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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕٓ7) 

 بههاالسّر يف عدم اعتداد العقالء ابلكشف والشهود واألحالم وش
يف ان العقررررالك  عرررر ي عررررام ك يعورررد وا ابل عرررر  والعررررهوا وك يعورررر وا  لررر  ح ررررة،  مررررا ك يعورررر وا  مث ان السرررر  

وال قول قارئ ال ر  والفن ران، و لر  رارم ا را  ،( ح ةح ة و ما ك يعو وا قول ال اهن )ادلوصي ابجلن   األحالم
ًا   رراعم ادلرر عنني ذلرر ،قلرريال   –قررد يصرريي أحيررا    أو اائمررا   رراعم ادلررا(نني صررا( اليصررال ال هنررة ابجلررن وهررم  ،اأو  ثرر

ًة ك خرر  صررا خرر ا    –حسرري الررروا ت  –فرران قسررما  (نهررا إذلررام وقسررم (نهررا  األحررالمو رر ل   ،حميطررون بخبررار  ثرر
يف عرردم اعوررداا العقررالك ابل عرر  والعررهوا  ول ررون  عررك ال عرر  (طا قررا  للواقررن، أقررول  ان السررر   ،رؤ  صررااقة

 اك ال   والفن ان هو أ(ران وقر   والر(الني ال هنةحالم وقول واأل
 علم نسبة إصابتها من خطأهاإذ ال تُ 

خطأهررا، فهرري ال رراهن أو الر (ررال أو صرراحي ال عرر ، (صرريي   سرربة ا ررا ال يعلررم  سرربة إصررا وها (ررناألول: 
يعلرم، ولر ل  ك يعو هرا العقرالك ح رة  لر  ارا ال  ؟ععرة ابدلائة أو مخسني ابدلائة أو يسعني ابدلائة أو أ ثر أو أقري

إ   ي  يعو ون (ا ال يعلم حاله وارجة إصا وه، ح ة؟ و ل  ع س خ  الثقة فا م حيث رأوا ان  سبة اإلصرا ة 
و عرر  لرراوم اإليبررا   النوعيررة فيرره (عرردال  هرري وررا ني أو يسررعني ابدلائررة (ررثال  ح مرروا ىن يورره، واحل يررة  عرر  ال ا ررفية

 ادلع  رية. وادلن اية أو
 مهايوال يوجد ضابط مرجعي لتمييز صحيحها من سق

 انا ه ال يوجد ضا   (رجعري لومييرا الصرواب (رن اخلطرأ يف يلر  األ(رور، ع رس احل رة العقالئيرة  إ  الثاين: 
ال  احملرر    عرر  ا ررهوضررن (ررا   ررر  علررى  –عررااة  –ال رراهن الناقرري لقررول اجلررن أو العررارك الناقرري ل عررفه، ال   ررن 

النقرروالت ال عرررفية أو ال هنيررة أو الر(ليررة، فرررال   ررن االعومررراا لومييررا الصررائي (رررن اخلطررأ يف د (يرراان خرررا  يوجرر
احلر ررة يف اوهررول احملررك، و لرر  علررى ع ررس الطررره العقالئيررة ادلعهررواة و الر(ي يف الظررالم ادلطلرر   ررعليهررا ل و ررا  

ًهررا، فرران ذلررا ضرروا   (رجعيرر (ررن  ررن و صررر و ائقررة  –ة  أال يرررا ان احلررس للمعرفررة،  العقرري واحلررس والو ر ررة وا
(صرريي االبرا  وان اخلطررأ فيره هررو األقري )حرره لرو فرررا ا ره ععرررون ابدلائرة (ررثال  (ررن  –أوال   – وال(سررة، هرو و را(ة
، فادلرجعيررة يف خطررأ احلررواس حقره (ررن اب لرره وصرر ي ه (رن سررقيمهيوجرد لرره (رجعيررة لومييررا    اررااث يررا  ، وهررو اومرو 
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ًة، وي( (ثال  هو )العق ًا  واجلسم الصغً ادلو رك اائر    سررعة  بر )العلم( و)الو ر ة( يف (ثي رؤية ال بً البعيد صغ
 قوسا   ا(ال  و به  ل .

 واما مرجعية العقل فاملنطق واالستدالل
ًا  (ا خيطئ؟  ال يقال  فأية (رجعية للعقي وهو ح ة احل ة و ث

ال العقي النوري أي العقي ادلضاك اون العقي ادلطل   مرا فصرلنا    عد ان ادلخطئ هو العقي ادلعوبإ  يقال  
ادلرجررن فيره هررو )ادلنطر ( ولرر ا  ري علررم ادليرراان، و لر  (ررن حيرث العلررة الصرورة للقيرراس، وا(را (ررن حيررث سرا قا ، ان 
 ،ليي الر ي يقيمرهفادلرجن فيه هو )االسرودالل(  عر  ان العاقري لرو ااعرى أ(ررا  فا ره يطالري ابلردليي والرد يةالعلة ادلاا

(وعررد ل للغررً قا رري للدراسررة واألخرر  والرررا  وحقيرر  حالرره  و قيرر  (قد(ايرره وا رره (ررن ال هرران أو ادلغالطررة أو اجلرردل أو 
 ال ع  والعهوا اعوايقييم إ   ي    ن  أ(ر الزم اً (وعديالععر أو اخلطا ة (ثال ، ل ن ال ع  والعهوا 
 العهوا؟ حسي ضا   (رجعي خا  ابل عوفات وأ وا 

 صناعة القوة املتومهة أوالكشف اما شيطاين أو رمحاين 
قرررد ي ررون  ررريطا يا  وقرررد ي ررون روا يرررا  وقررد ي رررون (ررن صرررناعة القررروة  – مرررا سررب    – عبررارة أخررررا  ال عرر  

لرو قطرن فرضرا  اب ره  مث ا ره؟ إن  عرفه (رن أي قبيري هرو ادلوومهة، فما هو ادلائا  ينها لريعلم  ره حره صراحي ال عر 
ين )وقطعه ليس ىن ة إ ا  ان (قصرا  يف ادلقد(ات  مرا سرب   ري حره (رن القصرور فران اجلهري الر ي يف ضرمنه روا

)اً قناعاينرا ال ليرة  (1)حقي  حاله وا ه   ل هو احل ة ال القطن  ما سب  أيضا (، فأي ضا   (رجعي   ننا  ه 
 .وهي ليست ضا طا  على أية حالة(

 ري هررو  ،يف القضرية سرلبا  وال إبررااب   إ ا أعملنرا قواعررد ، لقناعاينررا ي وال اخريان ادلنطر  ضررا   (رجعر  ويوضر ه
رر عرر  ان قواعررد  ع   (يرراان (سرروقي ًةي  ص  قررد يفيررد صرر ة ولرر ل   ررد ا رره   ة عررن ان عضررن لقناعاينررا ادلخولفررة وادلوغرر

فرررأي ضرررا    ،ياالسرررودالل رارررم قناعونرررا يطرررأ  وقرررد يفيرررد خطرررأ  رارررم قناعونرررا  صررر وه فهرررو ضرررا   (رجعررري (سررروق
(رجعرري (سرروقي يوجررد لومييررا ال رر ب (ررن الصررده واخلطررأ (ررن الصررواب يف قررول العررارك وال رراهن والر(ررال و ررربه 

 ؟ ل 
 ودليل صحة كشوفات األنبياء، املعجزة

ادلع ررراة علرررى يعرررا  إجرررراك هللا ألجررري ويررردل  علرررى  لررر  ا نرررا إ رررا آ(نرررا  صررر ة  عررروفات األ بيررراك و رررهواا م، 

                                                             

 أي رواين ال  يطاين. (1)
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ً ، ولررريس أيررديهم فهررري ضررا   (ر  ورررا ا رررم ااعررروا يصررديقنا ذلرررم جعررري لومييررا ال رررا ب (رررن الصررااه والنررر  (ررن اررر
إ  العلرم والصررده أ(ررر وقطعرره  صرر ة  عررفه أ(ررر آخررر إ    ال عر  والعررهوا أو ورررا ا ررم علمرراك عظمرراك صررااقون

 لعله (ن صناعة القوة ادلوومهة (ثال .
 مناذج من مكاشفات العرفاء

ًة العديد (ن   انو واهدأ(ثلة    العرفاك ااعوا ال ع  والعهوا يف (وا ن  ث
 وأرابب األ وا . (نها   هوا الرُمثي ادلعلقة

)و رران هر ا الرر ي رأيوره قررد قرال  )ا ررم يررون العرريعة  صرورة اخلنررازير(   ( الرجبيرون)و(نهرا  اعرروا ا رن عررر  يف 
هم خنرازير فيرأا الرجري ادلسروور الر ي ال يعررك ف ران يررا ،ى عليه  ع  الرروافك (رن أهري العريعة سرائر السرنة ق  أُ 

عليه يرا  يف صورة خناير فيسودعيه ويقول لره يري  (نه ه ا ادل هي ق  وهو يف  فسه (ا(ن  ه يدين  ه ر ه فإ ا (ر  
إ  اّلل ه فإ    يعي رافضي فيبقى اآلخر (وع با (ن  ل  فإن اتب وصده يف يو وه رآ  إ سا  وإن قال له  لسرا ه 

واعرروا  ان  عرر  لرره فعرراهد ال عبررة و ا ررا  رري عرراك اخللقررة وان  (1)هررو يضررمر ( هبرره ال يرراال يرررا  خنايرررا (يبررت و 
 الرسول األعظم  ان فيها  لبنةل  هي وا ه  اهد  فسه لبنة   هي ولبنة فضة (عا  

  رؤ  ا ن عر  ال عبة (بنية  لنب فضة و  هي)و(نها  
أخ  ا  عرا (ن اّلل ه فإ ا (طا قة حلديث  بوي عن رسول اّلل ه صلى ولقد رأيت رؤ  لنفسي يف ه ا النو  و 

 اّلل ه عليه وسلم حني ضرب لنا (ثله يف األ بياك عليهم السالم
سلم (ثلي يف األ بياك  مثي رجي    حائطا فأ مله إال لبنة واحدة ف نرت أ  يلر  اللبنرة فقال صلى اّلل ه عليه و 

لنبرروة ابحلرائ  واأل بيراك ابللررنب الرا قرام صررا هر ا احلرائ  وهررو يعربيه يف اايرة احلسررن فرال رسرول  عرردي وال  ر  فعربه ا
فإن (سمى احلائ  هنا ادلعار إليره ك يصرظ وهرور  إال ابللرنب ف ران صرلى اّلل ه عليره وسرلم خراف النبيرني ف نرت   رة 

بنة فضة ولبنة  هري وقرد  ملرت سنة يسن ويسعني ومخسمائة أرا فيما يرا النائم ال عبة (بنية  لنب فضة و هي ل
ابلبناك و(ا  قي فيها  يك وأ  أ ظر إليها وإ  حسنها فالوفت إ  الوجره الر ي  رني الرر ن اليمراين والعرا(ي هرو إ  

األعلرى  الر ن العا(ي أقرب فوجدت (وضن لبنوني لبنرة فضرة ولبنرة  هري يرنقا (رن احلرائ  يف الصرفني يف الصر 
يليه ينقا لبنة فضة فرأيت  فسي قد ا طبعرت يف (وضرن يلر  اللبنورني ف نرت  ينقا لبنة  هي ويف الص  ال ي

أ  عني يين  اللبنوني و مي احلائ  وك يب  يف ال عبة  يك ينقا وأ  واق  أ ظر واعلم إين واقر  واعلرم إين عرني 
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 (1)(يين  اللبنوني ال أ   يف  ل  وأ ما عني  اا
وا ا ه حه لو جراك  رخا حمايرد )(رن ادلرريخ فرضرا ( فهري يصرظ ان وهي لعاقي ان يصده أ(ثال  ل ؟ وادلفر 

 ه ا. علمه وعظموه؟ ت ارجوهيقبي أية اعوا لل ع  والعهوا (ن أي  خا (هما  لغ
ًا ا ادلخولفة، وا(ا على سائر األقوال يف العلم   مث ان  ل   له  ان على (ب  اإلضافة اال راقية  وفس

 املعلومة ابلذات العلم احلضوري ابلصورة العلمية
وا(ا على القول ادلعهور لدا ادلنا قة (ن ان العلم هو الصورة احلاصلة للعيك لردا الر هن، فنقرول  ان ادلعلروم 
ابلعرا هو يل  احلقائ  اخلارجية وادلعلوم ابل ات هو الصورة العلمية أو ال هنية عنها وه   الصورة (علو(ة للرنفس 

أي ال  صورة أخررا وإال للرام الوسلسري، في رون علرم الرنفس صرا  علمهرا  قواهرا  ابلعلم احلضوري ال ابلعلم احلصويل
ادلوجرروا  ري  البررنيوآالال را و علمهرا  نفسررها فا را مجيعررا  (رن أ رروا  العلرم احلضرروري، وعليره  فررال يوجرد أ(ررر اثلرث يف 

 عم هرو  ،أ(ر آخر ا ه العلم وليس هناك ،وادلعلوم ابل ات وهو الصورة العلميةأو العقي العاك فق  وهو النفس هو 
 .عني ادلعلوم ابل ات فهو (علوم وهو علم

العقرري (ررن (رايبهرررا أو قرروة أخرررا علرررى اخلررالك، واإلاراك هرررو و الرررنفس اللرروح أو وعليرره  فاحل ررة هرررو العقرري أو 
هرو عرم  ري يوصر  اب ره احل رة،  يسرمى علمرا   ارً ادلعلروم ابلر ات  أ(ررىنضور ادلعلروم  نفسره لردا العراك وال يوجرد 

 .فود ر يصظ الوص   ناك على يغايرمها االعوباري اإلضايفهو و 
 االنكشاف

فا رره عليرره يرروم ادلقصرروا  وعلررى أيررة حرالإ  سرا قه فهررو،  قيقررة العلررم ا ره اال  عرراك فرران عررااو(رن االقرروال يف ح
دلعلرروم لرردا أيضررا  إ  ال يوجررد ا(ررر آخررر اررً العرراك واال  عرراك،  رري يسررمى ابلعلررم أي العلررم هررو  فررس ا  عرراك ا
 العاك فاحل ة هو العقي أو النفس ال ي ا  ع  له ادلعلوم   ايه. فوأ(ي وللب ث صلة إب ن هللا يعا .

 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
 

، وََكْم ِمْن َكْم ِمْن َمْفُتوٍن ِبُْسِن اْلَقْوِل ِفيِه، وََكْم ِمْن َمْغُروٍر ِبُْسِن السَّْْتِ َعَلْيهِ ))  عليه السالم زين العا دينقال 
ْحَساِن ِإلَْيهِ   (.281ح  العقول   ) ((ُمْسَتْدرٍَج اِبْْلِ
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