
  
                   خالصة الكالم على السّیدة نصرت أمین

الّصعب ) الزمان في مجتهدٌة عالمٌة أمین نصرت (السیدة الموسوم عنها كتابي وعلى              
 ودوافع تألیفه.

                                                                                      أ.د.دالل عّباس
السیدَة خالله من یتعّرفون العرب للدارسین منطلقًا یكوَن أن الكتاب هذا وضع من القصُد كان                 
أطروحًة ذاته بحّد یشكل كتبها من كتاب كلَّ وألنَّ منفردًا، منها كتاب كّل لدراسة                وكتَبها،
في ونهُجها صاحبتها شخصیُة هو واحٌد خیٌط یجمعها كان وإن وموضوًعآ، ولغًة منهًجآ               متكاملة
بتعلم الصغر منذ تبدأ مجتهدة، عالمة شخصیُة إنها المتنّوعة؛ األطروحات معالجة وفي              التفكیر
لتصیر العكس، ولیس األخرى، المعرفّیة الحقول إلى تنطلق القرآن ومن القرآن، لفهم              العربیة
ُحجّیة ُتثبت وبها القرآنیة، باآلیات تقوله لما تؤّصل مجتهدة، أصولیة عالمًة األربعین في               وهي
والعرفانّیة (المعاد) والفلسفّیة حدیثًا)، (األربعون والحدیثیة الشتات)، (جامع الفقهیة           آرائها
كّلها الكتب هذه وفي السعادة)، (طریق واالجتماعیة الآللئ)، و(مخزن الرحمانیة)،            (النفحات
الثقافیة موسوعیُتها بوضوح تتجلى كلُّها وفیها واالستناد، االستدالل مقام في رائَدها القرآن              یظّل
تآزُر أي وتعاضُدها، الواحد الكتاب في المختلفة المواضیع وتداخُل المعرفّي، مخزوِنها             وسعُة
والعقائدّیة العقلّیة والمواضیع والوعظّیة واألخالقّیة واألصولّیة االستداللّیة الفقهّیة          المواضیع
ذلك في یساعدها المطروحة، للمواضیع المعالجة عمُق كلَّه ذلك یعضد ؛ والعرفانّیة              والفلسفّیة
التي المفترضة اإلشكالیات من جملًة نفسها على تطرح حیث البحوث المتشعُّب الجدلّي              المنهج
األسئلُة الشتات جامع في . ممنهج منطقيٍّ نحو على عنها وتجیب اآلخرون، یطرَحها أن                 یمكن
واإلشكالیات التساؤالت تطرح التي فهي األخرى الكتب في أما السائلون، یطرحها             واإلشكالیاُت

 والفرضّیات وتجیب عنها.
أو نفسه، الكتاب في قالته قد تكون كالمًا تعید ال أنها المختلفة، للمواضیع معالجتها ِمیزات من                  

 في كتاب آخر لها، بل تحیُل علیه.
العربیة باللغتین یكتبوا أْن اإلیرانیین الدین علماء إلى بالنسبة المستغرب غیر من كان إن                
اآلخرین كتب من السیدة كتَب یمّیز ما أّن لنا تبّین فقد اللسانین، أصحاب من وكّلهم                 والفارسّیة،
الدین علماء {أي الخاّصة إلى ه موجٌّ هو ما بالعربیة كتبت أنها هو بعِضهم، آثاَر نعرف                 الذین
العاّمة إلى أو العاّمة، إلى الموجهة الكتب أّما العربیة، یعرفون الذین الدینیة} العلوم               وطلبة

 والخاّصة على حدٍّ سواء فبالفارسیة.
األربعین كتاب بالعربّیة: كتبتها التي الثالثة الكتب في واحد نسق على تسیر العربیة لغُتها                
لغٌة أنها بمعنى بالغیا، المستوى متفاوتَة ولیست الشتات، و جامع الرحمانّیة و النفحات             حدیثًا
والتأنیث. التذكیر بقضیة یتعّلق ما باستثناء الُعجمة، من تخلو معاصریها، بلغة مقارنًة راقیة               أدبّیة

 وقد َعَرفنا من سیرة السیدة أنها تعلِّمت العربیَّة على نفسها، وعلى أساتذة إیرانیین أیضًا.
كتابها ففي المفتَرضین: القّراء مستوى بحسب آخر إلى كتاب من فتختلف الفارسیة لغُتها أّما                
المعاني، لتقریب التمثیلّیة الصور استخدام من أكثرت راقیة، جمیلة أدبّیة لغُتها الآللئ،              مخزن

 ومن االستشهاد باألشعار العرفانّیة.
المحاضرة، أسلوب علیها یغلب النساء، إلى الموّجه السعادة طریق كتاب في لغتها بینما               
محدوداُت عصرها في ومعظُمهن المتلّقیات مستوى الحسبان في تأخذ فهي المباشر،             والخطاِب
الدینّي، االجتماع علم بمنظار ، اجتماعيٌّ ـ دینيٌّ وموضوُعه الكتاب هذا ُیدرَس أن یمكن               الثقافة.
في السیاسّیة ـ التاریخّیة الظروُف فرضتها ضرورٍة من انبثاقه مراعاة مع الدین، اجتماع علم                أو
كتابا سیما ال األخرى، كتبها في واردٌة مواضیُع وفیه معلمة؛ السّیدة وشخصیُة كتابته،               لحظة
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واإلنسان واإلمامة المعاد ومنها فهُمها لیسهل طة مبس هنا طرحْتها الآللئ، مخزن و              المعاد
 الكامل، وفضائل األئمة وغیرها.

مولى فضائل في الآللي مخزن كتاُب المعرفّي مخزونها سعة على داللًة األكثُر الكتاُب               
والحدیثّیة التاریخّیة المواضیع فیه تتداخل الذي السالم، علیه طالب أبي بن علي              الموالي

 والفلسفّیة والعرفانّیة بأسلوب أدبيٍّ رفیع.
 

        منهجها الفقهي:
األحكام استنباط قّوة لها حصلْت عمرها من األربعین بلغت حین أّنها سیرتها في السیُّدة ذكرت                 
في إیاها اختبارهم وبعد األعالم، العلماء بعض من فاستجازت التفصیلیة، أدّلتها من              الفرعیة
الطریقة على األحكام من استنبطته مّما العمل لها أجازوا والفروع األصول مسائل              بعض
إلى المّتصلة بالطرق روایُته لهم صّحت ما عنهم تروَي أن لها أجازوا وقد األعالم، بین                 المألوفة
ذّل ومن االجتهاد أوج إلى التقلید حضیض من نفُسها خرجت فحینئذ السالم. علیهم               المعصومین

. 1 التبعّیة إلى عّز االستقالل، واجتمعت بین كمالها الممكن في معرفة المبدأ والمعاد

حضیض من نفُسها وخرجت التفصیلیة... أدلتها من الفرعیة األحكام استنباط قولها: من              
األصولّیین من أنها نستنتج االستقالل، عّز إلى التبعیة ذّل ومن االجتهاد أوج إلى               التقلید
ما وهذا العقل، ودلیل واإلجماع والسّنة الكتاب األربعة، األحكام بأدّلة یقولون الذین              االجتهادّیین
المتفرقَة كتاباِتها العمر بها تقدَّم أن بعد فیه جمعت الذي الشتات جامع كتابها في                نالحظه
تفسیرّیة ِفقهّیة أجوبًة منها طالبین كبار وعلماء مفكرین من وصلتها التي واالستفتاءاِت              والرسائَل

 ال أصولّیة فلسفّیة:
واألحادیث القرآنیة باآلیات تقوله لما وتؤّصل الفقهي الفرع من تبدأ أجوبتها في وهي               

یة رأِیها الفقهّي.  الصحیحة المروّیة عن النبّي واألئمة علیهم السالم، وبها ُتثبت ُحجَّ
    نعطي مثًال من كتاب  جامع الشتات   لتوضیح هذا القول:

اهللا رسول أن األعمال ثواب و الفقیه في الصّدوق رواه الذي الحدیث من المراد عن                  ُسئلت
 (ص) قال:  من صام یومًا في سبیل اهللا تعالى كان كعدل سنة یصومها.

 فكان جوابها:
أنه بالضرورة نعلم ونحن معقول غیَر به معتدٍّ وجه بال سنة كعدل یوم صوم كان لما أقول:                    
المشّبه في زائدة مزیة حسبان من بد ال فلهذا إغراقًا، وال جزافًا (ص) المعصوم كالم في یكن                   لم
فیه یكن لم وإال عبادة، یصیران كي االمتثال بداعي وقوعهما أي عبادة، كونهما في به                 والمشّبه
فیه فُیحتمل ویوم سنة كتفاوت التفاوت كان ولو سیجيء، كما بعید وجه على إال أصًال، شبه                  وجه

 وجوه:
یعني كذلك، كونه عدُم السنة وبصوم بالتقوى، مقترنًا صوُمه الیوم بصوم المراد أن منها ـ                  
متصفا یكن لم إذا سنة بصوم منه یوم كل صوم یعادل بالتقوى، متصفا كان إذا الصائم                  أّن

 بالتقوى. ویمكن تصحیح هذا الوجه بقول اهللا تعالى [ ِإنََّما َیَتَقبَُّل اهللاَُّ ِمَن الُمتَِّقینَ ].
وحمل المعنى، هذا على لحمله مجوٌّزة قرینٌة الكالم في یكون ال لإلطالق، منافاته مع أنه                 إال

 الكالم على أحد محتمالته بال قرینة مجّوزة ال یجوز كما هو ظاهر.
كون إلى نظرًا َندبًا، صوُمها السنة وبصوم وجوبًا، صوُمه الیوم بصوم المراد أّن ومنها ـ                 
منافاته مع بأنه إشعاره مع المعّظم، سیدنا احتمله كما ألزم، ومصلحته أزیُد الواجب               ثواب
خالیًا یكون به والمشّبه المشّبه في الصوم سیاق واتحاد بالّندب، اهللا) سبیل (في وإشعار                لإلطالق

 من ثمرة معتدٍّ بها.
  المخطوط الملحق بكتاب السیدة، ص 1.27
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    ـ ومنها أنَّ المراد بصوم الیوم، ما احتمله المحّدث القاساني.
هللا خالصًا صام من أنه أراد «كأنه لفظه: هذا ما الحدیث هذا بیان في (الوافي) في (قده) قال                    كما
لم سنة، صام فكأنَّه یاء، كالرِّ حرامًا أو كالِحمیة، كان مباحًا غرض، شوب غیر من وجل                 عز

 یكن صومه بذلك الخلوص».
امتثال بقصد وإتیاَنه وغیِره، الریاء من العمل خلوَص الخلوص من غرضه كان إن أقول:                
من ُیستفاد كما عدُمه عدِمه ومن ـ النفسانیة الدواعي االمتثال هذا على محّركه كان ولو ـ                  األمر،

 ظاهر كالمه:
ألنه ـ فضل فیه لیس المعنى بهذا خالصًا یكون وال االمتثال بقصد یكن لم سنة صوم أّن ففیه                    

 ال یكون عبادة ـ كي یعادل صوَم یوٍم طاعًة وعبادًة.
، الخارجيِّ واألثِر الخاصیَّة في وأنه اهللا، سبیل في ال اإلمساُك السنة بصوم أراَد إْن نعم،                 
جمیع من ال اهللا، سبیل في یوم إمساك یعادل الحكمة، وظهور النفس، وطهارة القلب،                كصفاء
من وال الفضیلة، حیث من وال عبادة، كوُنهما حیث من به والمشّبه المشّبه یكون ال أي                  الجهات
الجوع فضیلة على الداّلة المستفیضة األخباُر بذلك ویشهد وجه فله متساویین؛ األجر              حیث
كما كافًرا، الممسك كان ولو الحكمة یوّرث وأّنه تعالى، اهللا سبیل في یكن لم وإن                 واإلمساك،

 صّرح بذلك كّله في حدیِث المعراج.
المشّبه اتحاُد ُیستفاد الكالم سیاق من ألن الكالم، لسیاق مناف ذلك آنفًا، مّر كما ولكنه                 

 والمشّبه به من كلِّ الجهات ال من جهة واحدة كما ال یخفى.
وطاعة، عبادٌة كونهما في به والمشّبه المشّبه اشتراك بعد الخلوص من غرضه كان وإن                
أهًال وكونه ـ فقط وعبودیته تعالى اهللا وجه یكون المشّبه في األمر امتثال على زائدة                 مزیة
وال نارك من خوًفا عبدتك «ما علیه: اهللا صلوات الموّحدین وسّید المؤمنین أمیر قال كما                 للعبادة
الحوائج كقضاء دنیویة النفسانّیة األغراض ال فعبدتك »، للعبادة أهًال وجدتك بل جنتك في                طمًعا

 ـ أو أخرویة كالفوز بالجّنة أو الخوف من النار.
الفقرة اشتماُل وهي الكالم في مصّححة لقرینٍة وجیه الوجه هذا القاصر نظري في تقول: ثم                 
هذا من الثانیة الفقرة وخلّو وسّلم وآله علیه اهللا صلى قال كما تعالى) اهللا سبیل (في بقید                   األولى

 القید كما هو ظاهر.
أمِره المتثال محّرك له یكن لم بحیث تعالى اهللا لوجه خالصًا یومًا صام من أنَّ المقصوَد فلعّل                   

 سبحانه إال معرفته بجالله وجماله وكونه أهًال للعبادة كان كِعدِل سنٍة یصوُمها.
فأحّبه سبحانه له عبادته وأخلص إلیه اشتاق الخاّصة وألطافه وجالله بجماله اَهللا َعَرَف فمن                
كل في عبادته تصیر أن فحقیق المثابة بهذه عبادته كانت فمن ـ معنویا قربا وأدناه وأخلصه                  اهللا
تكن لم إن سنة كعبادة األخرويُّ وثواُبها علیها المترّتبة الخارجّیة وآثاُرها فضیلُتها حیث من                یوم

 كذلك.
هو الخالَص العمَل وأنَّ بالعبادة، اتصافه غیُر باإلخالص العمل اتصاَف أنَّ على والدلیل               
الخالص للعمل وأّن ـ أصًال فیه مدخلّیة تعالى لغیره یكون ما تعالى اهللا لوجه خالًصا یكون                  الذي

  فوائَد كثیرٍة وأنَّ ثواَبه أزیُد من غیره ـ  اآلیات الباهرات ـ  واألخبار الكثیرة .
تتناولها التي المسألة یوافق مما والحدیث القرآن من بنصوص رأیها تدعم كیف هنا نالحظ                

 بالبحث:
اهللاَّ ِعَباَد [ِإالَّ و(74) (41) اآلیتان الصاّفات سورة في تعالى قوُله فمنها اآلیاُت أّما تقول                 
ِعَباَد [َلُكنَّا 169 اآلیة في أیضًا فیها تعالى قوله ومنها َمْعُلومٌ ]. ِرْزٌق َلُهْم ُأْوَلِئَك و[                 الُمْخَلِصینَ ]

 اهللاَِّ الُمْخَلِصینَ ]، إلى غیر ذلك من اآلیات الداّلة على فضیلة اإلخالص في العمل.
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هللا أخلص لمن «طوبى السالم علیه المؤمنین أمیر عن الكافي في رواه ما فمنها األخبار، وأّما                  
ینویه ما إلى ویصل یبغیه، ما عمله في ینال أحٍد كلَّ «إنَّ (ص): النبوي والحدیث                 العبادة»

 كائنًا ما كان دنیویا أو ُأخرویا »  إلى غیر ذلك من األخبار الكثیرة.
على یأجرهم وإنما علیه؛ األجَر ووعَدهم إلیه عباَده ندَب ما في تعالى اهللا أمر امتثال                 وبالجملة

 حسب أقدارهم ومنازلهم ونّیاتهم.
اهللا أحّبه للعبادة، أهًال لكونه له، عبادته وأخلص وجالله بجماله تعالى اَهللا َعَرَف فمن                
[َوِإنَّ صفته هذه من بعض حِق في تعالى قال كما معنویا، قرًبا نفسه إلى وقّربه واجتباه                  وأخلصه
من كثیرٍة بمراتَب أزیُد كذلك كان من عمل ثواَب أّن في شك وال َمآبٍ ]، َوُحْسَن َلُزْلَفى ِعنَدَنا                   َلُه

 غیره الذي ال یكون بهذه المثابة.
بحقائق العالم واهللا الحدیث هذا {تفسیر} توجیه في ببالي خطر ما النظر إمعان بعد هذا تقول:                  

 أسرار كلمات أنبیائه وحججه صلوات اهللا علیهم أجمعین.
النظر إمعان بعد فأجاب الروایة هذه معنى عن وسألته جلیًال عالمًا لقیت ذلك بعد إّنها وتقول                  

  أجوبة: قالت عنها:
الدلیل لعدم بعیدٌة، كلُّها القاصر نظري في بركاُته، دامت احتملها التي الوجوَه هذه «إن                

 المعتّد به علیها،  على أّن سیاَق الحدیث آبیة عنها».
وقلنا رّجحناه، الذي هو الروایة {تفسیر} توجیه في الوجوه، أحسَن «إّن القول: إلى وتخلص                
َوَال َصاِلحًا َعَمًال َفْلَیْعَمْل َربِِّه ِلَقاَء َیْرُجو َكاَن [َفَمن تعالى: وقوله غیره، من الُمراد إلى أقرب                  إنه
وعلّو عمله ُثواب وكثرة برحمته فوُزه ربه لقاء من المراد لعّل َأَحداً ]. َربِِّه ِبِعَباَدِة                ُیْشِرْك

. 2 درجاته، والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته: العلویة األمینیة

االجتهاد إجازة أساسه على نالت الذي األّول الكتاب هو حدیثًا األربعین كتاب كان حدیثیًا:                 
تؤلَّف أن أحّبت إنها مقّدمته: في تقول المعرفة، منازَل خالله من َوَلجت الذي والباب العلماء                 من
مشكالِته لحّل نا ومتضم والوالیة، النبّوة بیت أهل طرق من حدیثًا أربعین على مشتمًال               كتاًبا
فنظرت أجمعین، علیهم تعالى اهللا رضوان العاملین، العلماء من بالسلف یآ تأس             ومعضالِته،
اسُتهدف، فقد صّنف من أّن على المیدان، هذا فرسان من {لست} أكن لم إني وقالت:                 وتفّكرت
عدیدٍة، مواطَن من القدیر، اِهللا بعون األحادیَث فجمعُت جّله، ُیترك ال كّله ُیدرُك ال ما أنَّ                  فرأیُت

 ومواضَع شریدٍة».
درایة علم وأّصلوا سبقوها الذین العلماء كفاها فقد السند، قطعیُة جمعْتها التي األحادیث هذه                

 الحدیث  مؤونَة التعریف بأصحاب السند.
على تربو التي األخرى حدیًثا األربعین بكتب قارّناه نحن إن نوعه من فریٌد الكتاب هذا                 
الذي الجدليُّ االستدالليُّ والمنهُج الموسوعیُّة ثقافُتها بوضوح فیه تتجلى والذي كتابًا،             السبعین
على بالتفصیل تقف أّنها علمًا الكالم، فضول من وتفسیرها شروحها وخلّو مجتمعًة، كتَبها               یمیُّز
جذور إلى للوصول وتنّقب متینة، ولغٍة مشعٍّ ببیان فتوّضحها األحادیث في الواردة              المفاهیم
خالل من المختلفة، تشّعباته بذكر بحَثها وُتثري فیها. المكنوَن ولتستخرَج ودالالِتها،             المعاني

 طرِحها إلشكاالٍت وفرضیٍّات تعمُل لإلجابة عنها.
الفقهّیة، واألحكام الدینّیة واآلداب السنن في الصحاح من اختارتها التي األربعون األحادیث              
ومواضَع عدیدٍة مواطَن من األحادیث جمع في اّتبعته الذي الطریَق الكتاب أّول في حّددت                وقد
ثّم ومن فیه، الواردة وللعبارات للمصطلحات اللغوّي المعنى بشرح حدیث كّل أردفت ثم               شریدٍة،
النبّي عن ُرویت مشابه معنى لها أخرى أحادیث وبین بینه والمقارنة القرآن، في جاء لما                 موافقُته
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متقنة، بلغة فتوّضحها األحادیث في الواردة المفاهیم على للوقوف حثیًثا وتسیر األئمة؛ عن               أو
 متبعة منهًجا إستداللیا جدلیا ، وتطرح تساؤالٍت وفرضّیات:

 إْن قلَت ... قلُت...
األربعین من عشوائیًا اخترناه الذي عشر، الخامس الحدیث هذا، منهجها على مثاًال ُنعطي               

 حدیثاً :
معّلى عن محمد بن الحسین عن (قده) الكلیني یعقوب بن محمد الشیخ إلى الحدیث سنُد یصل                  
أبو لي قال قال: حمزة، أبي عن الفضیل بن محمد عن الوّشاء علي بن الحسن عن محمد                   بن
ضالًال »، هكذا یعبده فإنما یعرفه ال من فأما اهللا، یعرف من اَهللا یعبد «إنما السالم: علیه                  جعفر
ومواالُة (ص) رسوله وتصدیُق تعالى اهللا «تصدیُق قال: اهللا؟ معرفة فما فداك ُجعلت               قلت:
ُیعرف هكذا عدّوهم، من تعالى اهللا إلى والبراءُة الهدى، وبأئمة به واالئتماُم السالم علیه                عليٍّ

 اهللا عّز وجل».
مظهرًا، اهللا» یعرف ال من «فأما النسخ: بعض في (قده) القاساني المحقق قول بذكر تبدأ                 
بدل». أو له تمییز و«ضالًال» الناس، جماهیر عبادة إلى «هكذا » السالم علیه بقوله أشار                كأنه

 انتهى.
یعلم من السالم علیه یقل لم لماذا حدة. على منها كال تشرُح أجزاء إلى تفّككه رالحدیث لتفسَّ                  
الكالم تعید ال وكدأبها المعرفة؛ من األعّم على ُیطلق العلَم ألن اهللا» یعرف «من قال بل                  اهللا،
شرحها وفي والمعرفة، العلم بین الفرق في الثالث الحدیث شرح إلى القارَئ ُتحیل لذلك                مرتین،
ولكن العمل، كثیري كانوا ولو العمیاء، العاّمة ألن ذلك فتقول: ضالالً » هكذا ُیعبد «فإنما                لعبارة
عن ورد إذ وغووا، وأضلوا ضّلوا أبوابها، من البیوَت یأتوا ولم الهدى، أئمة والیة لهم لیس                  لما
أنها وبما بابها »، من فلیْأتها المدینَة أراد فمن باُبها وعليٌّ العلم مدینة «أنا (ص) األكرم                 النبّي

 ال تحّب فضوَل الكالم تقول: واألخباُر الدالُّة على ما ذكرناه كثیرة فاطلبها من مظانِّها.
فقرة، العبارة {تسمي الفقرة هذه في بد ال وتقول: اهللا »، «تصدیق السالم، علیه قوَله وتشرح                 
أو بوجوده، التصدیق إما فالمراد الكالم، في التقدیر من ِفَقر} إلى الحدیث نّص فّككت                ألنها
الكمالّیة، الصفات لجمیع جامٌع تعالى بأّنه التصدیق المراد أو الصفات، من بغیرها أو               بوحدانیته
في ولیس الكمالّیة، الصفات لجمیع مستجِمٌع للذات ِعلٌم قیل كما «اهللا» لفظة ألّن أظهُر                وهذا

 الكون موجوٌد كذلك إال واجب الوجود جّلت عظمته.
برسالة التصدیق أّن المراَد لعّل وجّل) »، (عّز اهللا ُیعرف «هكذا السالم علیه قوله وأما                
بمتابعتهم ألنه تعالى، باهللا للعبد المعرفة لحصول موجٌب بهم واالقتداء األئمة ووالیة              الرسول
أحِدهم: عن ُروي ما منها كثیرة. ذلك على الداّلة واألخباُر النجاة، طریَق السالُك یسلك                وبهدایتهم
أن لك فظهر فتأّمل ، الحصَر یفید التأخیر حّقه ما وتقدیم الحدیث، اهللا» ُعِرَف وبنا اُهللا ُعبَد                  «بنا

 معرفة اِهللا تعالى وعبادَته متوقفتان على معرفة الرسول واألئمة واالقتداِء بهم.
     نالحظ في ما یلي المنهَج الجدلّي في طرحها اإلشكالیة (إْن قلَت)

الرومي} الدین {جالل الرومي والمولى كالغزالي العاّمة من وكثیٌر ذلك كیف قلَت: فإْن               
على ویشهد وإمامتهم، بوالیتهم یعتقدوا لم أنهم مع العرفاء من كانوا وغیرهما، المثنوي،               صاحب
(األئمة بمتابعتهم تعالى اهللا معرفة حصول انحصر فلو وكلماُتهم، كتُبهم العرفاَن دعواهم              صدق

 علیهم السالم) لما صار هؤالء من العرفاء.
أْن ألحٍد یمكن ال قلبيٌّ أمٌر الحقیقیة المعرفة إّن افترضته}: الذي السؤال عن تجیب {هنا قلُت                  
باهللا عارفون أّنهم ُیتوهم الذین وهؤالء الضمیر، في بما وعالٌم عارٌف هو من إال علیه                 یّطلع
كوَنهم ُیثبت ال كتبهم في العرفاء كلماِت ثبِت ومجّرد له، حقیقَة ال صوريٌّ علَمهم فلعل                 تعالى،
منه صدوُره إذ القبیح، تعالى منه یصدر ال بأّنه یعلم تعالى باهللا والعارُف كیف العرفاء،                 من
مرّجح، غیر من الترجیُح وكذلك محال، بل قبیٌح الراجح على المرجوح وترجیُح              ُمحال،
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علیه عليٍّ بأفضلیة كّلهم نقل لم إن جّلهم اعتراف مع السالم، علیه علّي على بكر أبي                  وترجیح
إذ مرّجح، بال ترجیٌح باألفضلیة اعترافهم عدم ومع الراجح، على للمرجوح ترجیٌح منه،               السالم
{تعود ُیقال أن یمكن أنه مع السالم. علیه منه بكر أبي بأفضلیة منهم المعروفین من أحد یقل                   لم
للخوف إظهاره لهم یمكن ولم ووالیتهم، بإمامتهم معتقدین كانوا هؤالء لعّل سؤاًال}              وتفترض

 والتقّیة.
بكر أبي تعیین بأّن العاّمة من أحٌد یقل لم یقال: ال بقولها: عنه تجیب المفَتَرض السؤال هذا                   
ترجیح أو مرّجح، بال الترجیَح نسبتهم من ذكرَت ما یلزَم حتى تعالى، اهللا من كان                 للخالفة

 المرجوح على الراجح، إلى اهللا تعالى.
إلى قوُلهم یؤّول الحقیقة في أّنه إّال ظاهًرا، كذلك ذكرت ما ُیقال: ألنه بقولها: رأیها وتعلل                  
بطرقهم ُروي ما عندهم اإلجماع حّجیة ومستند اإلجماع، بكر أبي خالفة في مستنُدهم إذ                ذلك،
الجهة هذه في معتقَدهم أّن ومعلوم الخطأ» على أمتي تجتمع «ال قال: أنه من (ص) النبي                  عن
یسندون فبالنتیجة ، ُیوحَ  ى] َوْحٌي ِإالَّ ُهَو ِإْن * الَهَوى َعِن َینِطُق [َوَما (ص) بأنه 3                كمعتقدنا

 خالفته إلى اهللا تعالى... بعد أن ُتكِمل تعلیَلها، تعود وتطرح إشكالیة أخرى:
ال أنها مع وهدایتهم بوالیتهم إال تعالى اهللا معرفة حصول األغلب في یمكن ال كیف قلَت: فإْن                   
في نحتاج ال هذا فعلى محله، في تقرر كما الدور یلزم وإال النقلّیة، ال العقلّیة باألدّلة إّال                   تثبت
الكمالّیة، الصفات لجمیع مستجِمعًا خالقًا للعاَلم أّن العقلّیة باألدّلة ثبت ما بعد بل إلیهم، اهللا                 معرفة
في فتحتاج سخطه، من والفرار رضاه تحصیل إلى لنا طریق وال وَسَخًطا، رًضا له                وأنَّ
بل مشِعرٌة األحادیث وهذه فال، المعرفة أصل في وأما الوصّي، أو النبّي شخص إلى                تحصیلها

 ظاهرٌة في أّن معرفَة اهللا تعالى ال تتّم إّال بوالیِتهم ومحبِّتهم.
   وتجیب عن السؤال المفترض: إن قلُت...

الدلیَل ألّن األلوهّیة، لصفات مستجِمًعا إلًها للعالم بأّن العلم، أصل في كذلك األمر قلُت:                بقولها:
خالَقه وبصیرته الباطن بنور اإلنساُن َیعرَف بأن الحقیقّیة المعرفة وأّما ، نقليٌّ ال عقليٌّ               علیه
إّیانا وهدایتهم بوالیتهم إال غالبًا یمكن فال األلوهیة، بصفات غیره من عنده ویتمّیز               ویتخّصص
الحمیدة، بالصفات النفس واتصاف األخالق لتهذیب موجٌب ومتابعتهم بقولهم والعمل تعالى،             إلیه
ِإن [ُقْل (ص): لنبیه مخاطبًا تعالى اهللا قال كما النفس، في المعرفة نور إلشراق موجبٌة                 فمتابعُتهم
قال كما تعالى، إیاه العبد لمحبة موجبٌة للعبد اهللا ومحّبة . اهللاَُّ ] ُیْحِبْبُكُم َفاتَِّبُعوِني اهللاََّ ُتِحبُّوَن 4                ُكنُتْم

الزدیاد موجبٌة تعالى هللا العبد ومحبُة ، َوُیِحبُّوَنهُ ] ُیِحبُُّهْم ِبَقْوٍم اهللاَُّ َیْأِتي [َفَسْوَف تعالى: 5              اهللا

(ص) النبّي متابعَة ولكّن بالمعرفة، إال حصوُلها یمكن فال المحبة أصُل وأما تعالى، به                معرفته
 وخلفائه علیهم السالم سبٌب الزدیاِد محبِة العبد باهللا تعالى.

طریق النحصار تعالى باهللا المعرفة لحصول موجبٌة وكماالتهم وجودهم مشاهدة إن ـ الثاني               
وجودًا أتّم موجوٌد الموجودات في لیس أْن وظاهٌر الممكنات، وجود مرآة في الناس لجّل                المعرفة
لم من أّن لك فظهر تعالى، وأسمائه صفاته لجمیع المظاهُر وهم السالم، علیهم منهم كماًال                 وأكمل
علیه قوله سّر وظهر ضالًال، یعبده فإّنما الحقَّ یعرِف لم ومن تعالى، الحقَّ یعرِف لم                 یعرْفهم

 السالم: «بنا ُعرف اهللا وبنا ُعبد اهللا تعالى».
 

        النفحات الرحمانّیة

  سورة النجم، اآلیتان 3 ـ 3.4

  سورة آل عمران، اآلیة 4.31

  سورة المائدة، اآلیة 5.54

6 

 



 اسم الكتاب یدّل على مضمونه:
سبحانه اهللا خشیة من المشفقین اهللا إلى السالكین بسلوك متٌّصل أكثرها وخواطُر نفحات               إنه
واألئّمة النبيِّ عن المرویُّة الصحیحُة والسّنة القرآُن وقانوُنها العقُل، ذلك إلى طریُقها ،               وتعالى

 علیهم الصالة والسالم:
بأمور منوطة غیَر إلهامیة أموًرا أكثُرها كان «ولّما الكتاب: مقّدمة في تقوُل نفسها هي                
ولیحملوا فیها، وجدوا مهما والخلل الخطأ عن ُیغمضوا أن المؤمنین اإلخوان من ألتمس               نظریة
سبیًال، إلیه تجد ما أحسِنه على أخیك أمَر ضْع ) السالم علیه المعصوم لقول امتثاًال الصحة                  على
كتاب على یعرضوها وأن سبیًال)، الخیر إلى لها وجدَت ما أخیك فم من خرجت بكلمة تظّنن                  وال
أملیُت الذي مطلوبي فذلك وافقها فإْن النفسانّیة، األمراض من السلیِم والعقِل (ص) نبیه وسّنة                اهللا

 الكتاَب ألجله ـ وإن فهموا منه خالف ذلك فإّني بریئٌة من ذلك فلیرفضوه).
نفسها في وجدت قد إنها قائلًة الكتاب، تألیف إلى دفعتها التي األسباب أو السبب تذكر                 
فتفّطنت فكریٍّة، كسبیٍة بأموٍر مسبوقًة لیست قلبیًة إشراقاٍت والساعات األیام بعض في              وروعها
لها »، فترّصدوا أال نفحاٍت دهركم أیام في ِهللا «إن الحدیث في إلیها أشیر التي النفحاُت هي                  أّنها
لها، تذكرًة ولتكوَن تنساها، ال كي منها خاطرها في بقي ما تدویَن فأحّبت رّبها، من رحمٌة                  وأّنها

. 6 تجدُّد عندما تذكُرها شكَرها هللا عّز وجّل

النفس وتزكیُة النفس، تزكیة من یخلو ال ستقوله ما إّن ویقوُل سینتقُدها من هنالك أّن وتفترض                  
في والممكن وحَده، تعالى هللا الحقیقة في یكون إّنما وبهاٍء كماٍل كّل «إّن بقولها: فترّد                 قبیحة،
محًضا، وعدًما «صرفة» قّوة إال لیس اإلمكان، حیث من الممكن أي أیس به ما ولیس                 نفسه
خالقه، كمال تجّلیات من والبهاء الكمال من منه یتراءى ما وكّل كمال، لكّل فاقٌد نفسه في                  وهو
كماِل إظهاُر الكماالت من شيء إظهار وفي لمواله » یده في وما فـ«ا لعبد عظمته أنواِر                وبروِز

 وجود الحّق وسعِة رحمِته وعموِم قدرِته...
امتثال أحدها: لتحسینها: كاف منها واحد كلُّ أمور عدة تسویدها من الثاني الغرَض إّن وتقول                 
السوانح من ربُّها منحها ما بعض عن تتحدَث أن فأرادت َفَحدِّْث]، َربَِّك ِبِنْعَمِة ا [َوَأمَّ تعالى                 قوله
إعالن وثانیها: تقول؛ كما دهرها أیام في ربها فضل من علیها وردت التي والبوارق                واللوائح
اهللا بها أنعم التي النعم ومن شكره، من نوٌع اهللا فضل فإظهار للزیادة، طلًبا إلیها إحسانه                  مزید
فاستغنْت بالوجدان نفَسه عّرفها سبحانه ألنه التلبیس. خطر یحتمل ال بطریٍق معرفته              علیها
تحصیل عن غفلوا قد وندر شّذ من إال الناس عموَم رأت أنها وثالثها: البرهان. إقامة                 عن
غیر من بأّنه معتذرین الجهالة مراقد في ورقدوا مرضاته، سبیل في والسلوك تعالى اهللا                معرفة
إنها وتقول والعلماء... واألمهات اآلباء من أخذوه الذي القدر على زائًدآ تعالى اهللا معرفُة                الممكن
من قریبٌة ورحمُته لخلقه، مبذوٌل فیَضه أّن یعلموا كي أحد لكّل فضله عموم إعالَن                أرادت
وحّثهم السامعین تنشیط ورابعها: الَكاِفُرونَ ]، الَقْوُم ِإالَّ اهللاَِّ َرْوِح ِمن َیْیَأُس َال [ِإنَُّه               المحسنین
أّنها ذلك المآرب؛ طلب في وترغیبهم رجائهم وتقویة اهللا مرضاة سبیل وسلوك العبادة إیثار                على
والمعارف العلوم من یعرفون ال أّنهم حالهم من وعلمت كذلك، الناس من كثیًرا تقول) (كما                 رأت
امتألت وقد رأتهم إّنها وتقول وعادات، هیئات إال والطاعات العبادات ومن اصطالحات،              إال
بعَض تكتسَب أن أحّبت لذلك معرفته؛ وطریق الحق عن وغفلوا وزینِتها، الدنیا حّب من                قلوُبهم
كي ، والظلمانيِّ الكِمِد قلِبها على األوقات بعض في أي أحیانًا، أشرقت التي واإلشراقات               الحاالت

  النفحات الرحمانیة، المقدرة، ص 6.13
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[لَّْیَس فـ صدره ِوْسعِة بقدر أحٍد لكّل ممكٌن الحّق عرفاَن أّن ویتعّقل یتنّبه لعّله فیها، ناظٌر                  ینظَر
. 7 ِلِإلنَساِن ِإالَّ َما َسَعى]

مباشرة، القارئ إلى كالَمها ه وتوجُّ المخاَطب، صیغة إلى المتكلِّم صیغِة من المقدمة في تنتقل                
علیه اهللا صّلى النبي شخص في تنحصر الیقین) (بعین الحق معرفَة أّن یظّن ال أْن إلیه                  وتطلب
جالله أنواِر بإشراِق معرفُته غیِرهم أحٍد ِوسِع في لیس وأْن السالم، علیهم ة واألئمِّ ،                وآله
السالم علیهم بهم ة مختصٌّ المعرفة مراتب أعلى أّن صحیح . فاسٌد الظّن هذا ألّن                وكبریائه،

 (وأدّل دلیل على إمكان الشيء وقوُعه)؛ أي أّن الدلیل على ما تقول هو ما حدث معها.
عّما للحدیث وإّنما السیرة، كتابِة بقصد لیس معاناتها، وعن نفِسها عن تتحدث مّرة وألّول                

 كابدته وحیدًة، وعن الغربة المعنوّیة التي تعیشها، لتبرئة نفسها مّما قد ُتّتهم به:
تعیش وأنها وتأییده، إرشاده إلى وأحوُجهم وتوفیقه هدایته إلى اهللا خلِق أفقُر بأّنها نفَسها تصف                 
اهللا إلى السیر طریق في رفیًقا لها یكون مشفًقا معیًنا لنفسها تجد ال وحیدًة، غریبًة الدنیا                  في
وعلیهم علیه األوصیاء سیِّد ووصیه (ص)، األنبیاء سیِّد إلى إّال تابعًة لیست وأّنها ـ                تعالى؛
الكتاب هذا كتابة حین إلى عمِرها مّدة في وأنها ـ السالم علیهم األصفیاء سادِة وذریِتهما                 السالم،
التصوف تهمَة نفسها عن تبعد أن ترید اهللا: أهل من بأحٍد أو المتصّوفة من بأحٍد تلتِق                  لم

 الطرائقّي الشائع في عصرها.
ومن اسُمه، إال الدین ومن رسُمه أو حرُفه إال القرآِن من یبَق لم زماٍن في ُوجدت إنها وتقول                    
وأّنها وقلِبها، سّرها في مّما كلمًة له ُتظهر أن بإمكانها أحدًا تجد ال وأنها وحركة؛ عادٌة إّال                   العبادة
أضعَف نفسها تجد أنها مع والتجّرد، التصّوف یّدعون الذین األشخاص من كالمتجردین              لیست
النملة من حتى العالم ضعفاء من أضعف بل الناس، سائر قوى من أضعَف وقواها                النفوس،
ال ما بلسانها تقول أّنها أحٌد یتوّهمّن ال أْن وتطلب ُیتصّور... ما أضعف من وغیرهما                 والذباب
مما والملبس، المأكل من الضروریِة احتیاجاِتها سّد على تقدر ال نفسها ترى وهي قلُبها،                یصّدقه
إشراقاٍت قلبها في ورحمته اهللا فضل من تجد كّله ذلك ومع الصغیرة... النملة جمعه على                 تقدر
[ِلَیْبُلَوِني اهللا فضل من وهذا األحمدّیة، بالشریعة ك والتمسِّ الدین ببركِة إلهیًة وأنواًرا              نوریًة
وكسب المجاهدة على الرجالَاألقویاَء إّن وتقول ِلَنْفِسهِ ]؛ َیْشُكُر َفِإنََّما َشَكَر َوَمن َأْكُفُر َأْم                َأَأْشُكُر
كتبْته ما فلعّل المآرب، هذه جمیع لنیل منها وأقرُب المواهب هذه بجمیع منها أولى                المعاني
قرَع من فإن الرحمة، باب وقرِع األخالق ومحاسن المكارم اكتساب سبیل في السیر على                یحّثهم

 بابًا وَلَج َوَلَج، ومن طلب شیئًا َوَجد َوَجد.
أن والمؤمنین القّراء إلى التماًسا وّجهت عمرها، أیاِم خالَل رّبها ألهمها ما بتدوین تبدَأ أن وقبل                  
وعلى (ص) نبّیه وسنِّة اهللا كتاب على كتبته ما یعِرضوا وأن والخلل... الخطأ عن                ُیغمضوا
ذلك خالَف منه فهموا وإن تطلبه، ما فذلك وافقها فإن النفسانیة، األمراض من السلیم                العقل

 فلیرفضوه.
لما مقدمة تعّدها والتعابیر، المصطلحات لبعض شروحًا تقّدم الفهم، وسوء لاللتباس ومنعًا              
فترّد به ُتّتهم أن یمكن ما عینیها نصب تضع : لها عرضت التي اإللهامات من 8                ستعرضه

اهللا. وجدت أو اهللا عرفت أقول أني بیاناتي خالل في رأیَت مهما القارئ: إلى كالَمها                 موجهًة
عرفناك (ما الحدیث وفي كیف علیه، هو ما وعلى ذاته بكنه ووجدته عرفته أني مرادي                 فلیس
الموجودات إلى نظر فمن علیه، اآلثار قدر على معرفته اهللا عرفان من فالمراد معرفتك ).                حق

 من حیث أنها فعُل اهللا تعالى وصنُعه لم یكن ناظرًا إال في اهللا، ولم یكن عارفًا إال باهللا.

  م.ن.، ص7.2
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و شاهدته اهللا رأیت أقول أني الوجیزة هذه في رأیت مهما محال... بالبصر اهللا إدراك أن وبما                  
بحقیقة بصیرتي عیُن رأته أي ـ بالبصر الرؤیُة ال بالقلب الرؤیُة الرؤیِة من المراد أن                 إعلم
رأته ولكْن باألبصار، كالرؤیة والظهور الیقین من معارفي صارت قد أنه فالمراد ـ               اإلیمان

 القلوب علیه السالم ( لم تره العیون بمشاهدة األبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق اإلیمان).
من لها ُكشف ما في الغایة بلغت أنها تزعم ال إنها تقول بالغرور اتهامها فرضیة عن وجوابًا                   
الوصول عن وعجزها المعارف في بقصورها تعترف وإنها اإللهیة، واألسراِر الحّقة             المعارف
من وأعظُم أوسُع الحقَّ وأّن ـ ُتحصى وال فهَمْت ما في تنحصر ال الفهم وجوه ألّن ـ أعالها                    إلى
یمكن ما بقدر والظهوَر التامَّ االنكشاَف وأنَّ الفهم، یحصَره أْن من وأعظُم العقُل به یحیط                 أن

 للبشر الظفُر به مخصوٌص باألنبیاء واألوصیاء علیهم السالم.
    وتقول كذلك إّن هذا القدر الیسیر من المعارف التي الحت عندها لم تكن إال ببركة اإلیمان

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا].  بما جاء به النبي (ص) وامتثاًال لقوله تعالى [ َوَما آَتاُكُم الرَّ
المعرفة أساس واستحكام اإلیمان بتحصیل فعلیه بصیرته عین تكتحل أن أراد من إن               وتقول
بما والعمل اَها] ، َدسَّ َمن َخاَب َوَقْد * اَها َزكَّ َمن َأْفَلَح [َقْد ثانیًا هواها عن النفس وتزكیة                  أوالً ،
تعالى، الحق غیر مشاهدة عن االتقاء بل المحّرمات، عن االتقاء وثالثًا: (ص)، النبي به                جاء
أي ُفْرَقانًا] ، لَُّكْم َیْجَعل اهللاََّ َتتَُّقوا [ِإن تعالى اهللا قال كما والقرآن الفرقان صاحب یكون كي                  رابعًا:

 بین الحق والباطل و( ذلك أن اهللا هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل ).
بوحدة القول إلى تذهب ال إنها فتقول الوجود ، ب  وحدة بالقول سیتهمها من هنالك أن وتفترض                 
بالحلول تقول وال أصًال، موجود غیره ولیس وجود، سبحانه لغیره لیس أن ترى وإنما                الوجود،
أصل، والمتكلمین الحكماء من المحققین عند كما عندها الوجود بل وكّال)، (حاشا              واالتحاد

 والماهّیة أمر اعتباري انتزاعّي {مجرد}.
والتأخر: والتقدم والضعف الشدة في متفاوتة مراتب ذات واحدة، حقیقة نظرها في الوجود إن                
ولغیره ـ نفسه في لنفسه بنفسه موجود وهو الواجبي، األحدي الوجود وأصلها األولى               المرتبة
أن وكما منه؛ {األدنى} النازلة المرتبة وفي به، متقوٌّم ظليٌّ ربطيٌّ تبعيٌّ وجود الموجودات                من
مع والممكن ـ مبقیة علٍة إلى یحتاج أیضًا البقاء في ـ موِجدة عّلة إلى محتاج الوجود في                   الممكن

 قطع النظر عن تقّومه وارتباطه به سبحانه لیس له شیَئٌة ووجوٌد أصًال.
لما فیها الناظر ذهُن یستعّد كي عمرها في لها سنحت التي السوانح إحدى بذكر المقّدمة وتكمل                  

 سیأتي بعدها إن شاء اهللا:
     وأما السانحة فهي التالیة:

وسماع العلمّیة الكتب مطالعة على حریصة كنت البلوغ وأوائل العبادة زمان في أني               «اعلم
من لیس وهذا التفریح، وترِك بالمطالعة اشتغلُت بالتفریح أقراني اشتغلْت فإذا السنّیة،              المواعظ
المالمة في كالِمهن سوَء أتحّمل كنت إلیها، شوقي ولشدة والكسالة البطالة من بل               العقل
بها، تستأنس وال الدنیا وزخارف اللهوّیات عن أعرضت كأنها نفسي أجُد وكنت              واالستهزاء،

 بل تعّلق قلبي إلى شيء آخر مع عدم تشخیصه، وعدم  تمییز مطلوبي ومحبوبي من غیره.
واعظ أو عاِلم من سمعُت مهما كنت لكن مجهول، بشيء یتعّلق قلبي وجدت أخرى، بعبارة                 
القدم إلى القرن من سمعًا صرُت وكأّني مفِرطًا، میًال إلیه قلبي مال تعالى اهللا أوصاف من                  شیئًا
تحصیل في رغبت حتى كذلك أزل ولم تعالى اهللا صفات استماع على حریصة وكنت                الستماعه،
الفقه مقدمات من وغیرهما والنحو الصرف من المقّدمات بتحصیل فاشتغلت العربیة             العلوم

 وشيء من المنطق والحكمة.
لسان {تجریح} جراحة من المشاق تحّملي وكیفّیة ذلك، في واضطراري عسرتي یعلم واهللا               
بالتحصیل مثلي اشتغال ألّن ذلك في علیهم مالمة وال بغیرهم، ظّنك فما بي، واستهزائهم                األحّباء
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غالب في كنت بحیث التحصیل، على مصّرة كوني ذلك من وأعجب ، عجیب الزمان هذا                 في
 األوقات مشغولَة القلب إلیه، وما كنت أخاف لومة الئم من ذكر أو أنثى.

وما المقصود، إلى یوصلني أنه وظننت مدیدة مّدة بالتحصیل اشتغلت أني الكالم، وخالصة               
ألنني البال، تشّوش وعدم القلب، اطمئنان مع حینئذ لي میسورًا بالتحصیل التام االشتغال               كان
لي حصلت حتى ذلك، بغیر أو المنزل، بتدبیر أو والذهاب باإلیاب مبتلیة كنت األوقات أغلب                 في
أنا وها المنام، في السالم علیهم واألئمة (ص) النبي رأیت رّبما التحصیل، أثناء وفي قلیلة،                 علوم

. 9 على سبیل االختصار أحدث لك بعض ما رأیته»

الرؤى، أو المنامات تلك عن هو إنما الكتاب هذا في ستورده ما كل بأن یوحي الكالم هذا                   
 لكّن حقیقة األمر غیر ذلك.

لیتهّیأ روتها إّنها تقول تذكره، لم آخر أكبر عدد بین من الصادقة الرؤى من لعدد إیرادها فبعد                   
لتنّبه وذلك النورّیة، اإلشراقات من علیها مضت التي الوقائع بعض إلى لالستماع روحّیا               القارئ

. 10 القارئ إلى أّن السیَر إلى اهللا تعالى ممكٌن لكّل أحد ولو كان في منتهى الضعف

أو أقّل أو الثالثین سّن بعد بمعظمها لها تكّشفت إنما ستتلوها التي الكشفیات هذه إن تقول                  
 أكثر، ولم تبق كلها اآلن في ذاكرتها، وال تاریخ حدوثها، وأّن ما ستسّطره منها قلیٌل من كثیر.

من األقیسة كصوِر أي النظرّیة، كالعلوم كان األمر أول في قلبها على أشرق ما إّن وتقول:                  
المتعارف النحو على والنظر بالفكر مسبوقة تكن لم ولكْن والكبرى، الصغرى من مرّكبة               كونها
دفعة ونتیجته وكبراه بصغراه القیاس تجد كانت أّنها أي آخر، نحو على بل والتعّلم،                وبالتعلیم

 واحدة.
األمور ألّن وكیفیتها أنّیتها وما هي وما الغیبیة اإلشراقات تلك شرُح بإمكانها لیس أْن وتقول                 

 الكشفیة مما ال یسّطر في األوراق، لكنها ستبین منها بالقدر الذي یمكنها شرحه.
من اقتبستها أنها أو الموهومات، من أو المظنونات من أّنها یظّن ال أْن القارئ إلى تطلب                  
منها ووجدان خبرة دون من نفسها إلى ونسبتها والصوفّیة العرفاء أو والفالسفة الحكماء               كلمات
تعالى اهللا وبأن الجملة، في ممكن األمور هذه وجدان بأن یعتقد ومن إثم)... الظن بعض (ألّن                  بها
أضعف قلب على ومعرفته رحمته نوِر إفاضة الستبعاد أمامه مجال فال شيء كّل على                قادٌر
تفاوٌت العارفین وبین الكثیرة، األحادیث في ورد كما عدیدًة درجاٍت لإلیمان أّن ولیعلْم               عباده.
اهللا بتوفیق المعارف في سیرها منتهى وأّن مراتبه، بأعلى الظفر عن عاجزٌة إّنها وتقول:                كثیر،
وجدته قد والنقلیة العقلیة البراهین قْبل من الحّقة المعارف من علمته ما بعَض أّن                ورحمته،
استبعاد فیه لیس هذا إّن وتقول كالعیان. الیقین من صارت قد معارَفها أّن أي القلبیة                 بالمشاهدة
(عین إلى یصل حدٍّ إلى معارُفه تصیَر كي ویجتهَد مؤمن كّل یجّد أن وینبغي ذلك، یكون                  وكیف
لم ومن الغایة، في متفاوتین االستعداد بحسب الناُس كان وإْن لذلك، استعداٌد أحٍد ولكّل                الیقین)

 یصل إلى ذلك فلوجوه:
عدَم لتوّهمه (ومنها) وزخرفها، للدنیا ومحّبته بالماّدّیات وتعّلقه الطبیعة على لعكوفه (منها)              
على حّثهم وعدم إمكانه، العلماء إعالم لعدم (ومنها) رأسًا؛ إمكانه عدم أو المقام لذلك                استعداده

 اكتسابه ، بل عملهم على عكس ذلك، أي إعالمهم بأّنه غیّر ممكن.
لمن بل وعاّمتهم، الناس لكافة یوضع لم هذا كتابها إن تقول هذا العلماء موقَف تسّوغ أن وبعد                   
في بالتعّمق یهتدي ،لعّله الغفالت رقدة من قلبه عیُن واستفتح األخالق، َریِن من سریرُته                َخُلصت

 هذا الكتاب وُیمّیز القشَر من اللباب، وینتفع به في أثناء سلوكه قبل التحّقق بغایته...

  النفحات الرحمانیة، المقدمة، ص9

  النفحات الرحمانیة، المقدمة، ص 10.13
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: 11      تذكر بعد ذلك كیف كانت تأتیها هذه النفحات الرحمانیة

المطالب بعَض ربي یلهمني كان األوقات بعض في األمر}، {أول األوائل في أني اعلم                «ثم
النفس به تطمئن ما في مدیدة مّدة أتفكر كنت أنني كما عادّي، بشيء مسبوقة تكن لم التي                   العلمّیة
في ونظرُت العلمّیة الكتب في صت تفحُّ فكّلما فیه، ریب ال حّق اإلسالم دیَن أّن على الدلیل                  من
شيء، قلبي في یختلج یزل ،ولم أثرًا منها رأیت ما نفسي بها تطمئّن كي والنقلّیة العقلّیة                  الدالئل
بالصالة اشتغالي حین األیام، من یوم ففي ذلك، على الدلیل مني یطلب كان غیبیا شخصًا                 وكأن
مع األربَع الكلماِت هذه بأّن فتنّبهت ربي وألهمني قلبي انفتح كأنه األربع، التسبیحات قراءة                عند
وحقیقة العلم وجوهر المعرفة ولباب الحكمة لّب على تنطوي كیف واختصارها،             وجازتها
وجازتها، مع فیها والجمال الجالل أوصاف جمیع اندراُج لي وانكشف تنّبهت فحینئذ              التوحید،
أقّل لهم یمكُن ال تعالى، اهللا صفات بیان في هذه بمثل یأتوا أن على والجّن األنُس اجتمعِت                   فلئن
اهللا» «سبحان من ُیستفاد ما تشرَح أن وبعد ظهیر ًا»... لبعض بعضهم كان و لو ذلك،                من

 و«الحمد هللا»، و«ال إله إال اهللا» و«اهللا أكبر».... تقول:
هذه قرأت منها بشيء قلبي أطمأن وما األدلة في أنظر كنت التي األیام في أّني «العجب                  
أْن تعالى اُهللا أراد أْن إلى أسراَرها عرفت وال تنّبهت وما عدیدة، مرارًا الصلوات في                 الكلمات

... 12  ُیلهَمني بذلك، فالعمدة في اإلعجاز كیفیُة تركیب هذه الكلمات وتألیِفها»

أّن على آن كل في مؤّكدة الرحمانّیة، النفحات من ذلك لغیر ذكرها یجري النسق هذا على                  
أشرق ونور وجل عز اهللا من بإلهام كان إنما قرآنیة، عبارات لمعاني فهم من إلیه توّصلت                  ما
من عّز قوله في للموجودات سبحانه الحق معّیة كیفیة في كثیرًا فّكرت إنها مثًال تقول قلبها،                  في
وما بالَحْیرة، وأصیبت الزمان، من مّدة األمر في تفكر وبقیت كنتم) أینما معكم (وهو                قائل
تقول، كما رّبها منحها حتى الموجودات،... مع سبحانه معّیته كیفّیة عن تسأُله احدًا               وجدت
سعة بقدر أي الجملة في لها وانكشف اإلسالم، بحقیقة صدرها وانشرح اإلیمان بنور قلُبها                وانفتح

 قلبها كیفیة معّیته تعالى مع خلقه إلخ...
االرتباط بأشّد تعالى به ومتعلٍّق مرتبٍط شيٍء كّل أّن ووجدت عرفت إني «وبالجملة تقول:                
یحتاج وال شيء، في یكون وال بشيء، یتعلق ال وحقیقته ذاته باعتبار سبحانه أّنه مع                 والتعلق

. 13 إلى شيء (ولیس كمثله شيء)، و(اهللا هو الغنّي الحمید )

: 14    في نفحة أخرى تسمیها « وارٌد قدسي »

َلْم َأَو الَحقُّ َأنَُّه َلُهْم َیَتَبیََّن َحتَّى َأنُفِسِهْم َوِفي اآلَفاِق ِفي آَیاِتَنا [َسُنِریِهْم تعالى لقوله شرحها                  في
ِحیطٌ ] مُّ َشْيٍء ِبُكلِّ ِإنَُّه َأَال َربِِّهْم لَِّقاِء ن مِّ ِمْرَیٍة ِفي ِإنَُّهْم َأَال * َشِهیٌد َشْيٍء ُكلِّ َعَلى َأنَُّه ِبَربَِّك                     َیْكِف

 تقول:
بذاته قائم تعالى اهللا أن والنقل بالعقل ثبت أنه اعلموا والمسلمین المؤمنین من اإلخوان «أیها                 
هي بل بذاتها مستقلة تكون ال الموجوداِت أّن بمعنى به، متقوٌّمات فالموجوداُت لغیره،               ومقّوم
َأیَُّها [َیا تعالى وقوله القّیوم)، الحي هو إال إله ال (اهللا قائل من عّز قال كما به، ومرتبطة                    متقّومة
اآلیة في التدّبر وترك والجهالة والغفلة فإیاكم ،[ الَغِنيُّ ُهَو َواهللاَُّ اهللاَِّ ِإَلى الُفَقَراُء َأنُتُم                النَّاُس

  النفحات الرحمانیة، ص 11.16

  النفحات الرحمانیة، ص 12.18

  النفحات الرحمانیة، ص 19 ـ 13.21

  م.ن.، ص 32 ـ 14.42
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یزداد به ما وفي معناها، في وتعّمق تفّكر غیر من لفظها من ُیفهم ما ظاهر على                  واالقتصار
 إیمانكم ویقینكم وقد قال تعالى [ َأَفَال َیَتَدبَُّروَن الُقْرآَن َأْم َعَلى ُقُلوٍب َأْقَفاُلَها]. ..

اإللهیة بالمعارف إال إلیهما سبیل ال التي اآلخرة دار وتكمیل نفوسكم بتقویة واهتموا وتقول:                
اآلیات في بالنظر إال تتّم وال المعرفة تحصل وال الزاكیة، األعمال ومراقبِة الربانیة،               والِحَكم
في وتدّبروا وتعّقلوا ترون ما إلى فانظروا (سنیریهم...). تعالى اهللا قال كما واألنفسیة               اآلفاقیة
الخارج في مستقٌل موجوٌد أّنه تصّورنا الذي وهو الجسُم إلینا الموجودات فأقرُب عندكم،               ما
أي بالعدم محفوٌف ونفسه ذاته في هو ،بل كذلك لیس أنه مع لآلثار منشأ بنفسه أّنه                  وتصّورنا
معدوٌم إنه أقول ولست الذاتّیة. الالضرورة أي المجامع العدم وهو الذاتّي، بالعدم              مّتصف
حظٌّ له لیس العلمّي، الدقیِق النظر في لكْن موجودًا، الحّسي النظر في كان وإن أقول بل                  مطلٌق
ال تبعيٌّ ِظّليٌّ ربطيٌّ وجوٌد وجوَده أن بمعنى النفسّي، والوجود االستقاللّي الوجود              من

، وكذا الكالم في العقل والنفس ».  استقالليٌّ
الوجود في اإلمكان معنى وتشرَح الموجودات، في والتدّبر التفّكر طریقة عن تتحدَّث أن وبعد                

 والماهّیة، وارتباط الموجودات بواجب الوجود تصل إلى القول:
وهو الحقیقّي، بالوجود المنفرُد هو تعالى الحقَّ أّن العارف لّلبیب یظهر ذلك جمیع من ...»               
تعالى، إلیه باالنتساب موجوٌد الممكنات من وغیُره عیُنه، وهي حقیقیٌّة وحدٌة ووحدُته              عیُنه،
والمعروضّیة والَعَرضیة والمحّلّیة الحالّیة غیر الكنه مجهوَل ا خاص ارتباًطا به            واالرتباِط
للموجودات أّن بمعنى آخر، بعض إلى بعُضها وینتسب الممكنات، في ُیتصّور مما              وغیرها
لذات بالكّلّیة مباینًة أموًرا تكون وال بأنفسها، تستقّل ال الموجوداِت تلك أّن بحیث ا خاص                ارتباًطا
(توحیده السالم علیه المؤمنین أمیر الموالي مولى قال كما بالعزلّیة، تباینًا الحقیقّي              الوجود
یمكن ال فلهذا للغیر، تابعٌة ُهوّیاتها في هي بل عزلة) بینونة ال صفة بینونة التمییز وحكم                  تمییزه،

 أن ُیشار إلیها إشارة عقلّیة مستقّلة ممتازة عن الغیر، «فال هو إال هو».
ربه أوصاف لتجلیات مظهرًا نفسه یجد والمعرفة بالعلم بصیرته عیُن تكتحل أن شاء فمن                
إلى یتوّجه الهّمة وبتمام تعالى، الحّق غیر عن ویقطَعها الطبیعیة األدناس من یطّهرها أن                فعلیه

ة مع نفِسه ".  جنابه مع قصد خالٍص غیِر مشوٍب باألعراض النفسانّیة وعلیه بالمجاهدة الّتامِّ
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