل ان الرجل ون الخشب علیوجه التأو ،یانته
انه رجل و  یریخدع االنسان و خو  كأنهن خشج رجل ونافق قال اهلل سجحانه

ت خف آلة القطع ففسر له ان وا رأحخدع الناس و السخغتال و خهو خشب فهو 
هن و حد القطع علخق وؤون و لست حه و تریالناس انك صد یصفتك تر

حسنده عن الحسن بن الجهن قال  یالكاف و عن عرف ون حاله یالجاق
وا تعجر فقلت له ان حعض  یا علخقول الرؤخه السالم حسهعت احاالحسن عل

كانت اضغاث احالم فقال ابوالحسن علخان رؤ یاصحاحنا رو ه حا الهلك 
تها یه و آله ان جذع بحاهلل عل یعهد رسول اهلل صل یعل السالم ان اورأة رأت

ا فقال لها خه الرؤحه و آله فقصت علحاهلل عل یانكسرت فأتت رسول اهلل صل
كان زوجها  یأتخقدم زوجك و خه و آله حاهلل عل یصل یالنج و هو صالح و قد 
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كها قال النج جة حه و آله ثن غاب عنها زوجها غحاهلل عل یصل یغاججا فقدم 
كأن جذع یفرأت ف یاخر اهلل  یصل یتها قد انكسرت فأتت النجیب الهنام 

صالحا فقدم  یاتخقدم زوجك و خا فقال لها خه الرؤحه و آله فقصت علحعل
تها قد انكسر یوناوها ان جذع ب یوا قال ثن غاب زوجها ثالثة فرأت ف یعل

وجك هوت زخا فقال لها الرجل السوء خه الرؤحت رجال اعسر فقصت علحفلق
كان عجر لها خحاهلل عل یصل یفجلغ النج ل یوجه تأو ،یرا انتهحه و آله فقال اال

ت الهرأة و هو وثل زوجها یه قوام بحه و آله ان الجذع علحاهلل عل یصل یالنج
ب رجوعه ختها و انكسارها نزولها حلحاظ و نزول الزوح الغایه قوام بحعل یالذ

كأنخالسالم قال رأه حجعفر عل یعن اب و عنه جتهحون غ رأس ججل و  یعل یت 
كل جانب حتحصعدون الخالناس  كثروا عل یه ون   یه تطاول بهن فحاذا 

كل جانب حتخالسهاء و جعل الناس  جق ونهن اال ی لن یتساقطون عنه ون 
تساقط عنه الناس و خكل ذلك  یرة ففعل ذلك خهس ورات فحسخعصاحة 

تلك العصاحة  یعجالن ف س بن عجداهللحتلك العصاحة اوا ان ق یتجق
سر بن حة اوا ان وخروا یهلك و ف یفهاوكث حعد ذلك اال نحو ون خهس حت

تلك العصاحة فهاوكث حعد ذلك اال  یز و عجداهلل بن عجالن فیعجدالعز
و  یو الظاهر فهاوكث ون قول الراو ،یهلك انته ین حتحنحوا ون سنت

كونه علخل الرؤیل و الظاهر ان تأویس ون تأوحل كونه ف یا   یذروة الججل 
تشرفوا حهجاورته حلون لحهخه حصعدون الخالهحل االرفع وقام االواوة و الناس 

ا حالدن یالسهاء الن وقاوهن بجركاتهن ف یرتفع بهن الحتعلهوا ون علووه فخو 
ن و حقاء حعض ثجوت حعض یرتفع و تساقطهن ارتداد جهع ونهن عن الدی
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قال قلت  ین الكرخحعن ابره وجالس الصدوق حسنده و عن نیالد یعل
وناوه  یرحه عز و جل ف یه السالم ان رجال رأحللصادق جعفر بن وحهد عل

 یف یریال ین له ان اهلل تجارك و تعالیكون ذلك فقال ذلك رجل ال دخفها 
الجحار ان  یف یو رو اآلخرة یا و ال فحالدن یالهنام و ال ف یقظة و ال فحال

كأن حعض اعضاجك ولق یلتحل یت فخرأا رسول اهلل خهن قالت خا ام  یهذه 
نه و ین فتربحه و آله تلد فاطهة الحسحاهلل عل یفقال رسول اهلل صل یتیب یف

رسول اهلل  قال یاللجال یغوال عن تكیب یف یكون حعض اعضاجحنه فحتلف
 یه لجن فشرحت ونه حتحت حقدح فحنا انا ناجن اذا اتیه و آله بحاهلل عل یصل

ا رسول اهلل قال خقالوا حها اولت ذلك  یرحن اظافیخرح ون بخ یالر یألر یان
هن ححة عن اجهتنا علحاالخجار الصح یف یروین یالد كهال و عن العلن

ه و آله او احدا ون االجهة قد دخل حاهلل عل یرسول اهلل صل یالسالم ان ون رأ
خافون و خة وها خنة او القرخوناوه فانه اون الهل الهد یة فخنة او قرخود

ه و آله انه حاهلل عل یصل یعن النج یو رو رجونیأولون و خحذرون و حلوغ لها خ
كأنخثلهة و رأ یفحس یت فخوم احد رأیقال للناس  كجشا فتأولت  یت  وردف 

كجش القومخو انه  یاصحاب یاصاب ف یف انحثلهة الس وناقب  و عن قتل 
كان وقت السحر ف یالخوارزو ن حها الحسحصر فحو یلة التحالل یقال لها 

كأن  یوناو یت فخقظ فقال رأحه السالم خفق برأسه خفقة ثن استحعل الساعة 
كلب احقع رأحو ف یلتنهشن یكالحا قد شدت عل و اظن ان  یته اشدها علخها 

وجالس  و عن ،ن هؤالء القوم الخجریرجل ابرص ون ب یقتل یتولخ یالذ
ت خقول رأخ یقال سهعت اب یرفحر الصیالصدوق حسنده عن حنان بن سد
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 یه طجق وغطخدخن یالناجن و ب یریها حه و آله فحاهلل عل یرسول اهلل صل
كشف الهندحل فدنوت ونه و سلهت علیحهند ل عن یه فرد السالم ثن 

كل ونه فدنوت ونه فقلت خه رطب فجعل حالطجق فاذا ف  یا رسول اهلل ناولنخأ
كلتها ثن قلت  یرطجة فناولن ها حفناولن یاخر یرسول اهلل ناولنا خواحدة فا

كلت واحدة سألته اخر كلها ا كلتها فجعلت  ثهان  یاعطان یحت یفا
كلتها ثن طلجت ونه اخر حسجك قال فانتجهت ون  یفقال ل یرطجات فا

كان ون الغد دخلت عل یوناو ه السالم حجعفر بن وحهد الصادق عل یفلها 
كأنه الذیحهند یه طجق وغطخدخن یو ب رسول  یدخن یالهنام ب یته فخرأ یل 

كشف الطجق فاذا  یه فرد علحه و آله فسلهت علحاهلل عل یاهلل صل السالم ثن 
كل ونه فعججت لذلك و قلت جعلت فداك ناولنخه رطب فجعل حف  یأ

كلتها ثن طلجت اخر یرطجة فناولن كلت ثهان رطجات ثن طلجت  یحت یفا ا
ه و آله لزدناك حعل اهلل یرسول اهلل صل یلو زادك جد یفقال ل یونه اخر

كان انته و ذكرت هذه االخجار تجركا  ،یفاخجرته الخجر فتجسن تجسن عارف حها 
الجاب  یر و استشهادا بها لوجوه قد ذكرتها فحها لجعض وجوه التعجحو تعل

كتابید ان ازخو ار ،السابق خ االجل االوجد و االستاد حالش یبجعض رؤ ین 
دار الخلد اعالوه  یاهلل وقاوه و رفع ف یاعل یخ احهد االحساجحاالوحد الش

  .ب فاعنون لذلك فصالخفانها ون العجا

 [فی ذكر وضهون رؤخا رءاها الشحخ االوحد اعلی اهلل وقاوه]فصل 
  :اهلل وقاوه وا هذا لفظها یت رسالة عنه اعلخرأ
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وحهد و  ین و الصلوة علحالحهد هلل رب العاله -ن ححسن اهلل الرحهن الرح
ن ان حعض یالد نین احهد بن زحقول العجد الهسكحف اوا حعد ،نیآله الطاهر
كتجها له خا رأخان اذكر له وضهون رؤ یاهلل طلب ون یاالخوان ف تها و ان ا

كأن یحضرنخفكتجت وها  یات و الح علخه لغاحفاعتذرت ال  یونها و هو 
 یدحا سخقول خاوا و سهعت قاجال حت اشخاصا قخوسجد و رأ یف یت انخرأ

بن  یفدنوت ونهن فقلت ون هذا فقال ذلك القاجل هذا الحسن بن عل
ده و وعه اثنان فظننت ان خته و قجلت حهها السالم فاتحطالب عل یاب

هها السالم و حن علحبن الحس یه السالم و اآلخر علحن علحاحدهها الحس
هها السالم و هذا وحهد الجاقر حن علحبن الحس یقلت له حذلك فقال هذا عل

ش حكن اع یدحا سخقول خهها و سهعت ذلك القاجل یدخه السالم فقجلت حعل
ت حا فقال ارحع و خهس او قال و ارحع او خهس فقلت الحهد هلل رضحالدن یف

كأن جهة نقطة الجنوب  یال یو رأس یقفا ین هذا القول وضطجع علحح یو 
كأنهن عل و الحسن  یهن السالم واقفون وقاحلوا جهة الهغرب االعتدالحو 

ه حه الجاقر علحلخن و حبن الحس یه علحلخقاجن و  یه السالم عند رأسحعل
ت قعد و انكب حالحهد هلل رض یه السالم قولحالسالم فلها سهع الحسن عل

هها السالم اصلح فرجه حن علحفقال احد القاجه یفه یو وضع فهه عل یعل
خاف خا خاف ونه و ان اعقهه اهلل و انهخه السالم الفرح الحفقال الحسن عل

احسست  یحت یو صدر یرأس یده علیون القلب فتعلقت حه فهسح ب
كأنا قاجهون و ذلك الرجل القاجل  یقلج یحالجرودة ف ه حتكلن وعه علخثن 
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تكن فقرء خدعاء اذا قرأته رأ یعلهن یدحا سخه السالم حالسالم فقلت لالوام عل
 :اتیهذه االب یل

 كن عن اوورك وعرضا
 و لرب اور وتعب

 خفعل وا خشاءاهلل 
 اهلل عودك الجهحل

 

كل االوور الی القضا   و 
 لك فی عواقجه رضا
 و التكن وتعرضا
 فقس علی وا قد وضی

 

  :ضاخو قرأ ا
 رب اور ضاقت النفس حه
 التكن ون وجه روح آخسا
كجحب دنف  بینها الهرء 

 

 جاءها ون قجل اهلل الفرح 
 رحها قد فرجت تلك الرتج
 جاءه اهلل بروح و فرح

 

 یت علیت و ون هذا وصراع بیقرأ ون هذا وصراع بخه السالم حكان عل و
ات یاالب یروا لجالاشتغل و انسحسخاحججت ان  یاحفظه ثن ان ب لنحترت

احدا ونهن ودة ون الزوان فتذكرت و  یت اقرأها و الارحفانتجهت و حق
ر ثن حه و تشحها و االتصاف حها تدل علحالتخلق حهعان ید ونخریتنجهت انه 

كون ون الغافل یتوجهت ال كذلك انفتح حاخالص العهل ان الا كنت  ن فلها 
كثر الل یعر یقفل الجاب و اتصلت ل یل ت خهن فرأیار یالحاالسجاب فكنت ا

قه واء خون ر یفصب ل یفه یة فوضع فهه فحه السالم ورة ثانحالحسن عل
ذلك ت حعد خو رأ یساخنا و انا ارشفه قدر ساعة و هو الذ ون الشهد الهصف

 یاهلل عل ین و صلحع االجهة و الحهد هلل رب العالهحون جه یرحره غی وا لن
 یهاوش رسالة ف یاهلل وقاوه ف یعنه اعل تخو رأ .نیوحهد و آله الطاهر
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اهلل  یه السالم قال اعلحالجالوت الهعروف عن الرضا عل ث رأسخشرح حد
ت خرأ یاشتجه علجا او سهعته و حت شخكلها رأ یاول اور یكنت ف یان :وقاوه

كثرت علخانه حها یالهنام ب یف االشغال و  یطابق الواقع و الحق و اآلن لها 
ة و حعد ان حرتفع حالكلی اال انه لن یتشتت الجال قل ورود ذلك الحال عل

نجده وسندا و انها نقل  ث و لنخان هذا الحدیب یكتجت هذه الكلهات ف
كج یالهنام ان عند یت فخهكذا رأ كأنه  یرا فحكتاحا وجلدا  حجهه و ثخنه و 

قربون ونهن خهن السالم او ون حاصحاب االجهة عل ن ونحف الهحدثحون تأل
كلهات ون وتن هذا الحد یو اذا ف  یته الخسند رواخث و خحعض استدالالته 

 نحقخطرون  یجوز انه وروخانه  ید فلها انتجهت خطر بجالخطلحة بن ز
ه حه السالم و اآلخر عن الرضا علحعن الصادق علد خاحدهها عن طلحة بن ز

و انها  یجوز ان اسناده عن الرضا سهو ون الكاتب او الراوخالسالم و 
ه ون ان حال یلها اطهجنت نفس یاخاختالف رؤ یخاطر یف یترجح عندخ لن

كان خكاد خالهنام ون اوثال ذلك ال یوا اجد ف جوز خخالف الواقع و ان 
شرح الفواجد و لقد  یاهلل وقاوه ف یاعل و قال ،یهذه الهرة انته یاختالفه ف

كأن یت فخرأ ه اشجار و زرع حن الجنة و فححستان ون حسات یت الحات یالهنام 
كل واحدة الحت جهخو رأ ن نظر حنححع یع اوراق تلك االشجار و الزرع تنظر 

ارة و لقد خشرح الز یاهلل وقاوه ف یاعل و قال وانحح یورقة و ه یالهتعقل و ه
الهنام  یت فخرأ یجة ولخصها انحا عجخرؤ یو توجه یام اقجالخا یت فخرأ

د اشد ون نور الشهس خاء شدحها ضحصحراء واسعة ود الجصر و ف یف یكأن
جا لشدة النور و سهعت صوتا اخاطب حه حدرك شخكاد الجصر خث الححح
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كل جهة ون الجهات الست حلسان واحد و ا ینجعث الخ كلون   یحس ان 
كل حرف  سهع التختص االذن حسهاعه و لن افههه حال انجعاثه الستدارة 

كالقطب فلها انقطع فههت وعناه و استعظهته  یونه عل كالكرة و انا له 
ت الهتكلن خلست اهال لذلك ثن رأ یها اعرف ون نفسحف یالن ینفس یعل

ثیالهواء ارتفاع وكانه تقر یا قاجها فحشخصا نوران ن قاوة و لشدة حجا ون ثال
كاد  كتهت اور یو هو راوق ال یعن حصر یخفخصفاجه  ودة قدر  یحطرفه و 

ه و آله و سألته عن حاهلل عل یصل یلة النجحت لخاتكلن حه ثن رأ ستة اشهر لن
 یان یو انت تعلن ب یانا اعلن حنفس یدحا سخالهتكلن فقال ذلك انا فقلت 

شئ استحققت  یله فا و لست اهال یالاستحق ذلك الخطاب حذلك الهعن
ر سجب و انها اورت ان اقول هكذا قلت اورت ان تقول ححه ذلك فقال حغ

كان  یشأن یهكذا ف قال نعن و اورت ان اقول ان فالنا ون اهل الجنة و 
ال وعرفة له قال و اورت ان اقول ان عجداهلل  ا اال انه جاهلحعحه شحالهشار ال

كان ذلك خ یدرخالغو الرجل ون اهل السنة و هو عشار كون ون اهل الجنة و 
كن عل تلك  یر قط اال ان فحظهر الحد ونه شئ ون الخخ وحلة و لن یو حا

كان  كثیعظههن و خالهحلة جهاعة ون السادة االعزاء و  خدوهن خرا و حوقرهن 
كالوهن و خو  كون ون خ یدرخعجداهلل الغو یدحا سخصدق قولهن فقلت خسهع 

نا و لو ان عند خروح حرجع الیث فانه حان ظاهره خج یاهل الجنة قال التغتر ف
ف اقتتلوا وع طاجفة حعة ون اهل القطحفة ون الشخروحه فكان ون القدر طا

فخرح هذا الرجل وع اناس ون اهل وحلته وهن  یعة ون الجوادحر الشحون غ
كن عل ف و قتل و اخجرت بهذا حن هن ون اهل القطیهن لنصرة الذحهو حا
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كان بحال رجل ون الشالكالم اناسا فق ن عجداهلل الهذكور ینه و بیعة قد 
واهلل  یقلنا وعاذ اهلل قال ا یعحش یدرخصداقة و اختصاص ان عجداهلل الغو

د حو انا سألت الس ،یا ولخصة انتهخعه اال اهلل و انا اثجتت الرؤحعلن حتشخال
كاظن انار اهلل برهانه و اعلحاالستاد العالن الس شأنه وا قال له رسول اهلل  ید 

اهلل  یاعل و قال ن خاطجه قال قال له انت القطبحه و آله ححاهلل عل یصل
ن و حف حعض الهنافقحالط یت فخة و لقد رأحالرسالة السلطان یوقاوه ف

كنت سهعت ذلك االسن و حعذب فخحقر  ونحع یحه ف یسهن انه اتحرج ه و 
كنت ف كجقظة قاعدا وع حال یالاعلن ووضعه و  ر ون حجهاعة و وعنا رجل 

حقر فقلنا  ونححقر فقال الرجل هل تعرفون ع ونحالعرب فذكر شخص ونا ع
كنا نقرب ونه ون حعحالنعرف ذلك فقال هو واد ون ناح د حة الشام و 

صعد ونه و ال شك خد و دخان خشد یه و له دوحنظر الخهكن ان خونخفض ال
و الهثل عندنا حذلك وشهور  ة جهنن و ان لكل واحد ونها سكاناخانه ون اود

كنا  ونحل سقر و عحعنهن ق یشخص قد ول یفانهن اذا غضجوا عل حقر و 
ه ذلك الهنافق لعنه اهلل و ون هذا حعذب فخف انه حالط یالنعرف ذلك اال ف

كان  یة علحوصفه احتداء ونه حها تدل القراجن الحال یالرجل الذ صدقه و 
 یاعل و قال یترد عل یرات التزوان الهكاشفات و الهجش یف فحذلك الط

كنت فحشرح العرش یاهلل وقاوه ف  یشأن یعل وقجال یاول اور یة و لقد 
كنت ار یاغلب احوال یونقطعا عن الخلق ف جة و حالهنام اوورا عج یف یو 

كاد احصحال یف یانات لها اشكل علیب جا حخالف ونها شئ شخها الحقظة الا
اتت حلدنا اورأة ون العاوة فاجرة ذات ون االوور الهنقولة و الهعقولة و قد 
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كانت جه یواتت ف یعلن و قد تولعت بها الزناة حت لة الصورة ححلدنا و 
ت حعض خفور ونها الشرر و الدخان و رأخها قجور حالهنام وقجرة ف یت فخفرأ

 یهة و هحتة اجساوهن عظحف و وحن بل هن جیر وقجورحها اوواتا غحالرجال ف
كالحجال و الخ ت تلك الهرأة خوط حصور تذهل ون قجحها العقول و رأحوفتولة 

كان اسهها حسناء ج  یف یر وقجورة و هحتلك القجور غ یفة فحالفاجرة و 
نه ونها حهالؤ عخها حكاد الناظر الخحة الهنظر الحهة قجحصورة فرس عظ

كانت الفرس الغالب عل كها ذكره حلقجحها و ذلك لها  ها شهوة النكاح جدا 
كانت تلك الهرأة بهذه الحالة حخواص الح یاء فالعلهاء و الحكه وانات و 

ت خرأ یر حاهلل ون النار وع انحكانت حصورة الفرس قد عظن جروها للنار استج
حطجع  یو لكن قجل عله یلها حعد اقجال یتخو وقت رؤ یصغر یالهرأة ف
اآلخرة حارجل اعهالها و اقوالها و  یر الحاء تسحضا االشخه احف و قال الفرس

ك كان ونها و لقد شاهدت  الهنام و هو  یة ذلك فحفحافعالها و احوالها و وا 
كأن جه یت فخرأ یام اقجالخا یكنت ف یان  یرون فحسخق یع الخالحالهنام 

كلهن صاوتون  یاطرافها ون جهة الهشرق ال یارض واسعة التر الهغرب و 
جهة و  یلتفت ونهن احد الخو ال یالهش ین فسهع ونهن اال صوت ارجلهخوا

كأنخره ذلك و رأحال توجه الحد حشئ اال لهحض س وعهن واقف و  یت 
كج یعند كتاحا وثله و عن حالدن یت فخر وارأحكتاب  رجل الاعرفه  یسارخا 

الصفحة  یه فحوعان یف یعرفنخو انا فاتح لذلك الكتاب و هو  یواقف وع
انه و حبج یذلك الرجل و ثقت یعل یاعتهاد ینفس یونه و انا اجد ف یهنحال

ثا و حرا حثحرون سحسخق یع الخالحانا و الرجل نحن واقفان و جه یاحسن ان



 

157 

 

ذلك الكتاب  یه ون وعانحذلك الرجل ال ینقلنخرون حها حسخق یكل الخال
كان نوو ت ان الشهس وازالت فسجغت خلولة فرأحوقت الق یفانتجهت و 

كنت عل یف یو نهت و اول دخول الوضوء تلك الحال وع الرجل و هو  یالنوم 
ر حها ننتقل حر و نحن نسحق تسیذلك الكتاب و نحن واقفان و الخال یعرفنخ

حارجلهن و انا  یق تسعیالخال یذلك الكتاب ال حارجلنا و ار یه ون وعانحال
ذلك الكتاب  یوعان یهو تنقلنا ف یالسع یاعلن ان الهحرك الرجلهن ف

ق یر الخالیها لنا و لساحذلك الكتاب و تنقلنا ف یوعان یفكانت عند
كجها و هن فحنة تسحكالسف  یها قاعدون فلها انتجهت و رجعت الحر برا
كتاحه و سنة نج یرب یوا قسن ل یو ال یوجدان ه و آله حاهلل عل یه صلحون فهن 

كلهن حاجه علحو اخجار اول اآلخرة  یرون الحسخهن السالم وجدت ان الخلق 
هها حعن جعفر بن وحهد عل یروحاعهالهن و اقوالهن و اعتقاداتهن ثن اقول

كل وا  كل وا خعلن خالسالم وا  قال حان وقته و ال وا حان وقته حضر خقال و ال 
نحو االشارة ان  یالجهلة وقت ان انجهك عل یاقول قد حان ف ،یاهله انته

ذلك  یوعان یكلهن حتنقله فق یر الخالحاهلل وقاوه و س یسكونه اعل یتدبر ف
و انه هو  یالهعان یف یه النفسانحق حارجلهن حهشیالخال یالكتاب و وش
نا حطان آذانا و اذ قد اتحع االرجل فلنقجض العنان فان للححالهحرك حجه

كن ذلك آخر هذا حوناوه فل ینا ون حعض وا حدث حه فحوا وصل ال یعل
  .الهتنافسونتنافس حذلك فل یالجاب فختاوه وسك و ف
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 الجاب السادس
 [فی حعض اقوال العلهاء ون العاوة و الخاصة فی اور الرؤخا]

ا ذكرتها خاور الرؤ یحعض اقوال العلهاء ون العاوة و الخاصة ف یف
كالرؤخالرؤ یضاوحالج فعن اعتجارا النوم و  یكون فخر انها وختصة حها حة غخا 

كالقرحة و القربحنهها ححرف التأنیفرق ب انطجاع الصورة الهنحدرة  یو ه یث 
الحس الهشترك و الصادقة ونها انها تكون حاتصال  یلة الحون افق الهتخ

 یر الجدن ادنینهها ون التناسب عند فراغه ون تدبیالنفس حالهلكوت لها ب
لة حالحاصلة هناك ثن ان الهتخ یق ون الهعانحلخها وها حصور حها فحفراغ ف
ك ر وشاهدة ثن ان حالحس الهشترك فتص یال ه حصورة تناسجه فترسلهاحتحا

ة و حكون التفاوت اال حالكلخث الححح یدة الهناسجة لذلك الهعنخكانت شد
اعلن ان  ،یه انتهحر و اال احتاجت الحالتعج ا عنخة استغنت الرؤحالجزج

و  یق الهجردة عن الهعنیدرك الحقاخحه  یالذ فؤاده ونها یلالنسان ثلث قو
قة االنسان الهدركة حكل وراتجه حاء حنفسه و هو حقحدرك االشحالصورة ف

اعرف نفسك تعرف رحك  یالقدس یكها ف الهعجر عنها حانا یالهحركة لها و ه
درك خو حه  عقله ر ظاهر الظاهر و ونهاحتفس یظاهرك للفنا و حاطنك انا عل

كل وعنحف یعالن الهعان ین للفؤاد وفتوحة فحو هو ع یالهعان قاحله  یدرك حه 
كة وجردة و  یأتخونه بل وا  یه وعنحأتخالفؤاد و ال یف یو ال وعن ونه قوة درا

علهه  یو علهن یه السالم علهته علهحعل قال ید الفؤاد الهعنحفخانها العقل 
درك حعالن الصور الهجردة ف ینه الهفتوحة فحع یو ه نفسه فافهن و ونها

ة و حة و الهدد الزوانخالعنصرالفؤاد حعقله ونها الصور الهجردة عن الهواد 
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كها ذكرت  یها صورة ون االعلحأتخال كة و تأحأتخبل   ید فؤادییها قوة درا
تدرك الصور و  یالت یالنفس و ه یحطن العقل ثن نزل ال یحالعقل قد تغلظ ف

درك حعند الفؤاد ف یحضر الهعنخدرك وعناها و حوحضر العقل ف یتحضرها ف
رتجتها ثن  ید العقل علن الصورة فحتف یالت یالنفس ه یا یقته فهححق

ة حعالن الجرزخ و حواس لعالن الشهادة فالهشاعر الجرزخ یللنفس وشاعر ال
كة للصور الهثال یه د النفس العلن حالصور حتف یالت یة و هحة الجرزخحالدرا

عالن الهشاعر و تحضرها ححضرة النفس فلها  یعالهها ا یة فحالهثال
ر عالهة بها و حالنفس ونها صورة وجردة و تص احضرتها عند النفس تنتزع

كة غلحالهشاعر الجرزخ یتأت یالت ظة قاحلة لدرك الصور حة ون النفس قوة درا
ة انصجغت تلك حالهشاعر الجرزخ یطة حالنسجة فاذا وقعت فحة حسحالهثال

كل وشعر وا  یه یطة التحالقوة الجس فعل النفس حاصجاغها فادركت ون 
د حطة ال صور وجردة بل الهشاعر تفحالنفس قوة حس دهاحفخ یناسجه فالذخ

تكن للنفس صورة وجردة بل الصورة  النفس صورا و لوال افادتها للنفس لن
الحواس فان  یتضح لك االور فخعندها ونتزعة ون الهشاعر و  یالهجردة الت

كة ال اختصاص لها بجصر و ال سهع و ال حالع یتأت یالت ن ون النفس قوة درا
ن انصجغ حالع یفاذا وقع ف طحفعل ادراك حس یذوق و ال لهس بل هشن و ال 

كا لالضواء و االلوان و لها وقع فحف ها و حاالذن انصجغ ف یها و صار حصرا درا
كا لالصوات و هكذا الجواق ن وجصر ون حالع یأتخس حو ل یصار سهعا درا

كذا الجواق یاالعل ن حالع یأتخبل الهجصر  یاحتداء و ال االذن صوت احتداء و 
 یأتخون الخارح فتحضره عند النفس فتنزع عنه صورة وجردة و الهسهوع 
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كذا الجواق ها حأتخس حو ل یاالذن ون الخارح فتنزع عنه النفس صورة وجردة و 
كها شاهدت حاحساس حس یها ون االعلحأتخوحسوسات بل  یون االعل ط و 

الرضا  قال خلق الرحهن ون تفاوت یف یب واترحالغ یالشهادة افهن ف یف
علن اال حها خوا هنالك ال یه السالم قد علن اولوا االلجاب ان االستدالل علحعل

كنهها الربوبخه السالم العجودحالصادق عل و قال هناحه  یة فها خفیة جوهرة 
ل الحكهة ان الهشاعر حن حدلحفتج ،ة الخجرخالعجود یب فحة اصیالربوب یف

الهشاعر  یأتخس حور الهجردة و لد النفس العلن حالصحتف یالت یالجاطنة ه
كحه ان الهتخحه وا علحطة فقوله علحونها اال قوة وجردة حس  یوا ف یلة تحا

ن ین و بحراه العین وا یالحس الهشترك غلط اذ ال فرق ب یالنفس و ترسلها ال
ن الهثل الظاهرة و حدرك العخلة فكها حدركه الحس الهشترك و الهتخخوا 
لة ون النفس اال قوة حالهتخ یأتخاال قوة االحصار فكذلك ال یأتها ون االعلخ لن

 یال ون االوثال الهكتوحة فحالخ یأتخة حالحطة و الصور الخحل الجسحالتخ
كحلوح الجرزخ ال ون النفس و ل النفس بل النفس تنتزع وها ادركته  یست تحا

كها ب فاذا نام ر عالهة بهاحصورا وجردة و تص بواب نا سدت النفس ایاالنسان 
ة فادركت بها الهثل حالحواس الظاهرة و فتحت ابواب الهشاعر الجرزخ

كانت فحالجرزخ كها  ة فاذا ادركت الهشاعر حقظة تدرك الهثل الزوانحال یة 
ها و الفؤاد حتلك الهثل انتزع ونها النفس صورها الهجردة و العقل وعان

ها و حصورها و وعانضا تدرك وثال ثن تدرك خالهنام ا یانك ف یقتها االترححق
كها ف كان ال و ان قلت قظة حال تفاوتحال یحقاجقها  نعكس ون النفس خان 

وناوه الهجاشرة  یف یالهشاعر و الجدن فها حالنا انا نشاهد الرجل اذا رأ یال
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كذا قد خحدنه و  حتلنخ  یالهنام و نر یراه فیتحرك حها خنطق الجدن و خنزل و 
الجدن ون الخارح  یأتخس حجدن و لال یآثار الغضب تظهر ون النفس ف

ة حد ون الهثل الجرزخخستعهل الهشاعر نحو وا ترخان النفس  قلت شئ
كانت قلحنطجع فحف كانت وتعلقة حالجدن و  لة التجرد و حها اشجاحها فاذا 

الحس  یالجدن سرت االشجاح ال یاالنتزاع لغلظتها او لشدة توجهها ال
ورتجط بها و ون جنسها ثن  یاالعلث حالهشترك الن الحس الهشترك ون ح

القلب فتنجعث  یف یالدم الذ یاالعصاب فتتحرك و ال یونه ال یتسر
جهات  یر انها استعهلها فحأت الجدن ون النفس شئ غخ قظة و لنحكحال ال

استعهال النفس الهشاعر و  و صفة الجدن فافهن یوطالجها و ونها سرت ال
حهسها و وثالها و  یة احالنفس الكلف الجدن و روحه تشتعل حخالجدن ان لطا

ة حة الهلكوتخنصجغ حتلك اللطاجف انصجاغ وثال النار الجوهرحذلك الهثال ف
كاونة و حالقوة فاذا رقت ححالدخان و قد اشتعلت بها الن النفس نافذة ف ها و 

كاتها ون حع تعحالحجب احدتها و طاوعتها وطلقة ثن جه نات افعالها و ادرا
كها هخوه یاللطاجف القت ف كها ه یتها وثالها فاظهرت عنها افعالها   یال 

كهاالتها فحوطلقة و جه یث هحفالنفس ون ح ف خف و ون اللطاخاللطا یع 
ة و حات الجرزخحوعراة عن الخصوص یات احة تلك الكهاالت و الفعلخو دهر

تها و خاوحالدن ة هذه النفس الخاصة حذلك الجدن و تلك الكهاالت تهثال
اتها بها تسعد حاتها الهفصلة فصورة النفس وكتسجة ون فعلحوجوداتها و فعل

كل حن علحهن وصفهن انه حكیجزحس یو تشق كلته فا یعهل علخن قل  ن یشا
شئ  یحق لة فتدبرحالهتخ یان الصور ون النفس الحون ات یوا ذكره السوداو
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كثر یعل یقد خف وهن كرة یاال ن و هو ان الحكهاء زعهوا ان الحافظة و الذا
هذا القول خطاء وحض  یة و عندحة و الهشاعر الجاطنحالجرزخ یوون الق

 یالدواغ و هو ف ینفسها دخان صاعد ون القلب ال یفان الهشاعر الجاطنة ف
وة حروح الح یتعلق حه نفس فلك القهر و هحاول صعوده حلطافة فلك القهر ف

 یاله حالقوة فاذا صعد حتحرك حاالنقجاض و االنجساط و الهشاعر فخو  حیححف
الفكر و  ینفس فلك عطارد و ه فلك عطارد تعلق حه یالدواغ و لطف و ساو

ال و حالخ یالهنزل اآلخر فلك زهرة تعلق حه نفسها و ه یلطافته ف یاذا ساو
 یالواههة و اذا ساو یاللطافة تعلق حه نفسه و ه یخ فخفلك الهر یاذا ساو

لك زحل تعلق حه ف یالعالهة و اذا ساو یتعلق حه نفسه و ه یفلك الهشتر
الناطقة  یتعلق حه نفسه و ه یالكرس یالعاقلة و اذا ساو ینفسه و ه

 یالعقل و هو القلب ان ف یالعرش تعلق حه نفسه و ه یة و اذا ساوحالقدس
كالحواس الظاهرة اجسام صاف یذلك لذكر كان له قلب و ظواهرها  ة حلهن 

كة  یها شئ و هحس فحها شجحه و اال فلحة اذا قاحلها شئ انطجع فحورآت درا
كالع كة لالضواء و االلوان حالنفس الهتعلقة ححالنفوس الهتعلقة بها  ن الدرا

كة لالصوات حالنفس الهتعلقة بها فالهشاعر ون ح ث حبها و االذن الدرا
كظواهر الحواس اال انها الطف و اشرف و اصف ها حف یجقیس حفل یظواهرها 

كها ال ن و الهرآة اذا غاب عنها حالع یوثال ف یجقیوثال اذا غاب عنها الشئ 
 یها صور وا ادركه االنسان ون اول عهره الحف یجقیها وشعر حس فحالشئ فل
كحوقته فك كان فحف تحفظ الصور و  س حقابل ان حها شئ لحف تذكره بل لو 

كالهرآة اللهن اال ان حها شئ وا دام هو فحنعكس فخ ب عنه الشئ حغخها 
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 یة ون الشئ الذحها الصورة الثانحفنطجع حف ینهحخب عنه وثاله و حغحف
كرة فالحافظة هین الحافظة و ایا افهن وا اقول لك فاحقاحلها ثان  ین الذا

دة عندها و حصول ولكات خهتنع حضور صور عدخال یة التحالنفس الهلكوت
كل شجح ون اللوح الهحفوظ فاذا ارادت  یالت یدة لها و هخعد تعلن ووضع 

ه قاحلته حه حالها الحة وجهت خحالنفس ان تدرك وثاال ون الهثل الهاض
النفس فتعرفها و تذكر انها قد رأتها ورة  یعرضها علحه صورته فحفانطجع ف

 یع الصور التحو تتذكر وا رأته ساحقا و انها ذلك الجل حضور جه یاخر
حضرها اال وا خها حخالف الحواس الجاطنة فانها الیا لدعلهتها و حصلته

نا وا حجا وها علهتها ححكون وواجها لها حال الهقاحلة فاذا ارادت النفس شخ
ال و استعهلته و قاحلت حه ذلك الهوضع ون حاورت الخ یان تصوره ورة اخر

كها انها تعلن ان الكتاب حنطجع فحاللوح الهحفوظ ف ه صورته و شجحه 
ها صورته و حنطجع فحن فحفتقاحله حالع یالطاق الفالن یقد وضعته ف یالفالن

ن وها نزل ون النفس بل ون الكتاب حالع یس الصورة الحاصلة فحل
ال حال اوسكه الخحالخ یالطاق افهن فاذا حصل الهثال ف یالهوضوع ف

ن الهختلفات و تفرق یه فتستعهل النفس الفكر و تجهع بحلعهل الفكر ف
كها ین الهجتهعات و یب الهتفكرة  یحصل لدحستنتجها فخشاء و خرتجها 

كذا خة و التصدحالنسب الحكه ال الصورة لعهل الواههة حهسك الخخقات و 
كها هو شأنها حالجزج یه الواههة و تستنجط ونه حعض الهعانحفتنظر ف ة 

عرض الفكر وا حصل حفالفكر ون خدام النفس و الواههة ون خدام العقل ف
و الواههة تعرض وا  یالكرس یتعرضه عل یالعالهة و ه یا یالهشتر یلله ع
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نتزع نفس حالعرش ف یتعرضه عل یالعاقلة و ه یزحل ا یحصل لها عل
 یون العالهة صورة وجردة و تنتزع نفس العرش ون الواههة وعان یالكرس

ة فالعاقلة فعل العرش و حكل یتنتزع وعان یضا وها حصل للكرسخة و احكل
تدبران و خاء و حاالش ینظران الخنه بهها حو ع یالعالهة فعل الكرس نه وحع

كاللوح الهوضوع لدحالخ د العقل بهها خد النفس و الوهن خهها و الفكر یال 
كحها فحعهالن فخذلك اللوح و  یقلجان وا فخ فها  لحو ان ق شاءانخف وا حه 

حغلجة الحرارة و قل حفظه و خه ححالنا نجد الرجل حغلجة الجرودة و الرطوحة عل
ان  قلت جسن الهشاعر یالتتصرف اال ف یزداد حفظه و هیه حجوسة علحال

كها ذكرت ه ها و الهشعر حالهثل لتنطجع ف یتقابل حالهشاعر ال یالت یالنفس 
ه الجرودة و الرطوحة تغلظ و قل وطاوعته للنفس و قل صقالته حاذا غلب عل

حضره الصورة و اوا اذا خهثال فاله الحنطجع فخس حطاوع و ان طاوع حكلفة لخفال
نطجع خطاوع اسرع و حجوسة ازداد صقالة و وطاوعة فحه الحرارة و الحغلب عل

ل الفهن و الحفظ و حقل یتذكر و لذلك تجد الجلغهحه الشجح حاسهل وجه فحف
ل حضا قلخالهحض فهو ا یر الفهن و الحفظ و اوا السوداوحكث یتجد الصفراو

عن  ینهحخس حه اوا اذا تذكر فلحل الذكر لها نسحقلالفهن لعدم الهطاوعة و 
نته حها التجده یو ب ذكره وا انتقش فافهن و احتفظ حها نقحته لك و اوضحته

ون  یأتخا خع الرؤحان جه یكتاب و التسهعه ون خطاب فقول السوداو یف
كالم حاطل و زحد زا ل ذلك وجلغهن ون العلن و هذا القول هو یعالن النفس 

ة حالحكهاء و هو حاصل اقوالهن فانهن قالوا ان النفوس االنسان الهنقول عن
كان و وا حة الهتنقشة حجهحالعال یالهجاد یة الحلها وناسجة الجنس ع وا 
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كاحس ا و ان حالحال و لها ان تتصل بها اتصاال روحان ین فیكون و وا هو 
الجاطن تعطلت الحواس  یها فاذا انخنس الروح الحتتنقش حها هو ورتسن ف

تلك  یها حعض وا انتقش فحرتسن فحف یفتتصل النفس حتلك الهجاد
كحو القوة الهتخ یالهجاد كحرد علیة لها حلة ججلت وحا تلك  یها فتحا
الحس  یر تلك الصور الحة ثن تصحالنفس حصور جزج یالهنتقشة ف یالهعان

تركجها  یلصور التا الصادقة ثن ان اخالرؤ یر وشاهدة و هذه هحالهشترك فتص
كانت شدحالهتخ ر و ان حة عن التعجحغن یدة الهناسجة حال تفاوت فهخلة ان 

ل اضغاث حون قج یر و اال فهحالتعج یوحتاجة ال ینهها وناسجة وا فهیكان ب
ان هذا رجن  یخفخرحهه اهلل و ال یاالحالم هذا ولخص قولهن و قال الهجلس

 یل و برهان و ال الحدل ید الستنخ ب و لنخب و تقول حالظن و الرححالغ
اثجات العقول الهجردة و  یوع احتناجه عل یاله یوح یان و ال الحوشاهدة و ع

كها تقرر فخة و هها وها نفتهها الشرحالنفوس الفلك   ،وحله یعة الهقدسة 
ا خه وفصال و اوا الرؤحنا االور فیال ذا و ال ذاك اوا قول الحكهاء فقد ب اقول

 یاول الكتاب وفصال فقول الهجلس یفقد شرحناها ف الصادقة و الكاذحة
ه العقل الهجرد و النفوس حوحله و اوا نف یب فحرحهه اهلل هذا رجن حالغ

 یعل لقول ر وحلهحغ یة فذلك سهو ونه اوا انكاره الهجردات فهو فحالفلك
فقال صور  ین سأل عن العالن العلوحجواب الساجل ح یه السالم فحعل

لها فاشرقت و طالعها  یة عن القوة و االستعداد تجلحخالة عن الهواد خعار
تها وثاله فاظهر ونها افعاله و خلق االنسان ذا نفس خهو یف یفتألألت و الق

ناطقة ان زكاها حالعلن و العهل فقد شابهت جواهر اواجل عللها و اذا اعتدل 
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االضداد فقد شارك بها السجع  و فارقت ( نسخة وزاجها ) و صح ونهاجها
ل العقل حالدرر و الغرر و ضعف الخجر ونججر حدل یف یرواه اآلود ،الشداد
ة عن حة عن الهواد خالخه السالم صورا عارحر فاثجت علحر و ال ضحالهستن

د الجساطة الهحضة فانها خالقوة و االستعداد و هو الهراد حالتجرد و النر
كل وهكن زوح ترك و  حاتفاق الحكهاء یجحوخصوصة حاهلل سجحانه و 

ة جوهرة حة قوة الهوتحة الهلكوتحصفة النفس الالهوت یف یث االعرابخحد یف
ر وحله و اوا حغ یفانكاره رحهه اهلل الهجردات ف ،ة حالذات الخجرحطة حححس

صفة  یف یث االعرابخحد یه السالم فحعل یعل فقد قال ةحالنفوس الفلك
ة و حرارة حقال قوة فلكة حوانحو وا النفس الح یا ووالخة فقال حوانحالنفس الح

ة و ضعف حح یوة و هحن ان لالفالك ححفتج ،ة اصلها االفالك الخجرخزیغر
 یل قوله و ان الدار اآلخرة لهیل العقل القاطع و لو علن تأوحالخجر ونججر حالدل

هذه  یوة االفالك حالجهلة لسنا حصدد اثجات هذه االوور فحنكر حخ وان لنحالح
ال حاطل عند جههور حا خخن ان الرؤحالرسالة و عن حعض الهتكله

ن اوا عند الهعتزلة فلفقد شراجط االدراك حالة النوم ون الهقاحلة و حالهتكله
اثجات الشعاع و توسط الهواء الشفاف و النسجة الهخصوصة و انتفاء 

س حناجن لراه الیاالدراك فها  یر ذلك ون الشراجط الهعتجرة فحغ یالحجاب ال
كات ف االت الفاسدة و االوهام الجاطلة و حل الخحشئ بل هو ون قج یون االدرا

جا ون ذلك فألنه خالف حاالدراك ش یشترطوا فخ اوا عند االصحاب اذ لن
كات ف یتجر عادته تعال لن یالعادة ا الشخص الناجن و الن  یحخلق االدرا

كخكون الرؤخجاوعه فالخالنوم ضد االدراك فال ل حقة بل هو ون قجحا حقا ادرا
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و هذا القول حعد شهادة الكتاب و السنة و اتفاق  ،یال الجاطل انتهحالخ
كثحالهحقق جة یاوور غر یر ونها و االطالع علحن و حصول التجارب حصدق 

ر حرحهه اهلل اعلن ان الناجن غ ید الهرتضحالس و عن ان اشجهخها و بها حالهذحف
عتقد خالعلوم و لهذا  ینفخكاول العقل الن النوم ضرب ون السهو و السهو 

ع الهناوات حو فقد علووه و جه الناجن االعتقادات الجاطلة لنقصان عقله
ره حجوز ان تكون ون فعل غخنفسه و ال یها الناجن فیجتدیاعتقادات  یانها ه

كانوا حشرا او ولجكةحه الن ون عداه ون الهحدثحف او جنا اجسام و  ن سواء 
جا ون االجناس حره اعتقادا احتداء بل و ال شحغ یفعل فخقدر ان خالجسن ال

ن خل االحتداء و القدحسج ینفسه عل یفعل ذلك فخهذا الوجه و انها  یعل
ر سجب اجناس االعتقادات حقلوحنا احتداء ون غ یفعل فخهو القادر ان  یتعال
كثر اعتقادات الناجن جهل النه  یفعل فخجوز ان خو ال قلب الناجن اعتقادا الن ا

كب و عل یهشخو  یریعتقد انه خ كث یو انه را كل ذلك علحصفات   یرة و 
كلها ی فعل الجهل فلنخال یخالف وا هو حه و هو تعال جق اال ان االعتقادات 

نها اقسام ثلثة و یراه الیل الناجن انه حتخخقسن وا خان  ینجغخون جهة الناجن و 
ه اعتقادا وجتدءا و ونها وا حدعوه الخه و ال داع حقتضخر سجب حكون ون غخوا 

كالوا خف یفعل فخطان حكون ون وسواس الشخ اء حتضهن اشخا حداخل سهعه 
كثیعتقد الناجن اذا سهع ذلك الكالم انه حوخصوصة ف را ون حراه فقد نجد 

رون یعتقدون انهن حتحدث حالقرب ونهن فخث ون خسهعون حدخام حالن
فعله خه خاطرا حال یكون سججه و الداعخوناوهن و ونها وا  یث فخذلك الحد

كالوا خهذا الخاطر ان  یفعله و وعنخأور حعض الهلجكة خاو  یاهلل تعال كون 
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تضهن ذلك الكالم و خضا وا خعتقد الناجن احداخل السهع ف یفعل فخ
هذا  یجب ان تكون الخن یالد یر و الصالح فحالخ یة الحالهناوات الداع

كها انها  وسواس  یان تكون ال یالشر ونها االول یقتضخالوجه وصروفة 
هذا الجاب فهو  یه الفالسفة فحال یهذیان قال فاوا وا  یطان وصروفة الحالش

ل حتهن الححنسجون وا صح ون الهناوات لها اعخالنهن  یضحك الثكلخوها 
كون و هذا خوا  یعالهها فاشرقت عل یان النفس اطلعت ال یذكر سججه ال یف

ف اذا حر وفهوم و ال وضجوط فكحقة النفس غححق یه فحذهجون الخ یالذ
رون حشخشئ  یا یعالهها و وا هذا االطالع و ال یاالطالع عل یف الحاض

نات عند هذا االطالع فكل هذا خجب ان تعرف الكاخ حعالن النفس و لن
صالح هو رجل  شئ و قول صالح تحصل ونهاخل الیو وخرقة و تهاو زخرفة

كان   یونه ) اعل ،قةحالحق یراه الناجن علیان وا  یذهج الخوعروف حصالح قجة 
  .اهلل وقاوه (

كون وفهووا ون قول الفالسفة الن خان  یه وع انه تجاهل وحض اقرب الحف
ر حاور غ یشر الخ راه فلنیس حقة وا لحالحق یعل یریان الناجن  یصالحا ادع

كان وفهووا و هؤالء عولوا حس حصححوا ل یال وفهوم بل ادعوعقول و  ح و ان 
نهها واضح یعقل وع قوة التأول و الفرق بخفهن وع االجتهاد و الخوا ال یعل

ن االنام و یهؤالء االعالم و اسههن و رسههن ب یتأول رحهك اهلل ال ،یانته
وا  یحهن فعلهون و قدخها الحالعلوم و نقدهن الرسوم و قولهن ف یتصرفهن ف

ات و االخجار تعرف وقدار هذه االقوال و خنا ون اآلیجهلون حالجهلة حعد وا بخ
ون قال و قال  یوا قال و التنظر ال یكل اورء وخجوء تحت لسانه فانظر ال
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حالة  یفهنها ان للروح ف یاوور شت یا تستند الخرحهه اهلل ان الرؤ یالهجلس
كها هو الظاهر ون  یعل السهاء اوا حنفسها حناء یالنوم حركة ال تجسهها 

كون خضا حان خوة اححال الح یان قلنا حه ف یاالخجار او حتعلقها حجسد وثال
قظة بهذا الجسد ححال ال یشتد تعلقها فخ یو وثال یللروح جسدان اصل

حال النوم او حتوجهها و  ینعكس االور فخضعف تعلقها حاآلخر و خو  یاالصل
ر جسد حعالن االرواح حعد ضعف تعلقها حالجسد حنفسها ون غ یاقجالها ال

كها خضا خن احر التجسیتقد یو عل یوثال ه حعض حال یؤویحتهل ذلك 
كناخاالخجار حان   یة عن اعراضها عن هذا الجسد و اقجالها الخكون حركتها 

 یكانت تر یوعن یو حعد حركتها حا ینشأة اخر یعالن آخر و توجهها ال
رات یها التقدحاثجت ف یو تطالع حعض االلواح الت یلكوت االعلاله یاء فحاش

كان لها صفاء و لع تحتاح رؤحاالش یاء ترحنها ضحفان  كها اثجتت فال اه خاء 
ة و حة ارواد التعلقات الجسهانحن قلجه اغطحع یر و ان استدلت علحتعج یال

كهاحاء حصور شجحاالش یرحة فحالشهوات النفسان و  ف الجصرحان ضع هة لها 
عرف ان هذه خه و العارف حعقله حعل یر وا هحغ یاء علحاالش یرین حوؤف الع

شئ فهذا شأن الهعجر  یه صورة الحاشتجهت عل یالصورة الهشجهة الت
كل شخص و علته و   یاء فحه االشحظهر اهلل علخضا ان خهكن اخالعارف حداء 

كثختلك الحالة حصور  كها ان االنسان قد حناسجها لهصالح   یالهال ف یریرة 
ضران و هها خعرف انهها حالدرهن حصورة عذرة ل یریة و قد حالنوم حصورة ح

اء حالهواء اش یف یجتنجها و قد ترختحرز عنها و خان  ینجغحوستقذران واقعا ف
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 یراه فیكون الهراد حها خحتهل ان خقة لها و حال حق یا الكاذحة التخالرؤ یفه
االت الجاطلة و قد حو الشهوات و الخالهواء وا انس حه ون االوور الهألوفة 

ة خة وعوخة وحهد بن القاسن و رواخروا ین فحن النوعیهذ یدل علخوا  یوض
وناوه اوا  یه فحعل یوا هو حسجب افاضة اهلل تعال و ونها رهاحبن عهار و غ

كها  و  خلف یر و سعد بن ابححص یه خجر ابحال یؤویحتوسط الهلجكة او حدونه 
جه علحطان و استحوسواس الشوا هو حسجب  ونها  یالت یه حسجب الهعاصحال

ها او الكثافات و النجاسات حتركها ف یقظة او الطاعات التحال یعهلها ف
كها ور ف یة التحة او الجاطنخالظاهر ة تارك خة هزع و رواخروا یلوث نفسه بها 

حسجب وا  و ونها حعض الوجوه یعل یة النجوخه آحرهها و تدل علحالزكوة و غ
ه خجر ابن حال یؤویة و االوور الجاطلة و حاالت الواهحذهنه ون الخ یف یحق
كان حعضها وحتهال و حخلف و غ یاب ره و اوا وا وراء ذلك وها سجق ذكره و ان 
ز و یل و التجوحه دلحدل علخ ه لكن لنحات و االخجار علخق اآلحهكن تطجخ

قها و حجب تحقخ یالتس ون االوور حقووان وقام الجرهان وع انه لخاالوكان ال
ن و العلن فضل اهلل حرحن اهلل وعشر الهاض اقول ،یتها انتهحفحاالذعان حك

كثحخ یؤت الحكهة فقد اوتیشاء و ون خه ون حؤتی ذكر اال اولوا خرا و واحرا 
كتاحنا هذا اطلعت  یها ذكرنا فحااللجاب ذلك وجلغهن ون العلن و لو تدبرت ف

ها ذكرنا حونتهاها و ال حول و ال قوة اال حاهلل و فا و اسجابها و خقة الرؤححق یعل
كان فخكفا كان تته یدخ یة و حالغ و لها  ون  ههاحكتب و رساجل اخر وههة و 

ق و حهها و اسأل اهلل التوفحنتفرغ حتته یاللوازم ختهنا هذا الكتاب هنا لك
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خالصا لوجهه وطاحقا  یخرح ون قلهخالعصهة عن الخطاء و جعل وا 
  .هن السالمحوحهد عل و آللحكهة وحهد 

ن ون شهر یلة الثلثا السادسة و العشرحل یون هذا الكتاب ف یفكان فراغ
ن و االلف حاودا حن حعد الهأتحو سجع یاآلخر ون شهور سنة احد عیرب

 ین و لعنة اهلل علیوحهد و آله الطاهر یاهلل عل یا وستغفرا و صلحوصل
  .تهت ،نحاعداجهن اجهع
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