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 حنمده ونصلي على رسوله الكرمي     بسم هللا الرمحن الرحيم  
 كلمة الناشر

كتب عربية صغرية   مخسة    أن نقّدم لقراء العربية يف هذه الباقةسعداني
سيدان اإلمام املهدي واملسيح املوعود  أّلفهااحلجم كثرية املعاين والفوائد، 

 . 

 حتفة بغداد
هذا الكتاب يف  إلمام املهدي واملسيح املوعود قد ألف سيدان ا

م، ردًّا على إعالن نشره شخص يُدعى السيد عبد الرزاق 1893متوز/يوليو 
ابهلند، حيث اعترب حضرت ه كافرا  "حيدر آابد"يف  آنذاك البغدادي، املقيم

وأعلن أنه جيب قتله ابلسيف البتار أو ابإللقاء يف النار. فما كان من حضرته 
 أن أحسن إىل هذا الشخص متغاضيا عما بدا منه من العداوة دون إال 

حتقيق، فأحسن به الظن وخاطبه برقٍة ابلغة تنّم عن كمال خلقه ومسّوه وثقته 
 مبا أنعم هللا به عليه. 

وقد أظهر حضرته كعادته يف هذا الكتاب احلب للعرب ولبالدهم؛ ذلك 
. وكان هذا وسيدان حممٍد  دهاحلب الراسخ يف قلبه بسبب حبه العظيم لسي

احلب مسة حياته كلها يف أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته. هذا إىل جانب 
حجج ابلغة انصعة وأدلة وقواعد ملعرفة احلق صيغت حبيث تصلح أن تكون 
دليال وهداية لكل من رام احلق وطلبه، مشفوعة بقصيدتني مجيلتني، إضافًة 

 حضرته من البشارات.إىل منوذج مما مّن هللا به على 
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 إمتام احلجة 
م إمتاًما 1894يف حزيران/يونيو   أمحدسيدان  هذا الكتاب ألفه

للحجة على أحد معارضيه املولوي "الرسل البااب"، الذي نشر كتيبا بعنوان: 
، وأعلن حياة املسيح، حاول فيه إثبات عقيدة حياة املسيح الناصري 

نقض أدلته ويبطل براهينه. غري أنه قال تقدمي جائزة قدرها ألف روبية ملن ي
أيضا إن هذه األدلة املذكورة خمفية يف طيات الكتيب وال يدركها إال الذي 

وهبذا يكون قد ض ِمن لنفسه أن  قرأ هذا الكتيب بدقة وتتلمذ على يده؛
، ويف هذا خمادعة ساذجة يتملص من اإلقرار واالعرتاف إببطال أدلته

 مكشوفة. 
ودلل فيه على وفاة املسيح أبدلة هذا الكتاب،  د سيدان أمحفألف 
من القرآن اجمليد واألحاديث النبوية ومن أقوال األئمة والسلف مستمدة 

بشيء  "البااب الرسل  "الصاحلني أبسلوب سلس بنّي موجز. كما خاطب 
أن يودع  من الشدة ملا بدا منه من املراوغة والصلف والكربايء. فاقرتح 

مبلغ اجلائزة لدى جلنة من ثالثة أشخاص يقّرون خطيا أهنم  "الرسل البااب"
موهنا حلضرته إذا تبني أنه قد أقام احلجة عليه وأفحمه. وقد سوف يسلّ 

ها، وال فيموضع أنه ال يطمع ابجلائزة وال يرغب أكثر من أكد حضرته يف 
يتم ية هذا األمر يف أنه سيهتّم ابملال وال ابلدنيا وما فيها، وإمنا تكمن أمه

 احلجة على الكاذب.
كتابه هذا إىل املولوي "الرسل البااب" أيضا يف   ولقد أرسل حضرته 

ويف هناية املطاف مات يف مدينة  ، غري أنه الذ ابلصمت،الربيد املسجل
 م.1902كانون األول/ديسمرب   8أمرتسر ابلطاعون يف 
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جزء على حيتوي  صلياأل الكتابن أوهو  هنا مر جدير ابلذكرأهناك 
كانه يف ووضعناه يف مفرتمجناه  ،ىل اجلزء العريبإضافة إ يضاأردية ابللغة األ
 .ىل ذلك يف اهلامشإهنا ونوّ  ،الكتاب

 حجة اهلل
 

  سيدان أمحدلقد نشر املولوي عبد احلق الغزنوي إعالان بذئيا ضد 
معرتضا فيه على معرفته ابللغة العربية، ومتحداي إايه للمناظرة ابللغة العربية. 

أجهل العربية   التحدي واشرتط قائال: إنك ترى أنين فقبل حضرته 
جهال اتما، ولكن إن ُهزِمت  يف املناظرة فال أطلب منك إال أن تعترب غلبيت 
عليك معجزة من هللا تعاىل وأن تبايعين على الفور. فلم يرّد املولوي الغزنوي 
على ذلك، كما أن زميله الشيخ النجفي أيضا مل ينبس ببنت شفة؛ فبدأ 

 17لعربية الفصيحة يف لغة اابلبتأليف هذا الكتاب  حضرته 
 م. 1897أاير/مايو عام  26م وأكمل أتليفه يف 1897آذار/مارس عام 

 ولكي يقيم احلجة على من يكّفره من العلماء، دعا حضرته 
املولوي  البطالوي واملولوي الغزنوي والشيخ النجفي وأشياعهم للمبارزة 

ثاهلم، وليربهنوا على  فليُناضلوين يف هذا ولو متظاهرين أبموحتداهم مبا يلي: "
هم يف أعني ُجّهاهلم. ومن يكتب تُ وإال كشفُت عن سّبهم وأخزي ،كماهلم

ربعة، فقد كّذبين األمنهم كتااب كمثل هذه الرسالة، إىل ثالثة أشهر أو إىل 
 أين لسُت من احلضرة األحدية. فهل يف احلّي حي   صدقا وعدال، وأثبت  

ابألدابء إن كان  التفرقة؟ وليستظهر   يقضي هذه اخلطّة، ويُنّجي األّمة من
 "جاهال ال يعرف طرق اإلنشاء، وليعلم أنه من املغلوبني.
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فلو متكنوا من نشر كتاب مماثل لكتايب كيًفا  :مفادهمث قال حضرته ما 
وكمًّا يف النظم والنثر، مث لو حك م أحد من أساتذة اللغة العربية مثل املولوي 

مث كتايب أو أفضل منه،   ن كتاهبم مياثلأب -هلل حالفا اب -عبد هللا أو غريه 
يوًما من دعائي، ألحرقُت مجيع   41ابحلالف عذاُب هللا يف غضون  مل حيلّ 

كتيب وتبُت على يدهم. هكذا سوف ُيسوَّى بشكل هنائي اخلالُف الدائر 
بيننا. ومن ال خيرج للمبارزة بعد هذا التحدي فليعلم اجلميع أنه من 

 الكاذبني. 
 يتصد أحد من هؤالء املشايخ وال غريهم هلذا التحدي. مل ولكن 

 

 ترغيب املؤمنني
 

سيدان هذا الكتاب هو القسم العريب من كتاب "البالغ" الذي أّلفه 
 ئابذيكتااب   "أمحد شاه"يُدعى  متنصر شخصنشر بعد أن   أمحد

ألف نسخة منه جماان إىل  وأرسل م1897عام يف  أمساه "أمهات املؤمنني"
 ن الكتاب  . وقد ضمَّ أن يردوا عليهمتحداي  هماء املسلمني ومشاخيعلم

وأزواجه الطاهرات، مما أاثر عاصفة  عبارات بذيئة وفاحشة حبق النيب 
 من الغضب يف صفوف املسلمني.

ابلعربية، واضعا  من الكتاب ومن العجيب أن حضرته أّلف هذا القسم
 وجعل القسم األوردي ا وقواعد للرد على مسألة كهذه،من خالله أسسً 

خمتصا بذكر بعض التفاصيل واألمور اخلاصة بتلك احلادثة  من الكتاب
سيحدث ما يشاهبه اآلن حتديدا، وكأن يف ذلك نبوءة أبن ما حدث 

. وهذا ما وعلى أوسع نطاقسيكون أكثر مشولية و الحقا يف بالد العرب، 
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اإلسالم حيدث يف هذه األوقات، حيث اجرتأ املسيحيون على مهامجة 
بصورة مل حتدث من قبل، ظانني أهنم املطهرات وأزواجه  والنيب الكرمي 

هون بذلك الضربة القاضية لإلسالم بعد أن تبدَّى الضعف واهلزال سيوج
 .ةعلى األمة عامة وعلى األمة العربية خاص

للتعامل يف ظل   وضعها حضرته اليت وإن من أهم القواعد ،هذا
على التعقل والرد على هذه اهلجمات مبا مياثلها.  احلثّ هو هذه الظروف 

أو معاقبة الشخص املهاجم من  بدالً  هايبينوا للناس زيف فعلى املسلمني أن
ألن  ، وأيضا، ألنه ليس األول ولن يكون األخريمطالبة احلكومة مبعاقبته

، فكأهنم ال هبم اتة األعداءسيؤدي إىل مشمن املسلمني هذا التصرف 
  على هذه التهم.ميلكون جوااب

أبمهية حفظ األمن والنظام وعدم إاثرة   كذلك فقد ذكَّر حضرته
االضطراب والفوضى. وقد ذّكر أبن احلكام إذا أعطوا الناس حريتهم 
وعدلوا ومنعوا عدوان فريق على آخر، فهم بذلك يكونون قد أحسنوا إىل 

دية الشكر اجلميع وإىل املسلمني خصوصا، ويصبح واجبا على املسلمني أت
الذين يتخذون  بعض املتشددينال يصبحوا ألعوبة يف أيدي عليهم أو هلم. 

الدين مطية لتحقيق مصاحلهم وحياولون جر العامة خلفهم لكي يصلوا إىل 
 مآرهبم. 
ها ذلك املهاجم يف  أاثر أيضا على الشبهة اليت  حضرته  دّ ر  كما

 د صورت املسيح أن األانجيل ق، فبنّي امانع اجامع اموجز  ردا كتابه
لتعامل معهن واالستئناس حبديثهن، ابيف صورة جعلته حمبا للزانيات راضيا 

 براءة املسيح على اخلمر. ومع أتكيده  مدمنا علىاألكل، وش رًِها إىل 



   ديباقة من بستان امله                                                             كلمة الناشر

 

 و

اخلصوم يف  فحامقاعدة إل املؤلف قد قدم  ،من هذه الصورة القبيحة
املناظرات؛ وهي بعرض ما لديهم من أمور تشابه الشبهات اليت أرادوا 

 إلصاقها ابإلسالم، عّلهم ينتبهون ملا عندهم ويثوبون إىل رشدهم.

 حقيقة املهدي
، وظل يناصبه  أمحدكان الشيخ البطالوي من ألّد أعداء سيدان 

فلما عجز عن . العداء طوال حياته ويتحني الفرص إلحلاق الضرر به 
مواجهته ابألدلة والرباهني اختذ الوشاية إىل احلكومة اإلجنليزية شرعة له. 
فبّلغ احلكومة  أبن هذا الرجل ليس خملًصا للدولة الربيطانية بل هو متمرد 
عليها؛ ألنه يدعي أبنه املهدي املنتظر، بل هو أخطر من املهدي 

ة الدعوة. وأتكيدا على السوداين، فال يليق ابحلكومة إمهاله ومنحه حري
ذلك نشر كتيبا ابإلجنليزية ادعى فيه أنه خملص للحكومة الربيطانية وال 

دخل يشن احلروب الدينية ويُ  ،يعتقد بظهور مهدي خيرج من بين فاطمة
اجلهاد ضد احلكومة  ضرورةكما أنه ال يرى .  يف اإلسالم قسرا مجيعاالكفار 

الواردة عن املهدي السفاك من بين اإلجنليزية، حيث يعترب مجيع الرواايت 
 فاطمة جمروحة وضعيفة وموضوعة. 

هذا الكتيب دحًضا ملزاعم الشيخ البطالوي  فأّلف اإلمام املهدي 
قد جلأ إىل النفاق واملداهنة فيما كتب إىل احلكومة من  هواهتاماته، وأثبت أن

م معتقداته عن املهدي. لقد ألف حضرته هذا الكتّيب على قسمني.. قس
 21ابللغة األردية وآخر ابللغة العربية مع الرتمجة الفارسية ونشره بتاريخ 

م، وابملقابل مل يكن خلصمه إال أن يلزم الصمت 1899فرباير عام 
 والوجوم. 
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سيالحظ القارئ املنصف من خالل قراءته هلذا الكتيب الوجيز أن 
اجلهاد وظهور اإلمام املهدي  نظرية   بكلمات وجيزةقد خلص  حضرته 

املنتظر من منظور إسالمي صحيح أبسلوب حمكم وبليغ ومعجز وبلسان 
 عريب مبني. 

جزء على حيتوي  صلياأل الكتابن أوهو  هنا مر جدير ابلذكرأهناك 
كانه يف ووضعناه يف مفرتمجناه  ،ىل اجلزء العريبإضافة إ يضاأردية ابللغة األ
 .ىل ذلك يف اهلامشإهنا ونوّ  ،الكتاب

 

 هذه الطبعة
هاء مخسة وعشرين كتااًب ابللغة العربية، ز  د أّلف سيدان أمحد لق

ة، وإمنا ُنشرت صلة منذ فرتة طويلفولكنها مل تصدر على شكل ُكتب من
ة بـ "اخلزائن الروحانية" اليت تشتمل على كل ما كتبه وفضمن  الطبعة املعر 

 لعربية والفارسية واألردية. فأمر إمامنا الراحل سيدان مرزا طاهر اب
خراج الكتب العربية إب اخلليفُة الرابع لسيدان أمحد  -رمحه هللا  -أمحد 

كتب اخلمسة صغرية احلجم وملا كانت هذه الصلة. فمنها بصورة من
اخلامس لسيدان استأذاّن سيدان أمري املؤمنني مرزا مسرور أمحد اخلليفة ف

فوافق  ،بنشرها ضمن جملد واحد اإلمام املهدي واملسيح املوعود 
  على ذلك.حضرته 

 مثة أمور أخرى ال بد من التنويه إليها، وهي:و 
ة األُوىل الصادرة يف على الطبع اجمللدلقد اعتمدان يف إخراج هذا   -1

 احملفوظِة حالًيا يف مكتبِة "اخلالفة"و م، 1893عام  زمن سيدان أمحد 
  ملكتبِة املركزية للجماعة بربوة، ابكستان.ا
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   - عادةً  -نفسه، وك ت ب  ب مثة هوامش وضعها سيدان أمحد  -2
 عند هنايتها: "منه" أي من املؤلف. 

لجنُة العاملة على إخراج هذه وهناك هوامش أخرى قد أضافتها ال -3
  خلط املائل.ابالطبعة، وقد ُميِّزت عن اهلوامش األصلية 

 إن تشكيل الكلمات قد مت حبسب الطبعة األوىل، إال فيما شذ وندر. -4
كما أن سور وأرقام اآلايت القرآنية مل ترد يف األصل بل أضيفت   -5

عتبار البسملة آية أوىل من قبل الناشر يف اهلامش. علًما أن أرقامها تبدأ اب
 من كل سورة.

 

 هاًل أيها القارئ العزيز!م
الكتب كلمات وتعابري قد تبدو ألول وهلة غريبًة  هد ورد يف هذلق

لقارئ العربية املعاصر، ولكنها من صميم العربية، كما سيتضح الحًقا من 
وكتب  الشريفة واألحاديث خالل الشواهد اليت سقناها من القرآن الكرمي

قد استخدمها لُيظهر بعض ما  لرتاث. ولرمبا كان املسيح املوعود ا
حباه هللا به من كنوز هذه اللغة املقدسة، إفحاًما للمشايخ الذين نعتوه 
ابجلهل التام هبذه اللغة املباركة. ومن هذه التعابري واألساليب على سبيل 

 املثال ال احلصر: 
 :، وهو كثري، كقوله رُك ظاهر اللفظ ومحُله على املعىنت :لا أو 
  (100)ص " البغيتني الزانيتني امليتني" -

واألمثلة على ذلك كثرية يف القرآن  ،فاستخدم هنا "امليت" مبعين امليتة
 اىل:تعالكرمي منها قول هللا 
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- بلدة ميتا  :(26)الفرقان 
- مواظلا هم ملهلكناأ لك القرىت (60لكهف:)ا 
 ىترُك حكِم ظاهِر اللفظ ومحُله عل قول الثعاليب: "من سنن العربيو 

فس، والنفس مؤنثة، وإمنا محلوه على معىن أنمعناه كما يقولون: ثالثة 
فذّكر  لسماء منفطر بها  اإلنسان أو معىن الشخص.... وقال هللا

)فقه اللغة وأسرار العربية السماء  وهي مؤنثة، ألنه محل الكالم على السقف". 
 (1999ية، بريوت ر لعصبعة اط، امل369 و 368ص 

قل السيوطي عن خصائص ابن جين: "اعلم  أن هذا النوع غ وٌر من نو 
العربية بعيد، ومذهب انزح فسيح، وقد ورد به القرآن وفصيح الكالم منثورًا أو 
منظوًما، كتأنيث املذكر وتذكري املؤنث وتصوُّر معىن الواحد يف اجلماعة، 

ما رأى الشمس ابزغًة فل قوله  ؤنث املكريواجلماعِة يف الواحد. فمن تذ 
)األشباه والنظائر يف النحو،  ".و اجلِرم()أي هذا الشخص .. أقال هذا ريب

 (.1985لطبعة األوىل، مؤسسة الرسالة بريوت ا 102للسيوطي، اجلزء الثاين، ص 
من  ليالءالليلة  ر بومُ وسخِ "إضافة الشيء إىل نفسه كقوله:  اثنيا:

 (152ص ) ."الدرّة البيضاء
حب ـ ك  كتب اللغةالقرآن الكرمي و  ومثل هذا االستخدام معروف يف  

 وغريها. "مسجد اجلامع" و دار اآلخرة و احلصيد
رود إعراب بعض األمساء على عكس ما هو املألوف عادة،  و  :اثلثا  

 ن فّسر القرآن برأيه فهو ليس مبؤمن بل هو أخوم  " :كقوله 
 (53)ص." الشيطان
 موسوعة الصرف والنحو":يف "ورد 
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من العرب من يقول يف "أب" و "أخ" و "حم": هذا أُبك، ورأيُت 
أب ك، ومررُت أبِبك. أي إنه يعرهبا حبركات ظاهرة.... ومنهم من يلزمها 
األلف يف حاالت اإلعراب الثالث، ويعرهبا إعراب االسم املقصور حبركات 

، حنو : "جاء أاًب" و مقدرة على األلف سواء أضيفت أو مل ُتض ف 
 اًب" ومنه قول الشاعر:"شاهدُت أاًب" و "مررت أبِ 

 قد بلغا يف اجملد غايتاها  إن أابها وأاب أابها 
، دار 81)موسوعة الصرف والنحو للدكتور إميل بديع يعقوب، األمساء الستة، ص 

 (1994العلم للماليني بريوت الطبعة الثالثة 
دعاء إلخواننا الذين سامهوا يف وال يسعنا هنا إال أن نشكر ونطلب ال

اضل: مصطفى اثبت، متيم ـاألف ةوهم األساتذ ،الكتب القيمةإخراج هذه 
سيد عبد احلي شاه، مجيل الرمحن رفيق، مبشر مجال أغزول، أبو دقة، 

فر ـظ مظـاحلاف، أمحد كاهلون، مرزا حممد الدين انز، راان تصور أمحد خان  
عبد اجمليد  عبد الرزاق فراز، د انصر،ـد ظفر، رفيق أمحـمقبول أمحد، ـأمح

جزاهم هللا أحسن اجلزاء،  .عامر، حممد طاهر ندمي، وعبد املؤمن طاهر
 آمني. 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 :الذين اصطفى، وبعداحلمد هلل والسالم على عباده 

عبد  رسل إيلَّ السيد   أ  فإين رأيت يف هذه األايم اشتهارا ومكتوبً 
بد دكن. فلما قرأت االشتهار إذا آالرازق القادري البغدادي من حيدر 

، هو من أخ مؤمن خيّوفين كما خيّوف املل   ك  املقتدر  املرتدَّ الكافر  الفّجار 
ويس لُّ لقتلي السيف البّتار، وقد صال عليَّ كرجل يهجم على رجل، 

 فزفر زفرة القيظ، وكاد يتمّيز من الغيظ، ونظر إيلَّ كاحململقني. 
وسائل العرفان، وما دان أواصر حتقيق البيان،  ورأيت أنه ما مسَّ 

 ل  كفروا أو ارتدوا، فأراد أن يكون أوّ   وكّفرين وسّبين، وحسبين من الذين
الالعنني والقاتلني. وإنه قد فنت قلوب بعض الناس، وأدانهم من شر 
الوسواس، فسنح يل أن أكتب يف هذه الرسالة ما ينفعه وينفع عرب 

اشتهاره ومكتوبه، مث نكتب  الناظرين. فاآلن نكتب أوالً  ني ويسرّ احلرم  
 ب أسلوبه.جوابه وهنذّ 

فيه بنظر الوداد، زادك هللا يف الصالح والسداد،  ر  نظ  اارئ! فأيها الق
   ، وما توفيقي إال بهلل النصري املعني.يت  ول  مبا أ   يت  لّ  ، وم  وتيت  يت  مبا أ  نّ  وه  
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 شتهار من السيد البغدادي رمحه هللا وهداهاال
 بسم هللا الرمحن الرحيم

بعده، وعلى آله احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب 
 :وصحبه وحزبه، وبعد

فمما ال خيفى على أساطني الدين املتني، وعلماء أئمة املسلمني، ما 
ظهر ظهور الشمس، وما بن بيان األمس، من خرافات وكفرايت املرزا 
غالم أمحد القادايين البنجايب، وما اّدعاه من أنه املسيح بن مرمي، وأنه 

ي إليه وي كّلمه كفاًحا احلق  ي لق ى إليه اإلهلامات من حضرة ، وي وح 
اطبه شفاًها، وأن هللا أرسله لكسر الصليب وقتل اخلنـزير وإقامة  وخي 
اطبه وي ناجيه بقوله: اي عيسى بن مرمي إين  احلدود الشرعية، وهللا تعاىل خي 

عن اجلاهلني، وأن بيعته  ض  مبا تؤمر وأعر   ع  فاصد   ةً أرسلتك للناس كافّ 
اه هللا وليس حبّي، وأنه هو عيسى بذاته، وغري توفّ   وأن عيسى ،حق

منه املسامع، كما رأيته مسطورا يف  منه األضالع، وتستكّ  ذلك مما ترتجّ 
ك به ، وهت  ، الذي عارض به القرآن  مبرآة كماالت اإلسالمكتابه املسمى 

عدانن، عالوة على ما ذكره يف كتبه السابقة، من  د  ل  و   د  شريعة سيّ 
ن طمس هللا بصره لكاذبة. وهذا مما ال يطيق الصرب عليه إال م  أساطريه ا

 وطبع على بصريته.
، ويف رايسة حيدر آبد ةً والعجب العجاب أن يف داير اهلند عامّ 

ن فحول العلماء وأشبال الفضالء ما يضيق عن كثرهتم نطاق ة، م  خاصّ 
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 ضلّ جال امللعوا على شقاشق ذلك الدّ احلصر، هذا مع كوهنم علموا واطّ 
ره يف الدنيا إال السيف البتّار، وال يف اآلخرة ال، الذي ال ي طهّ البطّ  الضالّ 

ميدان احلق  جمال وى يفر  ه، وأ  دّ  ج   ر عن ساعد  ن شّ إال الّنار، فلم أر م  
أقواله،  نه بسنان قلمه وتبيانه، وردَّ مهّته وبيانه، وطع   حه بصارم  ه، وكف  د  ن  ر  ف  

ه على شؤم أفعاله، وأنقذ عباد هللا املؤمنني من شر فتنته، ونصر وأوقف  
على  ،وشريعته. فوا أسفاه! ووا أسفاه! مث وا أسفاه دين رسول هللا 

 أهل مهّة البطون، إانَّ هلل وإانَّ إليه راجعون.
ين اطلعت على كل صفحات كتاب ذلك الضال، املمسوخ إوحيث 

األانم، وما تعّدى بالزدراء على ك به شريعة سّيد الدّجال، وما هت  
على متام عباراته اليت ال يتفّوه هبا إال كل  ، ووقفت  سيدان عيسى 

ض أقواله عن بعضها ا شاكًّا يف رسالة الرسول، مع تناق  خمذول، أو زنديقً 
ا بعض، التزمت، وبهلل أستعني، إذ هو الناصر واملعني، أن أر ّد كتابه حرفً 

ل والظالم عن مرآة الكشف الض"بكتاب أمسّيه ، ا بصفّ  ، وصفًّ حبرف  
إن شاء هللا نظر الناظر، ويشرح بفضل هللا  ، ردًّا يسرّ "كماالت اإلسالم
 القلب واخلاطر.

مث عزمت أن أرسل كتاب املردود عليه إىل العراق وبغداد، 
ه من أهل الزيغ واإلحلاد، فه كون  العلماء األعالم على م صنَّ  ليحكمون

فأكون إن شاء هللا السبب األقوى حلسم ماّدة هذا الفساد، وجالء تلك 

                                                           
 )هكذا يف اشتهار البغدادي. )الناشر 
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مين للشريعة األمحدية، وغريةً على  الغ ّمة املدهلّمة عن سائر العباد، خدمةً 
ل، واألمل بهلل قوي، أن يكون إكمال هذا وأؤمّ  .انموس ال م ّلة احملمدية

احلال بوجه  شهر  اًل ثة أشهر، فوجب أوّ على املردود بظرف ثال الردّ 
ن أن ن وقف عليه، أن يعلموا علًما يقيًنا ال م رية فيه م  ة م  االشتهار لكافّ 

ابون أيتونكم دّجالون كذّ  ق عليهم قول النيب هذا املمسوخ وأمثاله ي طل  
ونكم بألحاديث مبا مل تسمعوا أنتم وال آبؤكم، فإايكم وإايهم، ال ي ضلّ 

نونكم. هذا وهللا اهلادي إىل سواء السبيل، فهو حسبنا ونعم وال يفت
 .الوكيل فقط

املشتهر السيد عبد الرزاق القادري النقشبندي الرفاعي البغدادي، 
 وارد حال بلدة حيدر آبد.
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 يد البغدادي رمحه هللا وهداهمكتوب الس  
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 . وآله وصحبه ومن واالهالة والسالم على رسول هللااحلمد هلل، والصّ 
فتقر الوصّية يل وإل

 
ان، ك احلنّ املل   ةىل رمحإخواين بتقوى هللا من العبد امل

املدعو بلسيد عبد الرزاق القادري النقشبندي البغدادي، أانله هللا شفاعة 
 ظه من كيد الشياطني واألعادي، إىل خدمة األجلّ نبيه اهلادي، وحف  

رموز املشكالت  واملطاع املبّجل العامل الفاضل، واجملتهد الكامل، حاّلل  
أبلطف املعاين، وأظرف الرتصيف واملباين، املولوي مرزا غالم أمحد 
القادايين، حفظه هللا من زلة القدم، وعثرة اللسان والقلم، حب رمة النيب 

 آمني. ،األكرم 
 اتهأما بعد.. فالسالم عليكم ورمحة هللا وبرك

 ،على كتابكم املسمى مبرآة كماالت اإلسالم ال خيفى أنه قد اطلعت  
ا مبعانيه وفحاويه، ونكاته ومبانيه، مت مبا فيه، وأحطت فهمً وعل  

على من اطّلع على  رى ال ما تسمع، ولو مل تقسمونتواجلواب ما 
نان القلم إىل ح لفظه، ملا صرفنا ع  ذلك الكتاب أبن يرّد خطأه، ويوضّ  

على  وقد جرت س ّنة أهل العلم من قدمي الزمان وحادثه يف الردّ  .رّده
دكم االشتهار يف هذا الباب، ولعل ور   .الباطل، وبلتزييف على العاطل

فال تكونوا بلوجل، وارفعوا عنكم نقاب اخلجل. فلعل أن ال يتيسر طبع 
                                                           

  البغدادي. )الناشر( مكتوبهكذا يف 
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كتابنا لقرب سفران إىل الوطن، لكن أرجو أن تتحفوين بنسخة من 
 فإن النسخة اليت هي عندي عارية، بشرط أن ت سرعون مرآتكم،

 إبرساهلا يف الربيد، والسالم خري اخلتام.
 د عبد الرزاق القادري النقشبندي البغدادي، غفر هللا لهملتمسه السيّ  

 .ـه 1310ذي احلجة سنة  28 ةمؤرخ
 

                                                           
  البغدادي. )الناشر( مكتوبهكذا يف 
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 جواب االشتهار واملكتوب
 بسم هللا الرمحن الرحيم

الم على رسوله حممد سّيد العاملني، والصالة والسّ احلمد هلل رّب 
النبّيني وخامت املرسلني، وفخر األولني واآلخرين، ومنبع كل فهم وحزم 

وسراج منري للسالكني املّتبعني، وعلى آله اهلادين، وأصحابه  ىونور وهد
ين، وعلى كل من تبعه من األولياء والشهداء والصلحاء شادوا الدّ  نالذي

 أمجعني.
ن ، م  مونرون املعظَّ رون املوقَّ الم عليكم، أيها الصلحاء املعزَّ سّ ال

 رين املطرودين املهجورين.فَّ رين املكإخوانكم احملقَّ 
.. فإنه قد بلغين مكتوبك واشتهارك اي أخي بقرييت "قاداين"، وبعد

حتسبها مستقيمة،  فأشكرك وأدعو لك، فإنك ذّكرتين وذاكرتين سب الً 
 ،على دين هللا ورسوله كاملغضبني، فجزاك هللا أحسن اجلزاء ين غريةً ت  ول م  

ب، فإنك ك رجل صاحل طيّ هو خري احملسنني. وأرى أنّ و وأحسن إليك 
ا ومل تداهن قوال، صحً ن   ما صربت على ما حاك يف صدرك، ومل أتل  

ري   الصاحلني.  وكذلك س 
، قد ولكن.. أيها اخل لُّ الودود، واحل بُّ املودود! عفا هللا عنك

ا ومن وحسبت أخاك املؤمن بهلل ورسوله وكتابه مرتدًّ  استعجلت  
ش حقيقة األمر وتفهم فتّ  هام قبل أن ت  يتين بلسّ  الكافرين. ولّومتين ورم  

الكالم، أو تستفسر مين كدأب احملققني. والعجب منك.. ومن  سرّ 
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مثلك رجل صاحل، تقّي نقّي، حليم كرمي.. أنك تكتب يف اشتهارك أن 
ل بلّسيف البتّار، أو ي لقى يف النار، كما اء هذا الرجل املرتد أن ي قت  جز 

 هو جزاء املرتدين.
أيها األخ الصاحل! أسّرك هللا ورعاك، وحفظك ومحاك، وفتح عينك  

قد ق تلنا قبل سيفك و وال ر مح وال انر،  بّتار   وهداك، ال ختّوفين من سيف  
رفها، وإاّن إن شاء هللا بعد ذلك ال تع ال تعلمه، وذ قنا طعم انر   بسيف  

 من املنعمني.
أيها العزيز! إن الذين أخلصوا قلوهبم هلل، وأسلموا وجوههم هلل، 

وال يرتكهم موالهم،  ،رهّبمهللا من ح ّب هللا، فال يضّيعهم  اوشربوا كأسً 
، وكل ذرة األحجار، ورق األشجار، وكل قطرة البحار   ولو عاداهم كلّ 

ني. بل الذين يطيعونه وال يبتغون إال مرضاته، هم قوم ما يف العامل وكلّ 
بعد  وال غم   ال حيزهنم إال فراقه، وإذا وجدوا ما ابتغوا فال يبقى هلم هم  

فرقة، وجيعل هللا  قوم وال لعن   ذلك ولو ق تلوا وأ حرقوا، وال يضّرهم سبُّ 
نا ما يف سبّ  رمحًة يف حقهم. أال يعلم رب لعنة  بركًة عليهم، وكلَّ  كلَّ 

 صدوران؟ أأنت أعلم منه؟ فال تكن من املستعجلني.
الرب اجلليل، وليس كتابنا  صيت  االسبيل، وما ع ي! ما تركت  اي أخ  

إال الفرقان الكرمي، وليس نبّينا وحمبوبنا إال املصطفى الرحيم، ولعنة هللا 
خيرجون عن دينه مثقال ذرّة، فهم يدخلون جهنم ملعونني.  الذين على

ومعارف ال يزامحها عقيدة وال  ن كاتً ولكن اي أخي.. إن يف كتاب هللا 
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، وال ي لّقاها من األمم إال الذي وجد وقت ظهورها، وكان يناقضها حكم  
إال  وهلل أسرار  وأسرار  وراء أسرار  ال تطل ع جنومها من املنقطعني املبعوثني.

فعلت ملا يف وقتها، فال جتادل هللا يف أسراره. أجترتئ على ربك وتقول 
 كذا ومل ما فعلت كذا؟

ىل هللا وال تدخل يف غيوبه، وال تزّخ دقائق غيب هللا إ   ض  ي! فوّ  اي أخ  
املعارف اليت دّق مأخذها يف ظواهر الشرع، وال تـ ق ف  ما ليس لك به 

قني. ما كان إميان األخيار من نفسك على سبيل املت ت  علم، وثبّ  
زول إال إمجاليا، وكانوا يؤمنون بلن   زول املسيح الصحابة والتابعني بن  

وكيف  .جممال، ويفّوضون تفاصيلها إىل هللا خالق السماوات واألرضني
قد أخرب يف كتابه  على املعىن احلقيقي، وهللا   جيوز نزول املسيح 

  ومات؟ ويّف  العزيز أنه ت  
    اي  ع يس ى إ يّن  م تـ و فّ يك  و ر اف ع ك  إ يل َّ  وقال:

ت ين  ك ن ت  أ ن ت  الرَّق يب  ع ل ي ه م  وقال:    فـ ل ّما تـ و فَـّيـ 
ا ال م و ت  وقال:  ك  الَّيت  ق ض ى ع ل يـ ه    فـ ي م س 
ن اه ا أ هنَّ م  ال يـ ر ج  وقال:  ل ك    ع ون  و ح ر ام  ع ل ى قـ ر ي ة  أ ه 
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  س ل  و م ا حم  مَّد  إ ال ر س ول  ق د  خ ل ت  م ن  قـ ب ل ه  الرُّ وقال: 
، ّديق األكرب عند وفاة النيب يعين ماتوا كلهم كما استدل به الصّ  

شك بعد ذلك يف وفاة املسيح وامتناع رجوعه إن كنتم بهلل  يفما بق
 ،وحي النبوةوقد ختم هللا برسولنا النبيني، وقد انقطع  وآايته مؤمنني.

فكيف جييء املسيح وال نيب بعد رسولنا؟ أجييء معطَّال من النبوة 
أن املسيح اآليت يظهر من أمته  كاملعزولني؟ وقد بّشران رسول هللا 

وهو أحد  من املسلمني. ويف الصحاح أحاديث صحيحة مرفوعة متصلة 
ا يف البخاري بيان مصرح يف ، خصوصً شاهدة على وفاة عيسى 

يف وفاته بعد  فالعجب كل العجب على فهم رجل يشكّ  .مرهذا األ
حديث بعد هللا وآايته  وأبيّ   .كتاب هللا ورسوله ويتذبذب كاملرتبني

 على اليقني؟ ر الشكّ ث  ؤ  نرتك متواترات القرآن؟ أنـ  
 والقوم ال يتفق على صعود املسيح حيًّا إىل السماء، بل هلم آراء  

ولن جتد من النصوص  .هم بحلياةشّّت، بعضهم يقول بلوفاة وبعض
الفرقانية واألحاديث النبوية دليال على حياته، بل تسمع من األخبار 

 ،منه ، أهو خري   رسولنا وقد ت ويفّ  .املوت واآلاثر ومن كل جهة نعي  
يف ليلة املعراج يف املوتى من   هللا أم هو ليس من الفانني؟ ورآه رسول

قال  وأ ،أخطأ يف رؤيته األنبياء عليهم السالم، أفتظن أن رسول هللا 
الف احلق؟ حاشا..  إنه أصدق الصادقني. بل ما خي 
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فهذا هو السبب الذي أجلأان إىل اعرتاف وفاة املسيح، وشهد عليه 
العقيدة خمالفة بقول وما نرى يف هذه  .إهلامي املتواتر املتتابع من هللا تعاىل

والصحابة كلهم كانوا  .وال بعقيدة الصحابة وال التابعني رسول هللا 
بعدهم من عباد هللا املتبّصرين.  جاؤوايؤمنون بوفاة املسيح، وكذلك الذين 

آية:   ر فيه عبد هللا بن عباسأال تنظر صحيح البخاري كيف فسّ 
  اي  ع يس ى إ يّن  م تـ و فّ يك  و ر اف ع ك

 ، ّوأشار  .كمميت   :يكفقال: متوف
يف  إ يّن  م تـ و فّ يك  ية: آاإلمام البخاري إىل صّحة هذا القول إبيراده 

غري حمّله، وهذه عادة البخاري عند االجتهاد وإظهار مذهبه كما ال 
 خيفى على املاهرين.

إىل  - رمحه هللا - كيف أشار البخاري  ر  نظ  اأيها األخ الصاحل! 
واعرتف أبن املسيح  .رمهامذهبه جبمع اآليتني يف غري احملّل وإراءة تظاه  

يف  وراحة   رين. وما كان يل منفعة  فإن هللا حيب املتدبّ  ر  قد مات، فتدبَـّ 
أوزار خسران الدنيا واآلخرة، ومساع  ترك كتاب هللا وس نن رسوله ومحل  

 لعن الالعنني. 
ل أن يـ تّبع، والصدق حقيق أبن ي قب   أحقُّ  أيها األخ الكرمي! ل لحقُّ 

ع، ويد احلق تصدع رداء الشك، واحلق هو اجلوهر الذي يظهر وي ستم  
، ولكل مستقر   عند السبك، ويتألأل يف وقته الذي قّدر هللا له، ولكل نبأ  

فطوىب ملن فهم هذا السر  .، وال ت عرف األسرار إال بعد وقوعهاطلع  م   جنم  
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فضلك  لن أن مثلك.. مع كما أتيقّ . وإينّ وأدرك األمر كالعاقلني
لسانه من  ا على معارف اطّلعت  عليها لكفَّ طّلعً وتقواك.. لو كان م  

ك ما ما قلت  من معارف املّلة والّدين، ولكين أظنّ  ق ب ل  لعين وطعين، ول  
ايل، وما علمت  صورة حمايل، وما ظين فيك إال اخلري، قفهمت  حقيقة م

 امحني.ورمحته وهو أرحم الرّ وأسأل هللا لك فضله 
أهلها! أنت حبمد هللا تقّي ونقّي وزكّي،  قـ رّة أرض  مباركة  وس اللة   اي

ا من هللا على أين وأصافيك كاملخلصني. وأ وتيك موثقً  كبّ وإين أح
ين الفرقان على صحة زعمك، وأتت   آايت   ت ر ينأ وافقك وأقبل قولك، إن 

عصا الشقاق،  ، وقد شققت  لطان مبني. وما أبتغي إال احلقبس  
اق، هللا السبّ  كتاب  ين بحلكمة وآايتل  أفاويق الوفاق، فجاد   وارتضعت  

تشتهي أن تسّبين  وستجدين إن شاء هللا من املنصفني. وإن كنت أن
، فاصنع ما بين أو تقتلين بسيف بّتار أو تلقيين يف انر  أو تلعنين أو تكذّ 

اي أهل البيت.. يرمحكم  .والعافية شئت، وما أر ّد عليك إال دعاء اخلري
 اكم يف املرحومني.آو هللا يف الدنيا واآلخرة، و 

فرصة ال  ك  النـزاع، وما ينبغي النـزاع، فاّتق هللا وأدر   أيها الشيخ! دع  
ر   إيلّ  ت ضاع، وارحتل   ع ّد، وس 

 
ّد، وتفضَّ  رحلة الصادق امل ج 

 
 ل  حنوي سري امل

يك هللا حاالً  م  وجتشَّ  ال  إىل بييت، وك ل  إىل شهرين من قرصي وزييت، سري 
 ها، وال من أتليفات  تابوّ ينكشف عن يد غريي من أهل البلدان وج  

                                                           
  الناشر(وهللا أعلم ،ن "أن" من خطأ النسخأ، والظاهر األصلهكذا ورد يف( . 
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ل ًصا فأدعو لك يف  حمدودة البيان، فتعرفين بعني اليقني. وإن تقصدين خم 
، آانء الليل وأطراف النهار، وأرجو أن يطمئن قلبك وأرى آاثر االستجابة

 وتنجاب غشاوة االسرتابة، وهللا قدير ونصري وم عني.
إىل تكفري العلماء وتكذيبهم،  ر  أيها األخ الشريف الصاحل! ال تنظ  

فإين أعلم من هللا ما ال يعلمون، وقد علمت  حقيقة األمر من ريّب وهم 
من الغافلني. وال تنظر إىل ذّليت وهواين، وحقاريت يف أعني إخواين، فإن 

أ قلَّب  حنو الشمال وحنو اليمني،  . تعاىل يف كل يوم نظرةً يل من هللا
خاء، والعاقبة ني زعزع ور  خاء، وأ نق ل  مع الرحي  ني بؤس ور  وأتقّلب  يف احلال  

ون ويكّفرون، بخري يل إن شاء هللا، وإين من املبشَّرين. اليوم حيّقرون ويكذّ 
يظهر صدقي فيه  وسيأيت زمان ،وأراهم عليَّ حريصني لو كانوا قادرين

فيجتلون أنوار عناايته ومطارف  ،وي ر ي هللا  عباد ه آايت فضله عليَّ 
لسعيد  فيأتونين م نكسرين. فطوىب لعني رأتين قبل وقيت، وطوىب ،تفّضالته

 جاءين كاملخلصني.  
تين على شريطة ، ومعظم العمر قد فىن، فأ  دان أيها الشيخ! الوقت قد

وال تنس حقك  ،العداء دى، وع د  إىل احلق ودع  الصرب والتوّقف وقبول اهل  
إيلَّ م رتدًعا، ليغفر لك هللا ما سلف  ع  يف الع قىب، وال ت بارز املوىل، وسار  

 احلق وكن من املطاوعني.  ع  وما مضى، وطاو  
خرى. فإن وإن كنت ال تقدر على هذا السفر البعيد، فلك طريق أ  

ما دخل فيه من سوء الظن،  ك كلَّ ن صدر م   الً أوّ  ج  ها.. فأخر  ل  كنت فاع  
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استغفار التائبني، مث  واستغفر   م  وسلّ   ركعتني، وصلّ   وصلّ   وتوّضأ   مث ق م  
مب ناجاة موالك، واسأل هللا  لَّ مستقبال على م صالك، وخت    اضطجع  

ين يف أمر : اي خبري أخرب   قائالً  الستكشاف حايل، وحقيقية مقايل، مث ن   
عندك أو مقبول؟ أهو  مرتضى القادايين، أهو مردود  أمحد بن غ الم 

طئ  ملعون عندك أو مقرون؟ إنك تعلم ما يف قلوب عبادك، وال خت 
ا جاذًب إىل احلق، عينك، وأنت خري الشاهدين. ربنا آتنا من لدنك علمً 

نا يف ل  ونظرًا حافظًا من نقل اخلطوات إىل خطط اخلطّيات، وأدخ  
ن قّدم بني يديك، أو نتصّرف يف سرائر عبادك،  املوفَّقني. ما كان لنا أن

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمران، وافتح عيوننا، وال جتعلنا من الذين 
 ي عادون أولياءك، أو حيّبون املفسدين. آمني مث آمني.

ك هبذه د  هتجُّ  ب  خرى، وعقّ  أ   أخي من مجعة إىل مجعة   اي ر  واستخ  
أردت أن تشرع يف هذا أل رافقك يف د عائك، وأدعو ين إذا لركعتني، وأخرب   ا

لك يف ابتغائك، وأرجو أن يسمع ريب ندائي، ويقبل د عائي، إنه كان 
 لني. يب حفيًّا، وإنه نور عيين وقوة أعضائي، وهللا إين ملن املقبَّ 

ا، فأرجو أن تقبل ما ق لت  لك، وأرجو صاحلً  أيها العزيز! أراك فّتً 
ك لوتسلك مس ،ك دك وجدّ دي وسيّ ى دين سيّ عل أن ت دركك ر ّقة  

 العارفني.
 املعاد    إىل  الرحيل  قبـل  ب  ت  و  ناديـيـوم الت  اي أخي ر  ذكَّ ت  

 ناد  ـالع  من سـمّ   النفس كّ  وز   نان  ن ج  قدك م  ـح كلَّ   ج  فأخر  
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 الرشاد     سبـل   ج  انته    مث   ف  ـوق   عند ذنب   ر املهيمن  ـقه ف  وخ  
 باد  ـالع  رب    نـم   ت  سل  ر  أ     لقد رام  ـالك  ابن   اي  أنين   ـم قس  وأ  

 جوادي ن م    كأسبعد   اوكأسً  علم    ا بعدعلمً  طيت  ـعأ    وقد
 راديـم        طيينـويع        ينـدنيوي   ينـجيتبي     نـحي    ل ـك  يبّ  وح  
 البالد    يف وصدقي سوف يذكر  يناـالالعن  نـبلع  ى شق  أ     فما

 املصاد      فوق     ن  رب  ـنش  خرى وأ   اد  ـهو    ي ـف شربنا   قد   وكأس  
 اجلهاد     يف   مويت  كان  ما  إذا  وقتلي مويت ولست أخاف من

 اد  ـبلعت           ادةـلشهـل       اـوقمن اةـحي    لى ـع  يب ـاحلب   انوآثر  
 الفساد   سبل   يف   رءـامل   وخسر   قوىـبت اخلسران يف موت   وما 
 فؤادي  من  نور      عني      ارتـفف اء  ـكذ     إىل  خرجت  د ـق وإين 
 بلكساد     اعي ـمت     ييرم   وما  ناـعـم    بّ احل      إن   د هللاـحبم

 ـحاد  االتّ            دامـم        ينـويسقي طـف  ـبل      حبضرته     ين ـويدني
 داد  ـالسَّ     ج ـهن      إىل      وأدعوكم ينـدي    انـالفرق     دايةـه    وإنّ 

 األعادي   يف  س  فاجل  وإما شئت  اطوعً  كاألحباب    إن شئت م  ق  ـف
 بداد       ..وميـق    اـفي      ان،وبرز   رب  ـح  بعزم     العدو   وقد برى

 وداد  ـبل     فـرضي      غت  بلّ     فقد يـفـرض    هلل      نصيحـة    وكان 
 أيها األخ العزيز! ما جئت  كطارق ليل، أو غثاء سيل، إن جئت  إال

د ا ألجدّ دً علين هللا هلذه املائة جمدّ  جيف وقت الضرورة وعلى رأس املائة، و 
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الدين، وقد جاء يف األخبار الصحيحة أن هللا يبعث هلذه األّمة على 
 ر  د هذه املائة؟ وتفكَّ .. م ن جمدّ س  رأس كل مائة من جيدد دينها، فتحسَّ 

 رين. د املتفكّ فإن هللا يؤيّ 
األرض  ملا ت ويف صحت خرى أن رسول هللا وقد جاء يف أخبار أ  

فقالت: اي رب بقيت خالية إىل يوم القيامة من أقدام األنبياء صالة هللا 
هللا تعاىل إليها وقال: إين أخلق عليك أ انًسا  ىعليهم أمجعني. فأوح

قلوهبم كقلوب األنبياء، منهم األقطاب، ومنهم األبدال، ومنهم الغوث، 
مني، ومنهم من يكون قلبه ومنهم دون ذلك، وكل  من املكلَّمني املله  

كقلب نوح وإبراهيم وموسى، ومنهم الذي كان قلبه كقلب عيسى، 
 وجييئون على أقدام النبيني. 

ة وجعلهم أبنبياء األمّ  رمحة هللا كيف أكرم هذه آاثر   ،اي أخي ،فانظر
ب فعجب  قول الذين يقولون: كيف وإن تعج   .بين إسرائيل م شاهبني

هذه إال كلمة الكفر؟ وال ينظرون إىل ما قال  جاء مثيل املسيح.. وإن  
 وال يتفكرون يف اآلايت واآلاثر ويعيشون كالنائمني. ،هللا ورسوله

نا ر نبيّ يف البخاري وغريه من الصحاح، كيف بشّ  ، انظراي أخي
ن غري أن يكونوا مون م  ته قوم يكلَّ وقال: إنه سيكون يف أمّ  ورسولنا 
 ثـ لَّة  مّ ن  األ وَّل ني  * و ثـ لَّة  مّ ن  شأنه  ثني. وقال هللا جلّ ون حمدَّ سمَّ أنبياء وي  

                                                           
 مبعىن صوّتت واندت أو ضّجت "صاحت"أو  "تسهو والصحيح "صيّح أنه يبدو .
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ر ين   اآلخ 
 ، َّعباده على دعاء:  وحثر  ا د ان  الصّ  ت ق يم  * ه  اط  ال م س 

ر اط  الَّذ ين  أ نـ ع م ت  ع ل ي ه م   ص 
 ، فما معىن الدعاء لو ك ّنا من احملرومني؟

وأنت تعلم أن الذين أنعم هللا عليهم أّواًل هم األنبياء والرسل، وما كان 
 درهم ودينار، بل من قسم علوم ومعارف، ونزول بركات   ن قسم  اإلنعام م  

 عند العارفني. ر  وأنوار، كما ت قرّ 
نا إال لي ستجاب ربُّ  أم ر انفما  يف كل صالة الدعاء   هبذهمران وإ ذا أ  

عز  -من اإلنعامات للمرسلني. وقد بّشران  ي  عطدعاؤان، ون عط ى ما أ  
نبياء والرُّس ل من قبلنا وجعلنا هلم أنعم على األ بعطاء إنعامات   - امسه

ونكون كقوم عمني؟ وكيف ميكن وارثني. فكيف نكفر هبذه اإلنعامات 
ل ف هللا مواعيده بعد توكيدها وجيعلنا من املخيَّبني؟  أن خي 

عليهم هم األنبياء والرسل، وقد  ال م نع منيي أن سراة أنت تعلم أي أخ  
بّشران هللا بعطاء ه داهم وبصريهتم الكاملة اليت ال حتصل إال بعد مكاملة 

عنك.. كيف زعمت أن أولياء هللا  عفا هللا .هللا تعاىل أو رؤية آايته
 مني؟َ  حمرومون من م كاملة هللا وخماطباته وليسوا من املكلَّ 

ة من ذكر مكاملات هللا أبوليائه، اي أخي أنت تعلم أن كتب القوم مملوّ 
وخماطبات حضرة احلق بعباده املقرّبني، وهو الكرمي الذي ي لقي الروح 

اإلميان واليقني. أما قرأت  يف من عباده ويزيد من يشاء على من يشاء
كيف    الذي لسيدي الشيخ عبد القادر اجليالين "فتوح الغيب"يف 

                                                           
  :41-40الواقعة      :7-6الفاحتة 
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ه بكالم بليغ ءم أولياذكر حقيقة املكاملات؟ وقال: إن هللا تعاىل يكلّ 
 ،لذيذ، وينبئهم من أسرار، وخيربهم من أخبار، ويعطيهم ع لم األنبياء

، أصالةال  األنبياء، ولكن وراثةً  ونور األنبياء، وبصرية األنبياء، ومعجزات
 ر  فانظ   .وجيعلهم متصّرفني يف األرض والسماوات ويف مجيع ملكوت هللا

إىل مراتبهم وال تتعجب، فإن هللا فيّاض  يعطي عباده ما يشاء وليس 
 بضنني. 
 مَّ أ   ملَّ مني يف كتابه العزيز، وأنبأان أنه كقّص علينا قصص املله   وهللا  
ا م احلوارّيني. وما كان أحد  منهم نبيًّ ذا القرنني، وكلَّ م ، وكلَّ موسى 

من عباده احملبوبني. أليس من أعجب العجائب  كانوا  وال رسوالً، ولكن
مكاملاته وشرف خماطباته،  ع زّة   أن يكّلم هللا نساء بين إسرائيل ويعطي هلنّ 

 ة خري املرسلني؟ وقدة نصيبا منها وهي أمّ وما يعطي لرجال هذه األمّ 
ر ين  ثـ  م هبا األمم كلها، وقال: خت  و مسّاها خري األمم..   لَّة  مّ ن  اآلخ 

 ،
 .لنيالت واملكمّ املكمّ يعين فيها كثري من 

وأنت ترى اي أخي.. عافاك هللا يف الدارين.. كيف اشتدت احلاجة 
د الدين، ويقيم الرباهني، ويرجم د يؤيّ يف هذه األايم إىل ظهور جمدّ 

ت ترى أن الضاللة قد غلبت، وغارات الكافرين عمّ الشياطني. أال 
وأحاطت، وكم من أمم تّبت وهلكت؟ أال تنظر هذه املفاسد؟ ألست 
من املتأّلمني على مصائب اإلسالم؟ أمل أتتك أخبارها أو أنت من 

ظهور اآلاثر؟ أما  الغافلني؟ أما تكاثرت فنت الكّفار؟ أما جاء وقت
                                                           

  :41الواقعة 
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رمحة أرحم  والداير؟ أما جاء وقتعّمت الفنت يف الرباري والبالد 
ة الشباب، الذايب، يف ليلة فتيّ  ل  ب  لنا يف زمننا هذا ق   نَّ الرامحني؟ أما ع  

 ة اإلهاب، وصران كاحملصورين؟دافيّ غ  
 اي أخي كيف أحاط بلناس ظالم وظلم ومظلمة، وخ ّوفنا من ر  نظ  أ  
، وض ربت طرف أبنواع النباح، وارتفعت األصوات بألرانن والنياح كلّ 

آاثر  ت   اجملتاح، وعف  ني  علينا املسكنة بالكتساح، وصال الك فار كاحل  
التقوى والصالح، وص بَّت علينا مصائب لو ص ّبت على اجلبال لدّكتها 

رًكا وكذب وزورًا ومن األفعال الق  وكسّ  باح، رهتا كالرداح، وامتألت األرض ش 
 صفوف الطاحلني. وتراءت

ض على ضعف اإلسالم يف تلك األايم، وكنت أبكي بكاء املاخ
وأنظر إىل عون هللا العالّم، فإذا العناية تراءت  ،كل  وأرى مسالك اهل  

رت  أبعلى مراتب اإلهلام، وأصفى  وهّبت   نسيم ألطاف هللا القّسام، وب شّ 
 
 
دام، كما ت بشَّر  احلامل عند خماضها بلغالم، فصرت من كأس امل

فقيت، وكان على هللا ثقيت، رّ ق خريي على ر  املسرورين. فأ م رت  أن أ ف
بوا، وأ وذيت من ألسنة لّ أو  وا يب اخلطوب  ر  ض  سّبوا وأ  و فكّفروين ولعنوا 

 القاطنني واملتغرّبني.
ورأيت أكثر العلماء أسارى يف أيدي أنفسهم وأهوائهم، ورأيتهم 

، وعلى عينه غشاوة، ، ويف مشيه قزل  كغالم عليه مسل   ، ويف آذانه وقر 
ويف قلبه مرض، وهو ك ل  على مواله، وليس فيه خري يسّر املشرتين. 
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اعتدائهم، وينسون صولة أعدائهم، وأرى   ة  اءبش   ي ظهرون على اإلخوان
ال اء ال دال إىل الصَّالة، ويستعجلون لالسته تقلوهبم مائلة إىل الصّ 

اخليالء على ثواب مواساة األخالّء، وأيبرون رون ثوب ث  ؤ  لالستهداء، ويـ  
إخواهنم كالعقارب، ولو كانوا من األقارب، ال خيافون رب األربب، وال 
يّتقونه يف أساليب االكتساب، ويسعون إىل بب األمراء، وينسون حضرة 

 رون إخواهنم وحيسبون أهنم من احملسنني. الكربايء، مث يكفّ  
هم وأعراضهم وأمواهلم ال يضّرهم إكفار والذين يؤثرون هللا على نفوس

ين وال تكذيب املكذبني. أليس هللا بكاف عبده؟ ومن ي صايف فر كملا
لني، وال يضيع فضله سعي ممثله بملصافني؟ سبقت رمحته حسنات العا

 اجملاهدين.
ن الرفق رأس اخلريات، ومن عالمات إف رفق  اأيها األخ املكّرم! 
ش ب هاتك لكي أعطيك ما فاتك،  ليّ ع ضعر  الصاحلني. وعليك أن ت  

ا صادقا ورفيق الطريق كاخلادمني. وقد وستجدين إن شاء هللا صديقً 
هبا عن قلوب الناس شبهة، وفتح عليَّ  أ  در  أعطاين هللا من لدنه قوة فأ  

دين. فضله ملن املؤيَّ من أبواب تعليم اخللق وإمتام احلّجة وإراءة احلق، وإين 
من هللا  ا آايت  أو وقد ر  ،احلق فهم ال يعرفونينيبتغون ولكن الذين ال 

ل قون وكادوا يتميَّزون تعاىل مث هم من املنكرين. يص ولون ويس ّبون وحي  م  
من الغيظ، وال يفّكرون كاملسرتشدين. ووهللا إين صادق ولست من 

                                                           
 ورمبا هو سهو من الناسخ، والصحيح: ش ب اة، وهي إبرة العقرب  هكذا ورد يف األصل

 وحدُّ كل شيء. )الناشر(
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ها، فيا حسرة على الدنيا الدنّية وجيفت   ب  املفرتين. ووهللا إين لست خاط  
 واي حسرة على املسرفني! ،السوء نّ الظّانني ظ

بًّا على كل شيء ر  إمنا مثلي كمثل رجل آثـ   إليه وسعى يف  ل  وتبتّ ، ح 
ميادين االقرتاب، واقتعد للقائه غارب االغرتاب، وترك تراب الوطن 

والفضة  بّ ه البيت  حل   ك وصحبة األتراب، وقصد مدينة حبيبه وذهب، وتر  
ّت صار كالفانني. وبعزة هللا وجالله إين ك النفس حملبوبه حوالذهب، وتر  

آثرت وجه ريّب على كل وجه، وببه على كل بب، ورضاءه على كل 
ته إنه معي يف كل وقيت، وأان معه يف كل حني. وآثرت دولة وبعزّ  .رضاء

وإين منعم مع  .لتجهيزي وتكفيين ة  الدين وهي تكفيين، ولو مل يكن حبّ 
يف  فين ريب ح بًّا، وأ شر ب  واآلفاق، وشغ  من األنفس  يد اإلمالق، وفارغ  

 قليب وجهه، وأان منه مبنـزلة ال يعلمها أحد من العاملني. 
ا، وكذلك كان أيها العزيز! كان بعض األسرار يف أوائل الزمان مستورً 

ح اخلفاء، وظهر خطأ القضاء، وبر   ا، مث يف زماننا تبنّي  قدرا مقدورً 
املتكربين من علماء السوء ولي ظهر  مّ العاسفني. وكذلك فعل ربنا ليق  

يليا إن مثل نزول املسيح كمثل نزول إو  رغم أنف املتعّصبني.على قدرته 
مث جاء حيىي مقامه، إّن يف ذلك هل ًدى للمتفكرين.  ،نـزولهلقد وعد هللا 

وقد تواترت هذه القصة  ،وإن كنت ال تعلم فاسأل اليهود والنصارى
 وال تكن من املتقاعسني. ش  عندهم وما اختلف فيها اثنان، ففتّ  

أيها األخ العزيز! إن قصة إيليا من املتواترات القطعية اليقينية يف أهل 
وال تكن  ه  د  ت  فبهداهم اقـ   ،الكتاب، وكشف هللا تلك احلقيقة على أنبيائهم
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ومتّسكنا مبثال قد اجنلى من قبل،  من املبدعني. مث اعلم أننا قد اعتصمنا
ا على احملد اثت واسألوا ئو بألمن؟ فال جترت  وال مثال لكم، فأي فريق أحقّ 

ن كنتم ال تعلمون سنن هللا إن كنتم من الطالبني. وإانَّ أريناكم إ أهل الذكر
ولن  ،ة على دعواكمن سنّ وما بيَّنتم م   ،ة هللا يف الذين خلوا من قبلكمسنّ 

الفوا كاجملرتئني. جتدوا لس    نن هللا تبديال، فال خت 
وأنتم تعلمون أن هللا قد رّد على أقوالكم يف كتابه، وذكر موت املسيح 

بذلك اللفظ، فأنتم تؤّولون ذلك اللفظ  نبيّنا  كما ذكر موت  بلفظ التويفّ 
وأما يف سيدان فال تؤّولونه، فتلك إًذا قسمة ضيزى وخيانة  ،يف املسيح

قون كطائر يف ولكنكم ال تّتقونه، وال جتيبون تدبـّرًا بل تذر  يف دين هللا، 
قياس الصادقني. وإن  ض  ب  ، وال ختافون ح  وقت طريانه وال تنـزلون لتصفية  

كنتم على حق مبني فلم ال أتتونين آبية شاهدة على حياة املسيح ونزوله 
الف كتاب هللاد  خلت من قبل؟ وكيف نقبل ب   وعلى س ّنة    عاتكم اليت خت 

ر وس نن رسوله وس نن الصادقني الذين خلوا من قبل؟ أنقبل قولكم ونذ  
 قول أصدق املعلمني؟ 

طوا ن ع م ه بعد فأيها الشيخ الصاحل! ال تكّذبوا آايت هللا، وال تغم  
رون من نور رهبم ال خيافون نزوهلا، وال تزدهوا املأمورين. وإن الذين ي نوَّ 

الً، وال تبارز هللا وال اًل وال خج  ا منهم وج  أحدً  أحًدا إال هللا، فال ت سمّ  
 ال تعلم حقيتها، ظنوانً  على رب السماوات واألرض، وال تقف   ئ  جترت 

 وإن الظن ال يغين من احلق شيئا، فيظهر احلق وتكون من املتنّدمني. إن  
 يأ ك  كاذب فعليَّ وبل كذيب، وإن أك  صادقا فاهلل يعينين وينصرين وي ر  
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 صدقي ونوري، وهللا ال يضيع عباده الصادقني.ق ل  اخل  
وقد ك فّ ر مثلي كثري من األولياء واألقطاب واألئمة، فبعضهم ص لبوا 

حّت جاءهم نصر ، وبعضهم أ خرجوا من أوطاهنم ودايرهم وأ وذوا ،وقتلوا
هللا، فما أ ضيعوا وما خ يّ بوا، وزادهم هللا بركًة وعزّة وجعل كثريا من أفئدة  

 يهم، وبّلغ آاثر بركاهتم إىل قرن آخرين، وكذلك بشَّرين ريّب وقال:هتوي إل
بك امللوك  ثيايتربَّك  ب ي أ نوار ها حّتبـ ر كًة وأ جلّ   إين سأ وتيك  "

                                                           
 من كان يؤمن بهلل وآايته، فقد وجب عليه أن يؤمن أبن هللا يوحي إىل من  :حاشية

ثني. ا كان أو من احملدَّ م من يشاء، نبيًّ كان أو غري رسول، ويكلّ   يشاء من عباده، رسوالً 
 ال خت  ايف وال حت  ز ينموسى وقال:  مَّ م أ  أال ترى أن هللا تعاىل قد أخرب يف كتابه أنه كلَّ 

وكذلك أوحى إىل احلواريني وكّلم ذا القرنني  .ني  وه  إ ل ي ك  و ج اع ل وه  م ن  املرس لإ انَّ ر ادُّ 
ر ين   ر لنا وقال:ان به يف كتابه، مث بشّ وأخرب   ويف  .ثـ لَّة  مّ ن  األ وَّل ني  * و ثـ لَّة  مّ ن اآلخ 

كما ك لّ مت األمم من قبل، فمن كان له صدق   كلَّمت   ةاألمّ هذه اآلية أشار إىل أن هذه 
عاظ بلقرآن فال يرتدد بعد بيان كتاب هللا وال يكون من املرتبني. ومن مل رغبة يف االتّ 
 أوامره وانتهاء نواهيه فما آمن به وما كان من املؤمنني.  يبال امتثال  

حملدَّثني، كما قال ب ومكاملات   هم على أن هلل تعاىل خماطبات  وقد اتفق األولياء كلّ 
يف كتابه "الفتوح" تعليما  -  - سيدي وحبييب الشيخ عبد القادر اجليالين

ي عر فون هبا، فمنها  للسالكني. ومن ملخصات كالمه أنه قال: إن ألهل هللا عالمات  
اخلوارق والكشوف، ومكاملات هللا تعاىل، وخوف هللا وخشيته، وإيثاره على غريه، وكل 

 . ما جيب للمتقني
رمحك هللا وأماتك عن إرادتك وم ناك، وإذا م تَّ  :ق قيل لكل  وقال: إذا م تَّ عن اخل  

ىي فكنت من املرحومني. فحينئذ حت   ،رمحك هللا وأحياك :عن اإلرادة وم ناك قيل لك
 راح  ال منع بعده، وت   ى عطاءً ال فقر بعده، وت عط  ناًء حياة ال موت بعدها، وت غىن  غ

مَّن ا ال جهل بعده، وتـ ؤ  م علمً علَّ بعدها، وتنعم بنعيم ال بؤس بعده، وت   اءقال ش براحة  
ع فال د، وت رف  ب فال ت بع  ، وت قرَّ فال ت ذلّ  ا ال ختاف بعده، وتسعد فال تشقى، وتـ ع زّ أمنً 
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قَّ ع، وت عظَّ وض  ت   رك من أدانس طرق اك هللا وطهّ ر فال ت دنَّس، وجنّ ر، وت طهَّ م فال حت 
  الفاسقني.

ا رى، وعزيزً فال تكاد ت   ا أمحر  يتً رب  ق فيك األقاويل، فتكون ك  فيتحقق فيك األماين، وتصد  
اث ل، وفريدً  ان  ك، ووحيدً ا فال ت شار  فال مت  س، وتكون عند ربك من أهل السماء ا فال جت 

تكون  ، فحينئذ  السرّ  الوتر، غيب الغيب، سرّ  ، وتر  الفرد   ال من أهل األرضني. فرد  
وا من األنوار واألسرار، والربكات ط  ما أ ع   ّديق، فت عط ى كلَّ وص   رسول ونيبّ  وارث  كل

ت م الوالية،  ك  واملخاطبات، والوحي واملكاملات، وغريها من آايت رب العاملني. وب   خت 
ر األبدال، وبك تنكشف الكروب، وبك ت سق ى الغيوث، وبك تنبت وإليك تصد  

ن من اخلاص والعام وأهل الثغور، والراعي والرعااي، الزروع، وبك ت دف ع البالاي واحمل
البالد والعباد ومن املأمورين. فينطلق إليك  نة  ح  ة، وسائر الربااي، فتكون ش  مّ واألئمة واأل  

األشياء يف  بلسعي والرتحال، واأليدي بلبذل والعطاء واخلدمة إبذن خالق   األرجل  
، وال خيتلف إليك مد والثناء يف مجيع احملالّ ب واحلبلذكر الطيّ  سائر األحوال، واأللسن  

األزل،  لماء واأل ّمّيني، ويدعوك لسان  اثنان من أهل اإلميان، وهتوي إليك أفئدة من الع  
لك مك ربُّ وي علّ 

 
ف من أويل ن سل  م   لك منازل  ز ـ لل، وي نا منه واحل  ويكسوك أنوارً  ،امل

 يقني. من األنبياء والصدّ  ،العلم األ و ل
ى ذلك منك يف ظاهر العقل ي ضاف إليك التكوين وخرق العادات، فري    فحينئذ  
، ويف زمرة ع  وج  م   يف قوم   ا يف العلم، فتدخل حينئذ  وهو فعل هللا وإرادته حقًّ  ،واحلكم

 ،الطبيعية هتم البشرية، وأ زيلت شهواهتمااملنكسرين الذين انكسرت قلوهبم، وك سرت إراد
رّبنية، وشهوات وظيفية، وكانوا من املبدَّلني. وي كش ف لألولياء  هلم إرادة ؤنفت  فاست  

مهم هللا تعاىل لّ ق العادات والرسوم، ويكواألبدال من أفعال هللا ما يبهر العقول، وخير  
سام، واملنازل العالية، والق رب بلكالم اللذيذ، واحلديث األنيس، والبشارة بملواهب اجل  

منه  من أقسامهم يف سابق الدهور فضالً  به القلم   إليه وجفَّ هم منه مما سيؤول أمر  
ر هلم من أرحم دَّ  منه هلم يف الدنيا إىل بلوغ األجل، وهو الوقت املقورمحة وإثباتً 

 الرامحني. 
 ،نك    :أقول لشيء .اي بن آدم أان هللا ال إله إال أان :وقال هللا تعاىل يف بعض كتبه

 فيكون. قد جعل هللا أولياءه أوتد  ، ن  ك    :للشيء ك تقولل  ين أجع  ع  ط  أ   .فيكون
تان: الدنيا واآلخرة. وهم كاجلبل املأوى، فلهم جنّ  ة  األرض، وجعل الدنيا هلم جنّ 
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اي  م  عن طريقهم وال ت زاح   حَّ ن  تفّردوا يف الصدق والوفاء والتقوى، فتـ   ،الذي رسا
اآلبء واألمهات والبنات دهم أحد عن قصد احلق من مسكني. الرجال الذين ما قيّ 

أ، فعليهم سالم هللا وحتياته يف األرض وذر    وبثَّ ق ريّب ن خل  م   والبنني، فهم خري  
 وبركاته أمجعني. 

ك نور قلبك، وزاد قرب   يي علمك ويقينك، وشرح صدرك وقو أيها السالك! إذا قو  
مت  من لدنه، لّ  ك حلفظ األسرار، فع  ت  ك عنده وأهليّـ وأمانت   ،ك لديهومكان   ،من موالك
، منه ومّنًة وموهبةً  حلرمتك، فضالً  لك وإجالل   وتلك كرامة   .ك قبل حنيم  س  وأيتيك ق  

مث ي ر د  عليك التكوين، فت ك وَّن بإلذن الصريح الذي ال غ بار عليه، والدالالت الالئحة 
ى فًّ ، م صس  ن غري تلبُّ م   صدق   ، وإهلام  من كل لذيذ   لذيذ ألذّ  كالشمس املنرية، وبكالم  

 من هواجس النفس ووساوس الشيطان اللعني.
فارجع  ،منَّا ، وقد كتبناه بتلخيص  طب الوقت إمام الزمان د اجلليل ق  كالم السيّ   متَّ 

من املرتبني. وقد ظهر من كالم اإلمام املوصوف  إىل كتابه: "فتوح الغيب" إن كنت  
األولياء، وال فر ق يف نزول الوحي زل على ـزل على األنبياء كذلك ينـأن الوحي كما ين

من مكاملات هللا تعاىل وخماطباته على حسب   حظ  ، ولكلّ  أو ويلّ   بني أن يكون إىل نيبّ  
رسولنا خامت  الوحي وحي   وأقوى أقسام   .وأكمل أمتّ  املدارج. نعم.. لوحي األنبياء شأن  

 النبيني.
يف مكتوب يكتب فيه بعض  -  - د اإلمام السرهندي الشيخ أمحدوقال اجملدّ 

 الوصااي إىل مريده حممد صّديق: 
من ألفراد   ا، وذلكأن كالمه سبحانه مع البشر قد يكون شفاهً  ،علم أيها الصديقا

ر هذا القسم من الكالم ن متابعيهم، وإذا كث  األنبياء، وقد يكون ذلك لبعض الك مَّل  م  
اإلهلام وغري اإللقاء يف الروع وغري الكالم الذي ، وهذا غري اثً دَّ مع واحد منهم ي سّمى حم  

اط ب هبذا الكالم اإلنسان    ل ك، إمنا خي 
 الكامل، وهللا خيتص برمحته من يشاء.  مع امل

 إىل كالمه إن كنت من املنكرين.  كالمه، فارجع    متَّ 
 وما كان من املرسلني.  ، و م ا فـ ع ل ت ه  ع ن  أ م ر يقصة من قال:  ر  واذك  
ف أ ر س ل ن ا إ ل يـ ه ا ر وح ن ا فـ ت م ثَّل  هل  ا ب ش رًا س و ايًّ * ق ال ت  إ يّن  أ ع وذ  ما قال هللا تعاىل:  ر  واذك  

ن  م ن ك  إ ن  ك ن ت  ت ق يًّا * ق ال  إ منَّ ا أ ان  ر س ول  ر بّ ك  أل ه ب  ل ك  غ ال ًما ز ك يًّا لرَّمح      ب 
 هللا وال تكن من املعتدين.  ق  ، فاتّ ةً وما كانت نبيّ  ل ك  هللا مرمي  م م  كيف كلَّ   ر  فانظ  
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هزئين. تا كفيناك المسوإن   ،كن أراد إهانت  م   هين  إني م  " وقال: ".ني  طالوالس
ا ما قوم   ر  نذ  ولكن للا رمى، لت   إذ رميت   فيك، ما رميت   للا   ك  بار   ،يا أحمد  

ل  المؤمنين. سبيل المجرمين. تستبين  آباؤهم ول   ر  نذ  أ    ق ْل إني أ م رت  وأنا أو 
 ،ن محمد بركة م   الباطل إن الباطل كان زهوقا. كل   جاء الحق وزهق لْ ق  

ر للا رون ويمك  إجرامي، ويمك   ه فعلي  افتريت   . وقل إن  م  م وتعل  ن عل  م   ك  بار  فت  
ره على ظه  وللا خير الماكرين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لي  

مع  نْ . ك  معي أينما كنت   نْ فك   ،لكلمات للا. إني معك ل  الدين كله. ال مبد   
ا للناس وفخر   رجْت خْ ة أ  م  أ   للا. كنتم خير   وجه   م  وا فث  ول  . أينما ت  للا حيثما كنت  

أال إن روح للا قريب. أال إن نصر للا  .وح للان ر  م   ْس مؤمنين. وال تيأ  لل
نوحي  ن عنده. ينصرك رجال  . ينصرك للا م  عميق   ج   ف   ن كل  قريب. يأتيك م  

أمين. وقالوا  كين  وإنك اليوم لدينا م   ،لكلمات للا ل  إليهم من السماء. ال مبد   
ن أظلم ممن يلعبون. وم  هم في خوضهم رْ ل للا ثم ذ  ق   .هذا إال اختالق إنْ 

                                                           

خيطب يوم  وقد جاء يف احلديث الصحيح عن عمرو بن احلارث قال: بينما عمر  
على خطبته.  اجلبل مرتني أو ثالاث، مث أقبل   طبة واندى اي سارية  اجلمعة إذا ترك اخل  

 اي سارية  "ك خطبة واندى جملنون.. تر  : إنه فقال انس  من أصحاب رسول هللا 
. فدخل عليه عبد الرمحن بن عوف وكان ينبسط عليه فقال: اي أمري املؤمنني! "اجلبل  

 أيُّ  ".اجلبل   اي سارية  ": ا أنت يف خطبتك إذ انديت  مجتعل للناس عليك مقاال؟ بين
ن عند جبل وأصحابه يقاتلو  سارية   ذلك حني رأيت   ما ملكت   ،شيء هذا؟ قال: وهللا

، ليلحقوا "اجلبل   اي سارية  ": أن قلت   ك  ن بني أيديهم ومن خلفهم، فلم أمل  وي ؤت ون م  
 ،وان يوم اجلمعةسارية بكتابه أن القوم لق   بجلبل. فلم متض األايم حّت جاء رسول  

ي نادي:  مناد   ، فسمعنا صوت  ينا الصبح إىل أن حضرت اجلمعة  ن حني صلّ فقاتلناهم م  
مرتني، فلحقنا بجلبل.. فلم نزل لعدّوان قاهرين حّت هزمهم هللا تعاىل وتراءى  اجلبل  

 فتح مبني. )املؤلف(
_______________ 

 :8 القصص      :41-40الواقعة  :83 الكهف    :20-18 مرمي 
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عليك رحمتي في الدنيا والدين، وإنك لمن  افترى على للا كذبا. وإن  
كرامتك بيدي.  ست  المنصورين. بشرى لك يا أحمدي، أنت مرادي ومعي، غر  

سأل هو للا عجيب. يجتبي من يشاء من عباده، ال ي   لْ ا، ق  أكان للناس عجب  
داولها بين الناس. وإذا نصر للا سألون. وتلك األيام نعما يفعل وهم ي  

عليهم، أنت فيهم بمنـزلة  مْ ح  ر بالناس وت   ْف لط  ل له الحاسدين. ت  جع   المؤمن  
ا يقولوا آمن  كوا أن تر  ي  ب الناس أن فاصبر على جور الجائرين. أحس   ،موسى

الفتنة هنا فاصبر كما صبر أولوا العزم. أال إنها فتنة من  .نون فت  وهم ال ي  
ويتم اسمك. وإن  ،ويرضى عنك ربك ،وفي للا أجرك .ام  ا ج  حب   يحب  للا ل

روا آياتي حتى حين. من الصادقين، فانتظ   يإن :ا، قلزو  يتخذونك إال ه  
د نفسي ابن مريم. قل هذا فضل ربي وإني أجر   لك المسيح  الحمد هلل الذي جع  

نور للا يطفئوا أن  وإني أحد من المسلمين. يريدون  ،من ضروب الخطاب
ل عليك آيات من السماء نـز  نوره ويحيي الدين. نريد أن ن   تم  ي   بأفواههم وللا  

ل الرحمن لخليفة للا السلطان. فتوك   كم للا  ق. ح  ق األعداء كل ممز  ونمز  
بأعيننا ووحينا، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون للا  ك  لْ الف   ع  على للا واصن  

عليهم العذاب. ويمكرون وللا خير الماكرين.  ق  ح   م  وأمللا فوق أيديهم،  يد  
عندي شهادة من للا فهل أنتم مؤمنون. قل عندي شهادة من للا فهل  لْ ق  

ني كيف تحيي الموتى. رب ر  أنتم مسلمون. إن معي ربي سيهدين. رب أ  
 حْ ل  ْص ني فردا وأنت خير الوارثين. رب أ  رْ اغفر وارحم من السماء. رب ال تذ  

فونك ة محمد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ويخو   م  أ
ن عرشه. نحمدك ل. يحمدك للا م  ك المتوك  يت  إنك بأعيننا. سم   ،ن دونهم  

اسمي. كن في الدنيا كأنك غريب أو  اسمك وال يتم   يتم   ،ي. يا أحمدونصل  
ة ك وألقيت عليك محب  يقين. أنا اخترت  سبيل وكن من الصالحين الصد   عابر  

 الذين آمنوا أن لهم قدم   ر  ش   يا أبناء الفارس. وب   التوحيد   مني. خذوا التوحيد  
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جناحك  ْض واخف   ،من الناس مْ للا وال تسأ   ق  لْ لخ   ْر عند ربهم. وال تصع    صدق  
هم ترى أعين   ؟ةوما أدراك ما أصحاب الصف   ،ة  . أصحاب الصف  للمسلمين

ربنا يمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لإلون عليك تفيض من الدمع، يصل  
ومعك جند  ،وأجرك قريب ،آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. شأنك عجيب

 عان  فحان أن ت   ،أنت مني بمنـزلة توحيدي وتفريدي السماوات واألرضين.
ا فيك. أنت وكان ما بارك للا فيك حق   ،بوركت يا أحمد .ف بين الناسعر  وت  

وما  .وأنت مني بمنـزلة ال يعلمها الخلق ،ك لنفسيفي حضرتي. اخترت   وجيه  
 ،إلى يوسف وإقباله ْر انظ   .بمن الطي   يز الخبيث  كان للا ليتركك حتى يم  

 ف  ستخل  أن أ   غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون. أردت   وللا  
الفقار علي، ولو ذو  ليقيم الشريعة ويحيي الدين. كتاب الولي    آدم   فخلقت  

يكاد زيته يضيء  .كان اإليمان معلقا بالثريا لناله رجل من أبناء الفارس
ون للا قل إن كنتم تحب   .لل المرسلينفي ح   للا   ي  ر  ج   .ه نارولو لم تمسسْ 

 م  آدم وخات   د  لْ و   د  على محمد وآل محمد سي    َ  وصل    .فاتبعوني يحببكم للا
يعصمك  .النبيين. يرحمك ربك ويعصمك من عنده وإن لم يعصمك الناس

يدا أبي لهب  ْت تب   ن عنده وإن لم يعصمك أحد من أهل األرضين.للا م  
واعلم أن  ،، ما كان له أن يدخل فيها إال خائفا. وما أصابك فمن للاوتب  

بة آياتنا في الثي    ريهم آية منعشيرتك األقربين، إنا سن   ْر نذ  العاقبة للمتقين. وأ  
بون بآياتي وكانوا من لدنا إنا كنا فاعلين. إنهم كانوا يكذ   أمر   ،ها إليكونرد  

من  ن  ونمن ربك فال تك الحق   ،بي من المستهزئين. فبشرى لك في النكاح
إن ربك  ،وها إليكلكلمات للا، وإنا راد   ل  ها، ال مبد   ناك  جْ الممترين. إنا زو  

وكل من  ،حانذب  ت   من لدنا ليكون آية للناظرين. شاتان   فضل   ،لما يريد ال  فع  
عليها فان. ونريهم آياتنا في اآلفاق وفي أنفسهم ونريهم جزاء الفاسقين. إذا 

أليس هذا بالحق، بل الذين  ،وانتهى أمر الزمان إلينا ،جاء نصر للا والفتح
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ف. إن السماوات عر  أن أ   ا فأحببت  ا مخفي  كنـز   كفروا في ضالل مبين. كنت  
 م إله  كأنما إله يوحى إلي   ناهما. قل إنما أنا بشر  قْ ا ففت  ق  تْ واألرض كانتا ر  

ا فيكم عمر   رون. ولقد لبثت  ه إال المطه  والخير كله في القرآن، ال يمس   ،واحد  
ن قبله أفال تعقلون. قل إن هدى للا هو الهدى، وإن معي ربي سيهدين. م  

. إيلي إيلي لما ْر ماء. رب إني مغلوب فانتص  رب اغفر وارحم من الس
بيدي رحمتي لك  غرست   .أسمع وأرى  ،إني معك ،ني. يا عبد القادراسبقت

 نفخت   ،ك الالزم، أنا محييكد  أمين. أنا ب   كين  وإنك اليوم لدينا م   ،وقدرتي
ع على عيني صن  الصدق. وألقيت عليك محبة مني ولت   فيك من لدني روح  

ه فاستغلظ فاستوى على سوقه. إنا فتحنا لك فتحا ر  ه فآز  أ  طْ ش   أخرج   كزرع  
من الشاكرين. أليس  فكنْ  ،من ذنبك وما تأخر م  مبينا ليغفر لك للا ما تقد  

أه مما قالوا ه وبر  ل للا عبد  للا بكاف عبده. أليس للا عليما بالشاكرين. فقب  
كيد  ن  وه  وللا م   ،اك  وكان عند للا وجيها. فلما تجلى ربه للجبل جعله د  
ا من لدنا كذلك نجزي الكافرين. ولنجعله آية للناس ورحمة منا ولنعطيه مجد  

إنك ، ال تحاط أسرار األولياء .ي ك سر  سر   .المحسنين. أنت معي وأنا معك
ق السفيه ومن المقربين. ال يصد   واآلخرة ا في الدنيا وجيه  . على حق مبين

وار. قل أتى أمر له خ   جسد   عجل   ،وعدو لك لي إال ضربة اإلهالك. عدو  
وكان حقا  ،ىك يتأت  األنبياء وأمر   للا فال تكن من المستعجلين. يأتيك قمر  

الحق وينكشف الصدق ويخسر  يجيءيوم  .علينا نصر المؤمنين
ربنا اغفر لنا إنا كنا  ،ون على المساجدالخاسرون. وترى الغافلين يخر  
يغفر للا لكم وهو أرحم الراحمين. تموت  ،خاطئين. ال تثريب عليكم اليوم
 "بتم فادخلوها آمنين.وأنا راض منك. سالم عليكم ط  

                                                           
  خبط صغري اجلملةحتت هذه إىل تريخ هذا اإلهلام حيث ك تب  يف األصل قد أ شري :

 م. )الناشر(1893 سنة جوالي 30
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 ، وأّما عقائدان اليت ثّبتنا هللا عليها، فاعلم اي أخي أاّن آمّنا بهلل ربًّ
. وآمنَّا بلفرقان أنه من هللا ا أبنه خامت النبينيوآمنّ  ،نبيًّا  ومبحمد  

كماته وقصصه  الف بّيناته وحم  الرمحن، وال نقبل كل ما ي عارض الفرقان وخي 
 ،أو كان من اآلاثر اليت مسّاها أهل  احلديث  حديثًا ،ا عقليًّاولو كان أمرً 

ألن الفرقان الكرمي كتاب  قد  ؛أو كان من أقوال الصحابة أو التابعني
ي  م تل و  لفظً  اه لفظً ثبت تواتر   يف  ن شكّ ، وم  يقيينّ   قطعيّ ا، وهو و ح 

قطعيته فهو كافر مردود عندان ومن الفاسقني. والقرآن خمصوص بلقطعية 
ه أيدي الناس، وله مرتبة فوق مرتبة كل كتاب وكل وحي، ما مسَّ  ،التاّمة

غريه عليه فقد  ن آثر  وأما غريه من الكتب واآلاثر فال يبلغ هذا املقام، وم  
 الشك على اليقني. آثر  

الف بعضهم بعضا يف أخذ بعض األحاديث ن ف  وكم م   رق اإلسالم خي 
، واليت أو تركها، فاألحاديث اليت يقبلها الشافعية ال يقبل أكثرها احلنفية  

خرى من املسلمني. رق أ  يقبلها احلنفية ال يقبلها الشافعية، وكذلك حال ف  
الكتب  مام البخاري يف صحيحه.. وهو أصحُّ وكم من حديث ذكره اإل

عند أهل احلديث بعد كتاب هللا.. ولكن ال يقبل الفرقة احلنفية أكثر 
هر وغريه، وال بجل   أحاديثه، كحديث قراءة الفاحتة خلف اإلمام والتأمني  

يكونون إىل تلك األحاديث من امللتفتني. ولكن ما كان ألحد أن 
 من الذين أضاعوا الصالة ومن املبتدعني.يهم كافرين أو حيسبهم يسمّ 

 ،فاحلق أن األحاديث أكثرها آحاد  ولو كانت يف البخاري أو يف غريه
كتاب هللا أبن ال   التحقيق والتنقيد وشهادة   وال جيب قبوهلا إال بعد  
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كماته، وبعد   الفها يف بّيناته وحم  العاملني.  ع ّدةل القوم و إىل تعام   النظر   خي 
 ض القرآن  ر  أحد  لرتك حديث  يعار  مر كذلك فكيف ي كفَّ فإذا كان األ

ا بلقرآن وي نّجي املسلمني من أيدي أو ألجل أتويل  جيعل احلديث مطابقً 
رون املؤمن بهلل ورسوله وكتابه ألجل حديث من فّ  املعرتضني؟ وكيف تك

تمل فيه شائبة كذب الكاذبني؟  اآلحاد الذي حي 
ببّينات كتاب  فإهنا قد ثبت ،املسيح فانظر مثال إىل مسألة وفاة 

من ثالثني آية بلتصريح  اوتشهد على وفاته قريبً  ،هللا املتواتر الصحيح
للطالبني. فإن تذكرت  بعد  إفادةً  "قد كتبناها يف كتابنا: "إزالة األوهام

ظاهره، على فاعلم أنه ف ّسر  "،مسلم"كر يف ا الذي ذ  ا دمشقيًّ ذلك حديثً 
الف بيّ اقفر ي عارض الوال شك أنه  ناته وخيالف ن على تفسريه الظاهر وخي 

، وال يرضى مسلم أن يرتك القرآن "اإلزالة"خرى قد ذكرانها يف أحاديث أ  
اليقيين القطعي حبديث واحد ال يبلغ إىل مرتبة اليقني. ولو فعلنا كذلك 

 ،ور فع األمان ،وآثران اآلحاد على كتاب هللا لفسد الدين، وبطلت امللة
واشتد علينا صولة الكافرين. نعم.. نؤمن بلقدر املشرتك وتزلزل اإلميان، 

الف القرآن، وهو أنه ا على رأس دً املسيح املوعود جمدّ  جييء الذي ال خي 
املائة عند غلبة النصارى على ظهر األرض، وخيرج يف أرض أفسدوها 

فيكسر صليبهم ويقتل خنازيرهم،  ،رينوجعلوا مسلمي أهلها متنصّ 
 ي دخل السعادة يف الباقني.و 

يف صدرك شيء من لفظ نزول  عند منارة دمشق، فقد  وإن حاك   
ال بطل ال يصّدقه الفرقان بل يكّذبه  أثبتنا أن النـزول من السماء حم 
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بوفاة املسيح  ن  فإن كنت تؤمن بلفرقان وتؤثره على غريه، فآم   بقول مبني.
رب العاملني. والعجب أن  وعدم نزوله من السماء، كما تقرأ يف كالم

ية املفرتين. ر  لفظ النـزول من السماء ال يوجد يف حديث  وإن هو إال ف  
واألحاديث كلها قد اتفقت على أن املسيح املوعود من هذه األمة، فإن 

 النبوة قد خ ت م ت وإن رسولنا خامت النبيني.
ن والنـزول يف احلديث مبعىن نزول املسافر من مكان إىل مكان، فإ

زيل هو املسافر، فلو سلم صحة احلديث فيثبت أن املسيح املوعود أو الن  
 ،من األوقات من خلفائه يسافر من أرض وينـزل بدمشق يف وقت   أحد  

فلم يبكون الناس على لفظ دمشق؟ بل يثبت من لفظ النـزول عند منارة 
ينـزل دمشق أن وطن املسيح املوعود الذي خيرج فيه هو م لك  آخر، وإمنا 

منا احلديث أبلفاظه، وفيه كالم.. بدمشق بطريق املسافرين. هذا إذا سلّ 
 ألن األحاديث من الظنيات إال احلصة اليت ثبتت من تعامل املؤمنني. 

ولو كانت اآلاثر املدونة يف البخاري وغريه من اليقينيات كالقرآن 
لقرآن كما كلزوم الكفر من إنكار آايت ا  ن إنكارها الكفر  الكرمي للزم م  

يلزم أن يكون املسلمون  ال خيفى على املاهرين يف الشرع املتني. فحينئذ  
ويلزم أن ال ينجو من ورطة الكفر أحد من أكابر املسلمني  ،كلهم كافرين

ألن ترك بعض األحاديث  ؛وأصاغرهم بل من األئمة السابقني املتقدمني
 دثني أمجعني.الفقهاء واألئمة واحمل أحاطتوإنكار بعضها بالء  عام 

 ن آمن  خامت األنبياء، فال شك أنه م   نا ومع ذلك.. إذا كان نبيّ 
ر خبامت النبيني. فيا بنـزول املسيح الذي هو نيب من بين إسرائيل فقد كف  
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حسرة على قوم  يقولون إن املسيح عيسى بن مرمي انزل  بعد وفاة رسول 
 ،ان ويزيد عليهابعض أحكام الفرقمن وينسخ  جييءويقولون إنه  ،هللا

وهو خامت املرسلني. وقد قال رسول هللا  ،وينـزل عليه الوحي أربعني سنة
"ن أين يظهر نيب ومسّاه هللا تعاىل خامت األنبياء، فم   ،: "ال نيب بعدي

ا، بعده؟ أال تتفكرون اي معشر املسلمني؟ تتبعون األوهام ظلما وزورً 
 ني. الا، وصرمت من البطّ وتتخذون القرآن مهجورً 

وإانَّ نؤمن مبالئكة هللا ومقاماهتم وصفوفهم، ونؤمن أن نزوهلم 
ال يربحون  ر،ل اإلنسان من الداير إىل الدايكنـزول األنوار، ال كرتحُّ 

 رية  مقاماهتم ومع ذلك كانوا انزلني وصاعدين. وهم جند هللا وج  
منهم إال له مقام  ال ي فارقون مقاماهتم، وإن   ،اؤهاطالسماوات وخل

طاعة  ويؤّدونعلوم، يفعلون ما يؤمرون، وال يشغلهم شأن عن شأن م
 رب العاملني. 

هم من مقاماهتم.. ملا جاز د  ولو كان مدار انصرام مهماهتم.. تباع  
يف املشرق  تواحد، بل وجب أن ال ميوت ميّ   األنفس يف آن  أن ت توّفَّ 

 قبض نفس رجل  ن يف اآلن الذي قّدر هللا له قبل أن يفرغ م ل ك  املوت م  
ل يف اآلن املذكور وقبل أن يرحل يف املغرب الذي هو شريك بملائت األوّ 

م  هذا إال كذب مبني. إمنا أمرهم إذا أرادوا شيئا  إىل املشرق، وإن   حب  ك 
األنفس وصرف  قّ أن يقولوا له كن فيكون، وما كان هلم أن ينـزلوا بش  هللا 

 األرضني. انمكان كسكّ  الوقت ونقل اخلطوات وترك  
ونؤمن أبن حشر األجساد حق، واجلنة حق، والنار حق، وكل ما 
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حق، وهو خري األنبياء  نا رسول هللا ما عّلم   جاء يف القرآن حق، وكلّ 
الف الشرع والفرقان مثقال ذرة فقد  وختم املرسلني. ومن عزا إلينا ما خي 

ي نايف  من كل أمر  افرتى علينا وأتى ببهتان صريح كاملفرتين. أال إاّن بريئون 
نا، وإن مل دان ونبيُّ وإاّن مؤمنون جبميع أمور  أخرب هبا سيّ  ،قول رسولنا 

 ع معارفها إبهلام مبني. ود  نعلم حقيقتها أو ن  
وإاّن بريئون من كل حقيقة ال يشهدها الشرع، واعتصمنا حببل هللا 

نا نا فاجعل  لك ربَّ  جبميع قلبنا، ومجيع قوتنا، ومجيع فهمنا، وأسلمنا الوجه  
 نا مسلمني.ا على ما ن ؤذ ى وتوفَّ علينا صربً  غ  من احملسنني. ربنا أفر  

ولكن هللا قد منَّ عليَّ وجعلين  ،روحي على أرواح إخواين ل  وما أ فضّ   
مين من وعلّ  ،فمن آالئه أنه أنعم عليَّ بملكاملات واملخاطبات .من املنعمني

 مين هللا، وجعلين لألنبياء من الوارثني.يعلّ ال أن  أسرار  ما كنت أن أعلمها لو
ن آالئه عليَّ أنه وجد قوم النصارى يفسدون يف األرض ويّتخذون وم   

ون عباد هللا، فبعثين ألكسر صليبهم وأمّزق وي ضلّ  ،ا بغري احلقالعبد إهلً 
 اجملرمني. بعيدهم وقريبهم وأ ج ّذ هام  

ة على األعداء، احلجّ  وأمتّ  ،من السماء ومن آالئه أنه آتين آايت  
ه إين على حق مبني. وترى ه وجالل  ت  زّ وخجَّل كل خبيل وضنني. فوع  

صدقي إن تصاحبين كالطالبني. ووهللا.. مث تهلل.. إن  كالوابل آايت  
جاءين أحد على قدم الصدق والطلب، لرأى شيئا من آايت ريب إىل 

توازنوا يف الكمال، ين احلسداء قبل أن يباروين للنضال، وير  أربعني. وأكف  
هذا إال  ويتحاذوا يف الفعال، وعرّيوين طاغني. وملا رأوا اآلايت قالوا إن  
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ا عمني. وكانوا قومً  ،عشواء   ، فمشوا خبط  وجنوم   ر  ف  مبني أو ج   سحر  
ي  ، ولكن ال ينفع الع  أشرقت الشمس وما كان معها غيم   وال ضوء،  نور   م 

 قرين.فهو هلم  ،واستخلصهم الشيطان لنفسه
أتبع رسويل وسيدي  د ،حّ  مو  وإين مؤمن   ،احتسبين كافرً  ،اي أخي

،  ًع نعشي ه، وأرجو أن يشيّ عاع  ب  ه و  لعلومه وبع  وجعلين هللا واراث
م، راستنـزل منك رفق الكأ، ومع ذلك أخضع لك بلكالم و اتّباعه يف

 ل  وال تسل  ، ين النار  ، وال ت ر  ار  فّ يب الك   ت  عليَّ وال ت شم   ظ  فال تغل  
، والصاحلون حيملون أوزار إخواهنم، ني   ل   ني   ، واملؤمن ه  ار  سيفك البتّ 

قلوهبم، وتسرية كروهبم، وال يريدون أن يقتلوهم  ةويسارعون إىل تسلي
 وأن جيعلوهم عضني. ،تقتيالً 

فرقة لقتل فرقة،  ال تنهض   ولكن، اإلسالم كثريةرق واالختالف يف ف  
ك، اي أخي انر   ئ  ف  ط  أ  يت رمحة. فإن اختالف أمّ : وقد قال رسول هللا 

ى؟ ر خري الو  تؤذي من حيبُّ  بسنن الصاحلني. مل    ك، واقتد  بّتار   د  م  غ  أ  و 
نا األعلى؟ فاعلم أن هللا ورسوله املصطفى؟ أو ت رضي به ربَّ  رُّ به روح  س  ت  أ  

 تؤذ من الذين ي عادون أولياءمها، فإن كنت ترجو شفاعة رسولنا فال ن  برايّ 
ك لَّ ليغفر ذنوبك وحي    ،مث اتق هللا، مث اتق هللا ،ني املصافني، واتق هللااحملبّ 

 مني.مقعد املنع  
 ف  هللا أكرب من مقتك، فخ   ت  ق  إن م   ،أيها اإلنسان الضعيف احملتاج

 فأسه وكن من املرتعشني.
 



                                                                                                                         باقة من بستان املهدي حتفة بغداد
 

 

40 

ـد    اح  ـجي    أو   ر  ـدمَّ ي   لي ث  م    ـل وه   باح  ي    ليت  قـ    ـله   هللا  اك ه 
 ناح  ج    ـت  ثب  ي    ومل   خـزايً  رى أ  أين وهل يف مذهب اإلسالم 

 حاح  والصّ    يشهـد   هللا   كتـاب   للناظـرينا     ب نّي      وصــدقي
 رايح    ت  ـهبّ    ذا ـهك   نـولك الكرام    لق  خ   األذىوما كان 

 اح  ص  الف    م  ـل  الك  ه وتشفي صدر   ـرّ  ح    قول    يفهم  ـرَّ احل    وإنّ 
 اح  ـد  ب      واسـعـة   هللا   وأرض ريب س بلوال أخشى العدا يف 

 وارتيــاح      ذوق     ثـم    رضاء   يبـحبي املصائب اي   لنا عند
 ـراح  ق     ـصـح  ن      هإنّ      يـربّ و  مآيل ر  وانظ   اهلوى تقف   فال 
      ومنـك وأدعوفكم شرّ ، أ  عجبن وم  

 
 ماح  والرّ      ـة  ـرفيّ ش  امل

 الصالح   رجىدي ي  ـفمنكم سيّ  خـري     كلّ     كم حديقة  دت  ل  وبـ  
 اح  ـفك       خـريات     بـغداد      ويف !عجب   ،يؤذين   د  كمثلك سيّ 

 مساح     ريتكموس     هـذا؟   فمـا  بسبّ   رين تذك     بّ  أرى اي ح  
 نشـراح  اال       وزاد      وصـافينا  حتًفا  ما أعطيت    كلَّ    انأخذ  
 فـتتاح  اال     كـمن   كان   ولكـن  كاهلدااي  جوايب  مين   ـذ  فخ  

 ـالح  ط     أو    كال  ـن     ـعه  فمرج   خبصم    أظافريي  ت  إذا اعتلق  
 والـنجاح      شرىب        ار  وّ زُّ ـلفل   وسلًما   ـاحبًّ    وافيـتين   وإن  
 رايح     اء  ـم  نم    تعطيك   فـال مـاء    أهنار     ن  ب  تقر     لـم   وإن

 وانسطاح       عود  ق       ويوبقكم جهد    عند الصلد سهل   ورشح  
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 صاح  النّ     ط ـلريتب     اند  ـوجـاه   ييب  ب  ح   اي  نصًحا   ومـا أنلوك
 زاح  ـم  ـال  ه ط  خيال      ال     د  ـوج   هزل    صحي خالص ال نوع  ون  

 اح  ـشو      قوى ـللت   الفكر  فإن كالمي يف   ر  فكَّ ت     ـيّب فيا ح  
 ياح  والنّ      واكلـالث   وجد    وما  وجد   فوق   لقومي  ويل وجد  
 الح     فالـوقت   تنتهـوا   وإن مل إليكم      جمد    أويل إليكم يـا 
 ـزاح  ي      وال    دُّ ـر  ي     ال  ـؤيلوس   ريّب    عند   عظيم   ويل قـدر  

 تاح  م      فضل     حوهـن  فـيسعى دعاء   يف   يبكي ومثلي حـني 
 قاح  و  ـال   إال    الورى    عهاب ـ ت  فيـ   شسي أنوار     ن  ع  تلم    وكادت
 باح  ـالن    وال  الب  الك    تبقىفال  ق  ر  بـ     ثل  م     ريّب    يـوم   ويـأيت 

 افتضاح      فيها   للعـدا  مـراتب   يوم    طف ريب كلن ل  م    ويل
 ـالح  ي      وال   يـستنري     ووجـه   تـام    كالبدر     كامل    ونـور  

 واصطباح    عيـد     لـاللي   وبعد  بوق  غ    نى م  سق  وحنن اليوم ن  
 وراح     وح  ر    فـضله    ـنم    ويل  نور     كل   املهيمن  وأعـطاين
 ؟ناح  ج    مين   ن  ر  يصد    ما  ـل  فق   جرم     ثبوت   بـغري   أتقتلين

 فالح     لنا لـقات      ـرجىي      فـال جج  قتلنا الكافرين بسيف ح  
 الح  السّ     يصون وال  س  ر  تـ    وال مالذ    وليس لنا سوى الباري

 ماح  ـالطّ     يناوحـه   ال    ك  ـملي بلنواصي  ع  سف  ي    أتعلم كيف
 فاح  ـوالصّ        ـةاألسنّ      عـهوتتب   ود  ط    كلّ     ذروة    الـربّ   دُّ ه  يـ  



                                                                                                                         باقة من بستان املهدي حتفة بغداد
 

 

42 

 باح  م      أمـر      دكمـعن   لي ـوقت خصيمي؟  بسيف اي أتقتلين 
 ايح  رّ ـ ال    فيـتس  اتـنا ذرّ     على حبيب   من   نا بسيفت  وقد م  

 حاح  ش     حزب    اعكمـبق   وحلَّ  قوم     اي شيخ   ن سيوفكم ي  وأ  
 ساح  ـاكت   إال   رهمـأم   يك    ومل وصال احلزب واختلسوا كذئب  

 داح  الـرَّ    إال   كم ـبيت  يف   ا ـفم ء  ز  ر     كلُّ    عليكم ت  بّ وقد ص  
 اسرتاحوا   وما  ن ـجائعي  وعاشوا جبوع    وااب  ذ    مسلم   ن م    وكم

 جاح  و       مـاء     عنـدكم    نـلكو  حبري  موج ف يعر   وحبر العلم 
 قــرتاح  اال      لوال    الفضل    وأين ارجتال    من نظمت قصيديت 

 راح  ـالصُّ    احلقّ    هو  مـا  ودونك  كالكرام      بعفو      مين  ـذ  فخ  
 اح  ـنش       بـطل      أنـين     فـتعلم صحيبعد ن   وإن برزتين من 

 

ا على اي أخي.. حفظك هللا! إين قد كتبت هذا املكتوب، ترمحًّ 
ع فيه، وقد املود   السرّ  م ح  ال  ه، و  ي  آلل   فَّ فاستش  ا خليالك، حالك، وإصالحً 

 ذو مساحة   ق  ر  خ   ل  ذ، وأنت ببُّ ك يـ ل  ت  و  ق  ع  ، وب  أمسع أن أخالقك حت  بُّ 
 مأمثة، وت ق ف  موقف   ة من احملسنني. فال أظن فيك أن ت ر د  مورد  وفتوّ 

 .معذرة  عن بدرة، بل أظن أن متيل إىل ومعتبة   تبعة   مندمة، وتتَّب ع  سبل  
د  ن و ل  واتق هللا إين أراك م   ،حسن ظين ق  قّ  وظين فيك جليل، فح  

 الصاحلني.
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حرج عليك من أن تسألين  وإن كنت يف شك مما كتبنا يف ك ت ب نا، فأيُّ 
من  كل ما ال تعرف حقيقته، وال تفهم ماهيته، وعسى أن حتسب كلمةً 

ب دائما قل يتأهّ ان. والعالكفر وهو من معارف كتاب هللا وحقائق الدي
من مائنا  الً ج  س  لك م ع  ف  وأ   م  مركزه عند وجدان احلق املبني. فق   ملزايلة
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
د مل ته يف كل أوان، احلمد هلل الذي يقيم حجته يف كل زمان، وجيد  

منه هاٍد بعد هاٍد، ومين   قخ ل  ل فساد، وينتاب الخ ويبعث مصلحا عند ك
داد، ويسو ي الصراط للمتأه بني. يهدي على عباده إبراءة طرق سخ 

ح عقل بكشف أستاره، ي لقي الروح سمخ لق بكتابه إىل أسراره، وال ي  الخ 
يفتح على من يشاء أبواب إرشاده، فال على من يشاء من عباده، و 

ٌن، وي دخله يف الطيبني. يدعو من يشاء، يغشاه درٌن وال ينتطحه قر 
ي ب من يشاء، وي عطي من يشاء من نعماء و  يطرد من يشاء، وُي 

ن هبا أحق  وأوىل. الناس  عظمى، وجيعل رساالته حيث يشاء، ويعلم مخ 
كلهم ضال ون إال من هداه، وكلهم مي تون إال من أحياه، وكلهم ع مٌي 

طاش إال من سقاه، ، وكلهم ع  إال من أراه، وكلهم جياع إال من غذ اه
 ومن مل يهده فال يكون من املهتدين.

والصالة والسالم على رسوله ومقبوله حممد خري الرسل وخامت 
الذي جاء ابلنور املنري، وجن ى اللق من الظالم املبري، وخل ص  ،النبيني
تى ص حًفا آني من اعتياص املسري، وهي أ هلم زاًدا غري اليسري، و لكالسا
ودها، ورغبت كل فطرة ىن ع  بة، اغتذى كل طالب بخ رة كشجرة طي  م طه  

األزل ومن  إال الذي كان شقي   يسليمة يف استشارة سعودها، وما بق
 احملرومني.

والسالم على آله الطيبني الطاهرين، الذين أشرقت األرض  
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اإلمامة،  دورخ بنورهم، وظهر احلق بظهورهم، وال شك أهنم كانوا ب  
االستقامة، وال ي عاديهم إال من كان مورد اللعنة، وزائغا  طرقوجبال 

بة أجعني. ح  ب هم مع حب  الص  ع ح  م هللا رجال جخ عن احملج ة، ورح  
من  عخ ن ظل ه، وأطوخ م   عخ وعلى أصحابه وصفوة أحبابه الذين كانوا له أتبخ 

إبذعان وهنضوا إىل ما أ مروا  ؛هل  ع  تركوا بروق الدنيا وزينتها برؤية لخ  .فعله
املريرة، وما   من القلب وسعادة السرية، وجاهدوا يف هللا على ضعف

كانوا قاعدين. تبت لوا إىل هللا تبتيال، وجعوا خزائن اآلخرة وما ملكوا 
رية، وبذلوا أنفسهم إلشاعة املل ة، من الدنيا فتيال، وما مالوا إىل امرتاء امل  

وا أنفسهم ابتغاء نني. شرخ حىت صاروا من الفا رسول هللا  وا ظاللخ فخ وق خ 
مرضاة الرب اللطيف، ورضوا ملرضاته مبفارقة املألف واألليف، وأحنوا 

عظمى فج ذبوا إىل هللا  أبصارهم عن الدنيا وما فيها، وأخذهتم جذبةٌ 
 رب  العاملني.
و ة اإلسالم يقتضي النصح وصدق الكالم، خ  .. فاعلم أن أ  أما بعد

اه كسرٍ  مكتوم فهو أحد من الائنني. ا من علوم فأخفعلمً  يخ ومن أ عط
صى حقائقها، وال مانع لظهورها،  وإن العلوم ال تنتهي دقائقها، وال ُت 
وال حماق لبدورها، وكم من علم ت ر ك لآلخرين. وقد عل مين رّب  من 

هذه املائة، وخص ين يف علومه  جمّددأسرار، وأخربين من أخبار، وجعلين 
 من مفائحسله من الوارثني. وكان ابلبسطة والسعة، وجعلين لر 

                                                           
 الصحيح "منائح". )الناشر( يبدو أنه سهو الناسخ ولعل 
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قد مات مبوته تعليمه، وعطااي تفهيمه، أن املسيح عيسى بن مرمي 
 املسيح املوعودكإخوانه من املرسلني. وبش رين وقال إن   وّف الطبعّي وت  

، نفعل ما هو أنتالذي ينتظرونه  واملهدي املسعودالذي يرقبونه 
،  جعلناك املسيح ابن مرميإنّ نشاء فال تكونن  من املمرتين. وقال: 

ه وجعلين على دقائق األمر من املط لعني. وتواترت هذه ر   س   مخ ت  خخ  ض  ففخ 
ت  البشارات، وتتابعت اإلهلامات ، حىت صرت  من املطمئنني. مث ختري 

ه طرق السالمة، فوجدت   ق احلزامة، ورجعت  إىل كتاب هللا خفري  يطر 
َيا ِعيساى من بيانه:  ن وضحبيان يكو  الشاهدين. وأي   عليه أو لخ 

لك من ف يك وجعخ وخ ت خ  هداك هللا قبلخ  ،ر  فانظ   ؟ِإّّنِ م ت اوافِّيكا 
تاينده هللا بقوله: املستبصرين. وأك   فيه اي من  ر  ك   ففخ ، ف الامَّا ت اواف َّي ْ

آباثر، وال  بارٍ م   ل  آذيتين، وحسبتين من الكافرين. وهذا نص  ال يرد ه قو 
 يف مضمار، وال ينكره إال من كان من الظاملني. ارٍ م   جيرحه سهم  

أفكارهم، وضعفت جوازل أنظارهم، ال ينظرون  ر  والذين غاض دخ 
ع جهالته، ويتكلمون  إىل كتاب هللا وبي ناته، ويتيهون كرجل تب  

ت ضع ملعىن خاص بل عم  كمجانني. يقولون إن لفظ التويف  ما و  
دون كاملفرتين. وإذا قيل هلم مبانيه، وكذلك يكي حكمت  معانيه، وما أ  

 وقبضِ  ةلإلماتإن هذا اللفظ ما جاء يف القرآن كتاب هللا الرمحن إال 
، فكيف تصر ون على األجسام العنصرية األرواح املرجوعة، ال لقبضِ 

                                                           
 )هذا سهو من الناسخ والصحيح "أوضح". )الناشر 
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ينا ؟ قالوا إّن  ألفخ معىن ما ثبت من كتاب هللا وبيان خري املرسلني 
  أبد اآلبدين.آابءّن على عقيدتنا ولسنا بتاركيها إىل

هلم إن خامت النبيني وأصدق املفسرين فس ر هكذا لفظ  مث إذا قيل 
تاينأعين:  ؛ يف تفسري هذه اآليةالتويف   كما ال ُيفى على   ،ت اواف َّي ْ

 :يكمتوفِّ عه ابن عباس ليقطع عرق الوسواس، وقال: أهل الدراية، وتب  
ن وم  ، أو ل املعصومنيكان   نيبن ترتكون املعىن الذي ثبت م   فل مخ  ،كمميت  

كيف نقبل ومل يعتقد   :ابن عم ه الذي كان من الراشدين املهديني؟ قالوا
 ية ومل حييطوا آراءخ ر  ا ومن الف  ا وزورً لون؟ وما قالوا إال ظلمً هبذا آابؤّن األو  

، وما تبعوا إال الذين نيئاملخطاألم ة إال الذين قربوا منهم من  سلف  
ومن قوم حمجوبني. فما زالوا آخذين  جخ عوخ أ جٍ ي  من ف خ ضل وا من قبل 

ع فرجع بعضهم متند مني. وأم ا الذين طبخ  ،آباثرهم حىت حصحص احلق
هللا على قلوهبم فما كانوا أن يقبلوا احلق وما نفعهم وعظ الواعظني. 

 والعلماء الراسخون يبكون عليهم وجيدوهنم على شفا حفرة ّنئمني.
قد  لفظٌ  التوّف أن لفظ  هميف أنفساي حسرة عليهم! مل خ ال يفك رون 

 اإلنس ونب   اتضح معناه من سلسلة شواهد القرآن، مث من تفسري نب  
ن فس ر القرآن برأيه فهو ن، ومخ ان تفسري صحاّب  جليل الش، مث م  اجلان  

من هذا إن كانوا  ، فأي حجة أوضح  الشيطان أخهو ليس مبؤمن بل 
من املعاين املرادة املتواترة،  امً ألفاظ ُتك   مؤمنني؟ ولو جاز صرف  

ونزلت  ،الرتفع األمان عن اللغة والشرع ابلكلية، وفسدت العقائد كلها
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ة والدين. وكل ما وقع يف كالم العرب من ألفاظ وجب آفات على املل  
م األقل  على علينا أن ال ننحت معانيها من عند أنفسنا، وال نقد   

د أهل املعرفة، وكذلك كانت عن تقدميه قرينة يوجباألكثر إال عند 
 س نن اجملتهدين.

زعم أنه  رقة من املل ة، وكل  وملا تفرقت األم ة على ثالث وسبعني ف  
خمرج من هذه االختالفات، وأي طريق الالص  من أهل السن ة، فأي  

شر املؤمنني امن اآلفات من غري أن نعتصم حببل هللا املتني؟ فعليكم مع
إن روا اآلن.. ففك    .عه فقد جنا من طرق السرانابتباع الفرقان، ومن تب  

يف هذا  ويكمل فيه البيان، وما خالفه حديثٌ  املسيح القرآن يتوّفَّ 
 البخاري والعيين وفضل الباريره وزاد العرفان، وتقرأ يف املعىن بل فس  

ّن اس بتوضيح البيان، وسي د  عب   ، كما شهد ابن  ةاإلماتهو  التوّف أن 
بعده اي معشر اإلخوان  يأمٍر بق ، فأي  اجلان   نس ونب  الذي إمام اإل

 وطوائف املسلمني؟
وقد أقر  املسيح يف القرآن أن فساد أم ته ما كان إال بعد موته، فإن  

ن النصارى ما أفسدوا إكان عيسى مل ميت إىل اآلن، فلزمك أن تقول 
عن  فهو بعيد للتوّف خر آوالذين حنتوا معىن  .مذهبهم إىل هذا الزمان

ن هو إال من أهوائهم، وفساد آرائهم، ما أنزل هللا به من إالتشف ي، و 
سلطان، كما ال ُيفى على أهل الربة وقلٍب يقظان. وإن مل ينتهوا 

                                                           
 )يبدو أنه سهو الناسخ والصحيح "توجب". )الناشر 
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ا، وأصر وا على الكذب عمًدا، فلي خرجوا لنا على معناهم سنًدا، حقدً 
ن وليأتوا من هللا ورسوله بشرح مستند إن كانوا صادقني. وقد عرفتم أ

 ، وكان أعمقخ ةإال يف معىن اإلمات التوّف بلفظ  مخ ما تكل   رسول هللا 
فال  ،املبصرين. وما جاء يف القرآن إال هلذا املعىن الناس علما وأو لخ 

 كم الكذبخ ف ألسنت  ُتر فوا كلمات هللا خبيال أدىن، وال تقولوا ملا تص  
 ذلك حق وهذا ابطل، واتقوا هللا إن كنتم متقني.

ن هو من زه من وال تبغون تفسري مخ  ،رجًا ابلغيبو بعون غلطًا تت مل خ 
املعصومني؟ فاجتنبوا مثل هذه التعص بات، واذكروا  دخ العيب، وكان سي  

ا يتوف اكم املمات، أت رتكون يف الدنيا فرحني؟ فاذكروا يومً  ودخ املوت اي د  
ن خالف احلق رادى، وال ينصركم مخ رادى ف  رجعون إليه ف  هللا مث ت  

 سألون كاجملرمني. وعادى، وت  
وأم ا قول بعض الناس من احلمقى أن اإلجاع قد انعقد على رفع 

 ،ال حبياته الروحاين اجلسماينحبياته عيسى إىل السماوات الع لى 
أن هذا القول فاسد ومتاع كاسد، ال يشرتيه إال من كان من  فاعلم

وهو ليس بثابت اإلمجاع إمجاع الصحابة، من راد املفإن اجلاهلني. 
فاملوت اثبت  ،كمميت   :متوفّيك، وقد قال ابن عباس: ف هذه العقيدة

ف الامَّا وقد مسعتخ اي من آذيتين أن آية:  .كوإن مل يقبل عفريت  
تاين اليت ثبتت من  ةتدل بداللة قطعية وعبارة واضحة أن اإلمات ت اواف َّي ْ

                                                           
 )يبدو أنه سهو والصحيح: "اجلسمانية" و "الروحانية". )الناشر 
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بعض الناس. ت وليس بواقع كما ظن تفسري ابن عباس، قد وقعت وت  
ك كاألسارى؟ ر  أفأنت تظن أن النصارى ما أشركوا برهبم وليسوا يف ش  

أبن املسيح قد ماتا فلزمك اإلقرار  ،وأضلواوإن أقررت أبهنم قد ضلوا 
ر وال ، فإن ضاللتهم كانت موقوفة على وفاة املسيح، فتفك  وفاتا 

ادل كالوقيح وهذا أمر قد ثبت من القرآن، ومن حديث إمام  .ُت 
، فال تسمع رواية ختالفها، وإن احلقيقة قد انكشفت اجلان   اإلنس ونب  

فال تلتفت إىل من خالفها، وال تلتفت بعدها إىل رواية والراوي، وال 
لك نفسخك من الدعاوي، وفك     ر كاملتواضعني.هت 

لن زيل عنك غشاوة االسرتابة،  النيب والصحابةهذا ما ذك رّنك من  
هم، وإن  م  ل  ين جاءوا بعدهم، فن ذك رك شيئا من كخ الذ إمجاعوأما حقيقة 

 كنتخ من قبل من الغافلني.
ثني من فضل الذي كان رئيس احملد    اإلمام البخاري،أن  فاعلم

، كما أشار إليه يف الصحيح، ّرين بوفاة املسيحأول املقِ ، كان ئالبار 
وإن   .ع اآليتني هلذا املراد، ليتظاهرا وحيصل القوة لالجتهادفإنه جخ 

كنتخ تزعم أنه ما جع اآليتني املتباعدتني هلذه الني ة، وما كان له غرض 
مل خ جع اآليتني إن كنتخ من ذوي العينني؟  إلثبات هذه العقيدة، فبني    

 على طرق الفاسقني. ، فاتق هللا وال ت صر  وإن مل تبّّي، ولن تبّّي 
ع جمما "سل م انظروا اي ذوي األبصار، إىل كتابكم امل البخاريمث بعد 

، وقد م احلياة مث ، فإنه ذكر اختالفات يف أمر عيسى "البحار
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اي أهل اآلراء، وخذوا حظ ا  "اجملمع". فانظروا مات :قال مالكقال: و
من احلياء، هذا هو القول الذي تكفرون به وتقطعون ما أمر هللا به أن 

ر يوصل وابعدمت عن مقام االت قاء، أليس منكم رجل رشيد اي معش
 املفتتنني؟

 وجاء يف الطرباين واملستدرك عن عائشة قالت: قال رسول هللا 
مث بعد هذه الشهادات،  .إن عيسى بن مرمي عاش عشرين ومائة سنة

املشهود له ابلتدقيقات، فإنه قال يف  م احملّدثابن القيّ انظروا إىل 
  وسعهمني ما حي  لو كاّن  موسى وعيسىن " إمدارج السالكّي"

الفوز الكبري " . مث بعد ذلك انظروا يف الرسالةخامت النبيّيقتداء إال ا
اليت هي تفسري القرآن أبقوال خري الربي ة، وهي من ويل  "وفتح اخلبري

ومل يقل غريها من  .كمميت   :يكمتوفّ هللا الدهلوي حكيم املل ة، قال: 
مث  .الكلمة، ومل يذكر معىن سواها ات باعا ملعىن خرج من مشكاة النبو ة

  طرق االعتساف كمجرتئني. رتخ  ، واتق هللا وال ختخ  "الكش اف"انظر يف 
حبياة  ، فإهنم ال يعتقدوناملعتزلةرق مث بعد ذلك تعلمون عقيدة الف  

وال شك أهنم من املذاهب  .، بل أقر وا مبوته وأدخلوه يف العقيدةعيسى
نكر افرتاق ة قد افرتقت بعد القرون الثالثة، وال ياإلسالمية، فإن األم  
وقال اإلمام عبد الوهاب  .من الطوائف املتفر قة أحدهذه املل ة، واملعتزلة 

: "الطبقات"الشعراين املقبول عند الثقات، يف كتابه املعروف ابسم 
                                                           

 " ا". )الناشر(وسعهم يبدو أن األلف سقط هنا سهوا والصحيح 
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 ال ةكثري من كالم الصوفي  :وكان سيدي أفضل الدين رمحه هللا يقول
قل ال ي بادر إىل يتمشى ظاهره إال على قواعد املعتزلة والفالسفة، فالعا

مث  .جر د عزاء ذلك الكالم إليهم، بل ينظر ويتأمل يف أدل تهممباإلنكار 
: اعلم أن الشيخ حممد املغريب الشاذيلقال: ورأيت يف رسالة سيدي 

طريق القوم مبين على شهود اإلثبات، وعلى ما يقرب من طريق املعتزلة 
فتدب ر كاألخيار،  يف بعض احلاالت. هذا ما نقلنا من لواقح األنوار،

 سبل املعتدين. وال تعرض كاألشرار، وال خترت  
قد انعقد على عدم العمل ابملذاهب املخالفة  مجاعاإلن إوإن قلتخ 

باع، كالس     ل  ، فقد بي  ن ا لك حقيقة اإلجاع، فال تص  ة األربعةلألئمّ 
 الذي خاف هللا أمحداع، واذكر قول اإلمام يكأويل التقوى واالرت  ر  وفك   

 وأطاع، قال: من اد عى اإلجاع فهو من الكاذبني.
، األئّمة األربعةومع ذلك جند كثريا من االختالفات اجلزئية يف  

وجندها خارجة من إجاع األئم ة، فما تقول يف تلك املسائل ويف 
سك هبا أنت تقر  بغوائلها، أو أنت ُتو ز العمل عليها والتمأ ؟قائلها

ليس معها  اإلمجاع؟ وأنت تعلم أن عنيد   بتاملوال ُتسبها من خياالت 
ومع أهلها، وكل ما هو خارج من اإلجاع فهو عندك فاسد ومتاع  
كاسد، وُتسب قائلها من امللحدين الدج الني. وإن كنتخ تزعم أن 

ابلسند الصحيح والبيان حياة عيسى املسيح اإلجاع قد انعقد على 
على الكاذبني  لعنة هللاافرتاء منك ومن أمثالك، أال الصريح، فهذا 



 باقة من بستان املهدي                                                                                                                                  إمتام احلجة     
 

 

58 

 املفرتين. 
تسعون مكذبني؟ ومن أعظم املهالك  أيها املستعجلون.. مل خ 

ف عليهم ما مل ي كشف على غريهم من دقائق سبيل  تكذيب قوم ك ش 
وكم من أ ّنس ما أهلكهم إال ظنوهنم، وما أرداهم إال  .احلق واليقني

كان هلم أن   سب  الصادقني. دخلوا حضرة أهل هللا جمرتئني، وما
 يدخلوها إال خائفني.

وإن املنكرين رموا كل سهم وتبعوا كل وهم، فما وجدوا مقاما يف 
عندهم سوى اهلذاين، فلما  يهذا امليدان، وجاهدوا كل جهد فما بق

وال مآب، وال ثنية وال  انثلت الكنائن، ونفدت الزائن، ومل يبق مفر  
لتزوير، لعلهم يغلبون هبذا ّنب، مالوا إىل السب  والتكفري، واملكر وا

اس على أن التدبري، حىت اجرتأ بعض الناس من وساوس الوسواس الن  
ُيدع بعض العوام بصرير األقالم، فأل ف كتااب هلذا املرام، وقي ض القدر 

نا تخ ك  نا وبه أنه أشاع الكتاب بشرط اإلنعام، وزعم أنه سك تخ رت هلتك س
دعواه،  ودخ م ع  ني. فنهضنا لنعج  وأد ى مراتب اإلفحام، وصار من الغالب

 س قياه، ومنز ق الكذ اب وبلواه، ون ري جنوده ما كانوا عنه غافلني. وماءخ 
الم، ي  العخ  بعضخ  الذين هم كاألنعام، وإعالمه أوهشخ  أوحشخ إنعامه فإن 

وما علموا خبث قوله وضعف صوله، وحسبوا سرابه كماء معني. 
ر ذي ابل، وال أضيع الوقت لكل وكنت  آليت  أن ال أتوج ه إال إىل أم

مناضل ونضال، ورأيت  أتليفه ملو ا من اجلهالت، ومشحوّن من 
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الزعبالت، وجمموعا من ديدن الغباوة، وموضوعا من قرحية الشقاوة، 
وقيت وجاللة مه يت أن ألط خ يدي  بدم هذا الدود، وأبعد  فمنعتين عز ة  

غمر جاهل إبراءة إنعامه  عن أمر املقصود، ولكين رأيت أنه ُيدع كل  
نا فال شك أنه يزيد يف اجرتامه، وُيدع وت  ر هات كالمه، ولو صمت  

فنرى أن أنخذه مث نذحبه   الفخ  الناس بتزوير إفحامه، وإنه ولخ 
للجائعني. وإنه يطري طريان اجلراد، ليأكل زرع رب العباد، فرأينا لتأييد 

ون نج اللق ع ذراريها، عني احلقيقة وجماريها، أن نصطاد هذه اجلراد م
كيد الائنني. فوالذي حباّن مبحب ته، ودعاّن إىل أتييد أحب ته، إّن  ال   من

نرغب يف عطاء هذا الرجل وإنعامه، بل حنسبه فضوال كفضول كالمه، 
بعض اجلهلة من  لئال يغرت   ،وما نريد إال أن ن ريه جزاء اجرتامه

 املتعص بني.
ا اجلواب، إّن جئناك راغبني ب من  طلياي من أل ف الكتاب و فاعلم 

لننجيك من غوائلك، وجنيح أصل رذائلك،  ،يف استماع دالئلك
ونريك أنك من الاطئني. وأنت تعلم أن محل اإلثبات ليس علينا بل 

ن عيسى ما مات وليس من امليتني. إعلى الذي اد عى احلياة ويقول 
دال ة على هذه  ةفإن حقيقة االد عاء اختيار طرق االستثناء بغري أدل  

يف حكم واحد، مث إخراج شيء منه  ةاآلراء، أعين إدخال أشياء كثري 
بغري وجه اإلخراج وسبب شاهد، وهذا تعريف ال ينكره صب وال غب، 

 إال الذي كان من تعص به كاجملنونني.
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فشهد  ،فإذا تقر ر هذا فنقول إّن  نظرّن إىل زمان ب عث فيه املسيح
من كان يف زمانه من أعدائه وأحب ائه وجريانه، النظر الصحيح أنه كل 

وإخوانه وخالنه وخاالته، وأمهاته وعم اته وأخواته، وكل ما كان يف 
تلك البلدان والداير والعمران، كلهم ماتوا وما نرى أحدا منهم يف هذا 

منهم حي ا وما دخل يف املوتى فقد  ين اد عى أن  عيسى بقفمخ  ؛الزمان
 ثبت هذا الدعوى. استثىن، فعليه أن ي  

أربعة وأنت تعلم أن األدلة عند احلنفيني إلثبات ادعاء املد عني 
 كما ال ُيفى على املتفقهني.  أنواع
ليس فيها شيء من الضعف و : قطعي  الثبوت والداللة األول 

والكاللة، كاآلايت القرآنية الصرحية، واألحاديث املتواترة الصحيحة، 
هة عن تعارض ز  و لني، ومن خ ؤ امل تمن أتويال مستغنيةبشرط كوهنا 

 وتناقض يوجب الضعف عند احملققني.
لة و  ؤ : قطعي الثبوت ظين الداللة، كاآلايت واألحاديث املالثاّن 

 ق الصح ة واألصالة.مع ُتق  
الثبوت قطعي  الداللة، كاألخبار اآلحاد الصرحية مع  : ظين   الثالث 

 ة وشيء من الكاللة.قل ة القو  
 الثبوت والداللة، كاألخبار اآلحاد احملتملة املعاين ين   : ظالرابع 

 واملشتبهة. 
من الدالئل،  النوع األولوال ُيفى أن الدليل القاطع القوي هو 
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ال ي  ْغين ِمنا اْلْاقِّ  إّن الظنَّ فنان السائل. ين دونه اطموال ميكن م  
ًئا، ي ْ ي اليقني ب رجال يد عومل أزل أرق   .وال سبيل له إىل يقني أصالً  شا

قام أحد إىل  أهل العدوان، فمايف هذا امليدان، وأتشو ف إىل خربه يف 
هذا الزمان، بل فر وا مين كاجلبان، فأودعتهم كاليائسني وانطلقت  

إىل أن جاءين بعد تراخي األمد، تلك رسالتك اي ضعيف  ،كاملتفر دين
ه البصر شديد الرمد، ونظرت إليه نظرة وأمعنت فيه طرفة، فعرفت أن

فخ  ولو  .عاعى وال ي عرض كالبخ من سقط املتاع، وما يستوجب أن ُي 
عوارك، وما  يك نور العرفان، وأمعنتخ كرجل له عينان، لسرتتخ غش  

زيك، وي ري اللق خزيك،  دعوت إليه جارك، ولكن هللا أراد أن ُي 
وأقبلت، وفعلت ما فعلت، وزو رت وسو لت، وكتبت يف كتابك  فبارزتخ 
يف كل  قت، وخدعتخ وما فتخ  قتخ ضي به األنعام، ولكن رتخ لرت   ،اإلنعام

 ما نطقت، وإّن  نعلم أنك لست من املتمو لني.
ومع ذلك ال نعرف أنك صادق الوعد ومن املتقني، بل نرى 
خيانتك يف قولك كالفاسقني. فما الثقة أبنك حني ت غلب وترتعد 

يل، فإن ستفي مبا تعد؟ وقد صار الغدر كالتحجيل يف حلية هذا اجل
الصدر؟ وما نريد أن  قخ ني اي ضي   فمن أين أنخذ العخ  ،وردت غدير الغدر

رجع األمر إىل القضاة وحنتاج إىل عون الوالة، ونكون عرضة ت  
ونعلم أنك أنت من بين غرباء، ال تلك بيضاء وال  .للمخاطرات

مالك؟ ومع  ةني مع خصاصتك وإقاللك وقلصفراء، فمن أين ُيرج العخ 
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ز عقبات، ج  بني النخ بيننا و دات معق بات، و ، وللع  ائم بدواتٌ ذلك للعز 
وال أنمن وعدكم اي حزب املبطلني. فإن كنتخ من الصادقني ال من 

حنثًا يف الكاذبني الغد ارين، وصدقت يف عهد إنعامك وما نويتخ 
فاألمر األحسن الذي يسرد غواشي الطرات، وجييح أصل  ،كقسامإ

مال اإلنعام ع الصومات، أن ُتمع الشبهات، ويهدي طريقا قاط
، وحنن راضون أن ُتمع عند الشيخ عند رئيس من الشرفاء الكرام

ا قطعً  حممود شاهأو املري  يوسف شاهأو الواجه  غالم حسن
ينك للخصام، وأنخذ منهم سنًدا يف هذا املرام، فهل لك أن ُتمع عخ 

وإّن  ال نعلم  بيين وبينك، أو ال تقصد سبيل املنصفني؟ سواءٍ  عند رجلٍ 
مكنون طوي تك، فإن كنت كتبتخ الرسالة من صحة ني تك، ال من 

واٍن وال الٍو إىل عدوان، واعمل كما أمرّن إن   غريخ  م  فساد طبيعتك، فق  
ين ولسنا من املعرضني وال من كنتخ من الصادقني. وإّن  جئناك مستعد  

اف أمثالك من رغام، وال خنقدام ولو على الض  ابإل ر  سخ الائفني، بل ن  
ش خباءتك، نا أن نفت  وأزمع   .الناس، بل حنسبهم كالثعالب عند البأس
وقل ما خلص كذ اب أو  قربتك،ونستنفض حقيبتك، وحنسر اللثام عن 

رًا ا، وال جنيب مكف   ن كالمً ا ال خنش   بورك له اختالب، وقد بقينا عامً 
الكلمات إىل جزاء  ارة  نا مر ماما، حىت أجلأت  خ  ل  ا، وصربّن ورأينا اج  ولو امً 

، فقمنا لنهتك ةفاوالص   ياحلي ات ابلعص ، وعالج  ابلسيئات السيئات
 أستار الكاذبني.
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يض، فر والب  فال نلتفت إىل القول العريض، ونريد أن تربز إلينا ابلص  
، وأتمرهم ليعطوين جتمع مبلغك عند أحٍد من الرجال املوصوفّيو

 ،فإن مل تفعل فكذبك واضحمبلغك عندما رأوك من املغلوبني. 
أال لعنة هللا على  ،أال لعنة هللا على الكاذبّيوعذرك فاضح، 

، ويعاهدون وال الذين يقولون وال يفعلون ،الغادرين الناكثّي
لعنة هللا ينجزون، وال يتكلمون إال كالادعني املزو رين، فعليهم 

عدتخ كالصادقني. ما و  ز  جن  لعنة هللا وأخ  . فات ق  واملالئكة والناس أمجعّي
 وإن كنت ال تقدر على اإليفاء، وليس عندك مال كاألمراء، فاطلب  

ون جراحك ويري شون جناحك، فإن كانوا من أيس   لعونك قوما
 ين القوم جرب  مع أن د   ،د قني املعتقدين، فيعينونك كاملريدينصامل

على أنك  .األسري، واحرتام العلماء واستنصاح النصحاء الكسري وفك  
كم فال بد من كم، وأما احلخ إال بعد شهادة حخ ن تطالب بدرهم ل

ولك كل ما ختتار  ،طبخ ووك لنا إليك هذا الخ  .نيالعخ  ني بعد جعكمخ احلخ 
فنقبلهما ابلرأس  ،نيني كاذبخ مخ كخ ، فإن جعلتخ حخ اليابس أو الرطبخ 

 
خ
بيد أننا نستفسرمها بيمني هللا ذي  ،نيوالعني، وال ننظر إىل الكذب وامل

لصدق املقال، مث منهلهما إىل  اإظهارً  واأن حيلفجلالل، وعليهما ا
مارة أعام، ومند  يد املسألة إىل خبري عال م، فإن مل تتبني إىل تلك املد ة 

بصدقك من دون االسرتابة، وحنسبك  شهد هللا أّن  ن قر  االستجابة، فن  
                                                           

 ح: "حيلفا". )الناشر(يبدو أنه سهو والصحي 
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 من الصادقني.
كتبتخ كالنادر   أمر ، وأي  تصد يتخ لتأليف الكتاب وأعجبين مل خ 

جهالت اجلهول،  العجاب، بل جعتخ فضلة أهل الفضول، واتبعتخ 
سج بهل أكرب من جهلك، وما قيل من قبلك، ون   وما قلت إال قوالً 

بل سرقت بضاعة اجلاهلني. وما نرى يف كالمك إال عبارتك  نطقتخ 
ملوًّا  اجليفة املنتنة، ونراه احليتان املتعفنة، ونت   ك  ه  كسخ   جند رحيهاليت 

من تكل فات ابردة ركيكة، وضحكة الضاحكني. وفعلتخ كل ذلك 
 لق كالواجد، ال هلل رب العاملني. مرضاة الخ  لر غفان املساجد، وابتغاء  

قد نبذت الفرقان، وال تعلم إال اهلذاين،  ،ك الصدق ومانخ اي من ترخ 
 اق يف مسالك الزور، واالنصالترت خال تعلم إال اال ،وتشي كالعمني

ور، وإّن   مي والع  يف سكك الشرور، وال تتقي براثن األسد وتسعى كالع  
كشفنا ظالمك، ومز قنا كالمك، وستعرف بعد حني. أتؤمن حبياة 

خ ث  املسيح كاجلهول الوقيح، وُتسبه كأنه است    من األموات، وما أقمت  ين 
عليه دليال من البي نات واحملكمات، وال من األحاديث املتواترة من خري 

عن أصول الفقه اي  يف دعوى اإلثبات، وابعدتخ  الكائنات، فكذبتخ 
 ر  وفك    ف  ق   ،أيها اجلهول العجول، املخطئ املعذول .أخا الرت هات

دليال على دعوى احلياة، وما اتبعتخ إال  برزانة احلصاة، ما أوردتخ 
مات، فإذا  ال يزيد على املقد   شكالاألالظنيات، بل الومهيات. ونتيجة 

ية، كما ال ُيفى على ذوي ني فالنتيجة ظن  تخ ي   ملقد متان ظن   كانت ا
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العينني. وإن كنتخ ال تفهم هذه الدقائق، وال تدرك هذه احلقائق، 
 الذين من أويل األبصار الرامقة، والبصائر الرائقة، وانظر بعني   ل  فسخ 

من سحاب  الري   يف سريك، واستن زل   إن كنت ال تنظر بعينك غريك
 األمطار. ر   دخ  كنتخ حمروًما مناألغيار، إن  

أال تعلم اي مسكني أن قولك ي عارض بي نات القرآن، وُيالف 
كمات الفرقان؟ وقد تبني  معىن التويف  من لسان سي    اإلنس ونب    د  حم 

فضل ملعىن العوام، بعد ما  وأي   .، وصحابته ذوي الفهم والعرفاناجلان  
 ؟إال من كان من الفاسقني ن أيابهحصحص املعىن من خري األّنم، ومخ 

 فتند م على ما فر طتخ يف جنب هللا وبي ناته، واتبعتخ املتشاهبات  
 دة  بخ احلق كعخ  وتركتخ  ،كخليع الرسن  تخ ب  وأعرضتخ عن حمكماته، ووث خ 

ا إال راقصة   .الوثن وإين نظرت  رسالتك الفينة بعد الفينة، فما وجدهت 
ة من أابطيل ل، وملو  كالقينة، ووهللا إهنا خالية عن صدق املقا

د املبلغ يف احلال، لنريك كذبك ونوصلك إىل الدج ال، فعليك أن تنق  
دار النكال. وعليك أن ُتمع مالك عند أمني الذي كان ضمينا 
بيقني، وإال فكيف نوقن أّن  نقطف جناك إذا أبطلنا دعواك، وأريناك 

  ؟شقاك
خ
زة اجلهلة، جخ ن عخ بل م   ،ةمن أهل الثرو  لستخ  ،بةرت  اي أسري امل

ا ل ة، فواهً ع  ة والتخ ير طرق الف   ب  املال وجان   واجع   ،ةحخ الق   نةش  ن  ش   ك  فاتر  
ا منك إن كنت من املعرضني لك إن كنت من الصادقني الطالبني، وآهً 

حنا تنقيح من يدعو أخا الرشد احملتالني. وقد أوصينا واستقصينا، ونق  
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األحد، وننظر اآلن أُتمع  د، وأكملنا التبليغ هللدخ ويكشف طرق الس  
 املال وت ر ي العهد واإلميان، أو ت ر ي الغدر وتتبع الشيطان كاملفسدين.

رج الثمر من األكمام، إين  ووهللا   الذي ي ن زل املطر من الغمام، وُي 
يف اإلنعام، بل إلخزاء اللئام، ليتبني احلق وليستبني  ما هنضت  لطمعٍ 

 عقالً  الذي أعطى اإلنسان ت قني. ووهللا  سبيل اجملرمني، وإن هللا مع امل
وقد   .ايت ذكرالك يف املخز   ا، وأبقيتخ رً ا ن ك  ا، لقد جئتخ شيئً وفكرً 

ّن للمجيبني إنعاما، وأقررّن إقرارا، فما قام كتبنا من قبل اشتهارا، وواعد  
أحٌد للجواب، وسكتوا كالبهائم والدواب، وطارت نفوسهم شعاعا، 

 ا، وأكب وا على وجوههم متند مني.وأرعدت فرائصهم ارتياع
كيًدا منك   أفأنت أعلم منهم أو أنت من اجملانني؟ إهنم كانوا أشد  

الم، فكان آخر أمرهم خزي وخذالن يف الكالم، بل أنت هلم كالت   
وقهر رب العاملني. وإن هللا إذا أراد خزي قوم فيعادون أولياءه، ويؤذون 

هللا للحرب، ويصرف وجههم  أحب اءه، ويلعنون أصفياءه، فيبارزهم
يف أنفسهم أن  هللا ي ن زل  رونكتفولني. أال ذابلضرب، وجيعلهم من املخ

، وأييت األرض ينقصها من أطرافهان صرته لنا بميع أصنافها، 
وحيفظنا أبيدي العناية، ويسرتّن مبالحف احلماية، فال يضر ّن كيد 

كل ماش يف سريه،   املفسدين؟ يعلم من كان له ومن كان لغريه، وينظر
 أدمي وال يهدي قوما مسرفني، ويبري الفاسقني وميحو أمساء املفرتين من

الغيور املنتقم، ويعلم عمل املفسد الفت ان، وأيخذ املفرتين  األرضني. هو



                       إمتام احلجة                                                                        باقة من بستان املهدي                                                                    

   

 

67 

ح األجفان. فتوبوا كالذين من تصاف   ن زل رجزه أسرعخ أبقرب األزمان، في  
وا ما يف أنفسهم م السران، وغري  يو  جميءالرمحن، وأّنبوا قبل قهر خافوا 

اي معشر أهل العدوان. اطلبوا الرحم وهو أرحم  ،ابتغاء مرضاة هللا
ر الرامحني. فتند م اي مغرور على جهالتك، واعتذر من فرطاتك، وفك   

 كالائفني.  ر  يف خسرك واحنطاط عرضك وانكشاف سرتك، وازدج  
 ا هو إال كجادعأنه من هنض ليستقري أثر حياة عيسى، فم واعلم  
حياة املسيح،  ن ظن   ه مبوسى، فإن الفساد كل الفساد ظهر م  مارن أنف  

ت األرض من هذا االعتقاد القبيح، ومع ذلك ال تقدرون على واسود  
يراد دليل على احلياة، وأتخذون أبقوال الناس وال تقبلون قول هللا إ

فقد  بوأصامن فّسر القرآن برأيه وتعلمون أنه  .وسيد الكائنات
، وتتكلمون كاجملرتئني. أوبر  أن ذر ، مث تتبعون أهواءكم وال تتقون مخ خطأأ

رئ نصف القرآن، ق   تقبلوهنا، وإن   وإذا ق رئ عليكم آايت الفرقان فال
ال تلتفتون إىل كتاب هللا الرمحن،  فتقبلونه مستبشرين. ،غريه ضخ ع ر   وإن  

تكاء على غري غريه فرحني. وليت شعري! كيف جيوز اال وتسعون إىل
القرآن إىل اليقني  غري   أتوصلكمنات الفرقان؟ القرآن بعد ما رأينا بي  

 . توا بدليل إن كنتم صادقّيفأْ واإلذعان؟ 
َي حسرة على أعدائنا! إهنم صرفوا النظر عن صحف هللا 

يف ، وما طلبوا معارفها كطال ب العرفان، وأفنوا زماهنم وعمرهم الرمحن
يهم من ينابيع مطه رة قروضات اإلذعان، وال تسال توصلهم إىل  أقوال
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 لإلميان، وما نرى أقواهلم إال كصو اغني ابللسان.
وا على املعاصي ئور.. اتقوا هللا وال ُترت مي والع  فيا معشر الع   

وا طريقا ال ختشون فيه مس   سيف،  وال ضربخ  حيفٍ  والفجور، وختري 
روا يف قويل.. هلل قانتني. وفك   واٍد واسع، وقوموا وال آفةخ  السعٍ  ةخ وال مح خ 

اشعني. ما وتفكروا كال ،أو ملت  فيما قلت   ،هل صدقت  فيما نطقت  
ة، تركضون يف امرتاء ة وتزيغون عن احملج  تستعد ون لقبول احلج   لكم ال

وما أرى فيكم من ترك هلل األقارب  .املرية، وهلا ترتكون أقارب العشرية
مل ال تتأد بون آبداب الصلحاء، وال  .بأيف الدين ود واألحباب، وجد  

تقتدون بطرق األتقياء؟ أنكرمت احلق وما رأيتم س قياه، وما وطأمت 
حصاه، وما استشرفتم أقصاه، وتركتم الفرقان وه داه، وكنتم قوما 

 عادين.
ين ذهب تقاكم؟ أ .اي أهل الفساد والعناد.. اتقوا هللا رب العباد

، الفرقانوال تس ون  القرآنهمون ال تف .كم وما وقاكموأضل كم علم  
كم؟ ما أجد كالمكم مؤس   ا سً فأين غارت مزاايكم، وأين ذهب راي 

كان هلا    قرب فما ابل .على التقوى، وأجد قلوبكم متدنسة ابلطغوى
؟ وال شك ح  ، وما ابل أرض حيرثها كحزبكم الفال  ح  املال   كمكمثل  

أن قصر اإلسالم منكم أنكم أعداء الدين وع دا الشرع املتني. ونعلم 
ومن أيديكم عفا، ومل يبق منه إال شفا، ولوال رمحة رّب ألحاطه 

                                                           
  )هذا سهو الناسخ والصحيح "القوارب". )الناشر 
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 الدجى، وكان هللا حافظه وهو خري احلافظني.
 عٍ دخ أهلكتم، وكم ب   سلكتم، وكم رجلٍ  ج ٍ فخ  م  أال تنظرون أنكم كخ 

افرتستم؟  اختلستم، وكم ثعلبٍ  خدعتم، وكم عرضٍ  ابتدعتم، وكم قومٍ 
واستنار الليل البهيم، وأّنر  ،حلق قد ابن ورحم الرب الرحيمأم ا اآلن فا

، الدين القومي، وظهر أمر هللا وكنتم كارهني. إن هلل يف كل يوم نظرةً 
ا لسهام األعداء، وكالوحيد الطريد يف ، ووجده غرضً رمحةً  فنظر الدينخ 

البيداء، فأقامين برمحة خاصة يف أايم إقالل وخصاصة، ليجعل 
ابئهم ويرحم الضعفاء، مني، ويعطيهم ما مل يعط آلاملنعخ املسلمني من 

 وهو أرحم الرامحني.
ويعلم األايم،  اإلمام، يبعث أبمر قديروما قمت  هبذا املقام إال 

حكيم عليم يرى أايم الغي والضالل، وصراصر الفساد يف النساء 
لق يف التخطي إىل الطااي، وعقروا مطا املطااي، والرجال. تناهى الخ 

، الرباَي ه رب  فرأى هذا كلَّ دفنوا احلق يف الزوااي، وملع الباطل كاملرااي، و 
 رخ بتم من فضله اي جخ  ج  ، عند وقت الفساد، أعخ ا من العبادعبدً فبعث 

املكنون، يبلي عباده  العناد؟ فال تتكئوا على الظنون، وهلل أسرار كالدر  
 يف كل زمان، وكل يوم هو يف شان. 

ين من هللا أالصادقني والصادقات،  عني  ات، وم  املخفي   م بعال م  قس  وأ  
ترتعد األرض من عظمته، وتنشق السماء من هيبته،  .رب الكائنات

ريته، فاتقوا هللا وجالل وما كان لكاذب ملعون أن يعيش عمرا مع ف  
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اللسان  حضرته. أمل يبق فيكم ذر ة من التقوى؟ أنسيتم وعظ كف  
وا من ون ظن السوء.. تعالوا وال تفر  وخوف العقىب؟ اي أيها الظان  

 الضوء.
َي قوم إّن من هللا.. إّن من هللا.. إّن من هللا، وأ شهد ريب أّن 

د اإلنس من ابهلل وكتابه الفرقان، وبكل ما ثبت من سيّ ؤ أ .من هللا
ألجّدد الدين وأ نّور وجه  ،وقد ب عثت  على رأس املائة .اجلانّ  ونيبِّ 
. فاتقوا هللا شهيد، ويعلم من هو شقي وسعيدوهللا على ذلك  ،املّلة

رجل من الاشعني؟ أتصولون على  ماي معشر املستعجلني.. أليس فيك
 ،فرادة قوم يلحقون ابألاألسود وال تي زون املقبول من املردود؟ ويف األم  

عاداهم ويوايل من واالهم،  نة والوداد، وي عادي ممهم رهبم ابحملب  ويكل  
اطون من رب وي طعمهم ويسقيهم ، ويكون فيهم وعليهم وهلم، وحي 

قلبهم هوى  ب  يشرخ و سرار من رهبم ال يعلمها غريهم، أالعاملني. هلم 
لون إىل املطلوب. ينو ر ابطنهم ويرتك ظاهرهم يف وصخ احملبوب وي  

ه يف جناهبم، آبداهبم، وتنكسر جبائر مكر   امللومني، فطوىب لفىت أيمت  
 ادقني.الص ةجواد الصدق لصحب جويسر 

 .اجلواب ل  هذا ما كتبنا وأل فنا لك الكتاب، فإذا وصلك فأم  
صل الكالم أّن  قائمون للخصام، لنذيقك جزاء السهام، ومن آذى اوح

ب أن ُتمع املال، مين املقال، إين أرق   ع  فامسخ  .األحرار فأابد نفسه وأابر
راك الوابل أقد صال و  أمحدوأتمت السؤال، فاعلم أن  فإذا جعتخ 
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أكرب  وإنكارهمن البديهيات،  موت عيسىوالنكال. اي مسكني إن 
بك  وتقاذفت   دت  ظ احلجاب، فرد  ك وغل  قلب   ئاجلهالت، ولكن صد  

ظات، احملف   م  ل  إىل العظات، ويؤذيك احلق كالكخ  ىتصغخ األبواب، فال 
اه، وإين عرفت سر ك ومعم   .وأرداك تباهيك بكتابك وهو أصل تبابك

وما تريد إال أن تفتت قلوب السفهاء، وختدع  .قوم معناهال ر  د  وإن مل يخ 
يف األشقياء، وتفوز يف األهواء، وهذا خاتة  ةٌ اجلهالء، لتكون لك عز  

 وال تقعد كالعمني.  ،كالعقالء  فتدب  ر   ،الكالم
 

 طاماح   منهم  ب  ل   لكي تستج       رضي العوامال ت  هداك هللا ه
 صاماخ    يرب  تخ  اليت م   ل  من الكخ        أثرٌ  الم اإلسة مل   وهل يف 

 تضاماهواجهال  اْلق أضاعوا         ومٍ ق  إمجاع   ةٌ  ج  أعندك ح  
 اما إم  رد كمنف  وجدت   إذا       نا حسي  قتلت   ةٌ م  ثلك أ  وم

 ت   ّم   ت
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أخرى على كتيب املولوي رسل اباب "حياة املسيح" وطلب  نظرة1
 ائزةكج  روبية ألفإيداع 

 
املولوي املذكور يف العنوان قد كتب يف هذه األايم   أبن آنفا بي نا لقد

 ط رحإذا  ه، مس اه "حياة املسيح". لكنكتااب إلثبات حياة عيسى 
 لن للوقت؟ تهاجلهود الكثرية وإضاع تكبده رغمالذي أثبته  ما :سؤال

 شيء". فلو كانت ال": يقول أي منصف ردًّا على هذا السؤال سوى
األمر احلق ال  ُتر  ينية املولوي صادقة وكانت غايته من هذه العملية 

البينات اليت  لقرأ بتدبر قبل أتليف هذا الكتيب اآلايت   ،أمرا آخر
بالء وكأنه مات أمام أعيننا ود فن. لكن  ت ثبت وفاة عيسى 

 مغمض احملكمة البينة اآلايت هبذه مر   احملرتم املولوي أن ؤسفامل
بتحريفه بعض اآلايت األخرى وإبضافة بعض اجلمل  -وأراد. العينني

للعامة أن تلك اآلايت تدل على حياة  ثبتأن ي   -من عنده إليها
. لكنه إذا كان يخثبت شيء من مفرتايت املولوي هذه فإمنا عيسى 

 سعيد أي عملوإال ليس من  ؛يف طبعه صفات اليهود أيضا أن يثبت
وفصل  الكرمي، القرآن يف الظاهرالرتتيب أن يسعى إلثبات أمر بتغيري 

  وإذا .وإضافة  بعض اجلمل من عنده اآلايت، يف املنفك غري رابطال
هناك أي أمر يستحيل  فليس إذن إثباات، يسم ى العمل هذا كان

                                                           
 هذا الكتاب. )الناشر( املوجود يف لنص األرديعربية لترجة  95من هنا إىل صفحة  1
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إثبات ه. بل ميكن أن ي ثبت كل ملحد وعدمي اإلميان مقاصده هبذا 
ال يعد  صحيحا إال  ،ااألسلوب. فمن ذا الذي جيهل أن معىن كتاب م

 أحدهم فكإذا صدر حبسب ترتيب اجلمل وارتباطها وسياقها. أما إذا 
 وأضاف البعض بعضها عن العبارة أجزاء صلوف الكتاب هذا تركيب

 النص ذلك من وأراد التجاسر، مبنتهىعنده  منإليها بعض اجلمل 
 الذياليهود  كتحريفيعد تصرفه هذا   أفال ما، غاية ي ثبت أن املختلق
كانوا قد   نيالذ ، وهموالنازير ابلقردة الكرمي القرآنوا يف و صف بسببه

حياة  إثباتإذا كان  ؟قاموا مبثل هذه األعمال اإلحلادية يف التوراة
فيجب  القبيل هذا من والتحريف اليانة بتصرفاتمكنا  املسيح 

 هللامسى  وقد القضية هذهنعال  كيفأبن حياته اثبتة. لكن   قرأن ن  
 والقردة ولعخنهم وهنى عن  رابلنازيمن هذا القبيل  احملرفني

لسنا خمولني بتغيري آية من كالم  أننا ادومً  نتذكرمصاحبتهم. جيب أن 
اجلمل من عندّن  ابخرتاعهللا أو تبديلها أو تقدميها أو أتخريها وال 

هاو   ، وثبت أنه إال إذا وجدّن مثيله يف أسوة النب  ،فيه دس  
سه قام مبثل هذا التغيري والتبديل. وما مل يثبت ذلك ال نستطيع أن بنف

بعض  إليهالقرآن الكرمي وترتيبه وال نستطيع أن نضيف  ترصيعنقلب 
اجلمل من عندّن. وإن فعلنا ذلك فنحن جمرمون وجديرون ابملؤاخذة 

كتاب املولوي احملرتم شخصيا،   اءعند هللا. اآلن ينبغي أن يقرأ القر  
ذكر يف  قد أنههذه األعمال والتصرفات أم  مبثل مليئاكان   إن اليتأكدو 
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بعض املواضع آيًة من القرآن الكرمي وأثبت أهنا تفيد حياة املسيح 
. والتحريفات تكلفات، دون القيام ابلالنب  أحاديثحصرا يف ضوء 

مولوي آخر.  أليرسل اباب وال  للمولويعناد وتعصب  أينكن   ال
 الفمن اإلحلاد أ حيصحوقام ابستدالل  هوديالك مسال سلكيوإن مل 

بعيدا عن كل أنواع التعصب كيف  أحدهم فكر فلو ،ادً م ؤك  أمرا  قبلي
قد حدد  احلقائق وما هي القاعدة إلثباهتا، ألدرك أن هللا  ثبتتخ 

 الواضحة األمور توظ ف أن ينبغي أنه وهي فقط إلثباهتاقاعدة واحدة 
قدموا   إذا أما. النظرية األمور إثبات على اّنبره والبديهية والصرحية

 ابلتكلفاتاخرت ع  وقد به، كدليل أمرا هو حبد ذاته نظري ومشتبه
 مستقلة دعوى هو بل ،دليال يسمىفلن  ،والتأويالت والتحريفات

 تييز على يقدرون ال السذج املولويني أن املؤسف من. دليل إىل حباجة
مون يقد  أي دعوى  دليل   منهم ي طلب حني إذ الدليل، من الدعوى

دعوى أخرى، وال يفهمون أهنا أيضا ُتتاج إىل دليل كسابقتها. كنا قد 
طرحنا على املولويني املعارضني يف الرأي سؤاال واحدا فقط حول حياة 

وماته. فلو أمعنوا النظر فيه أبمانة، لكفاهم للهداية  املسيح 
فيه. وكان ذلك  فك رل يهتدي أن أحد أراد فلو. سؤاٌل واحد فقط

يف آيتني  استخدم كلمة التويف حبق املسيح  هللا  إن :السؤال
يف القرآن الكرمي، وقد وردت الكلمة نفسها يف القرآ الكرمي حبق نبينا 

  أيضا، كما ذكر هللا  الكلمة نفسها يف دعاء يوسف 
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يف آايت كثرية أخرى. وإبلقاء نظرة على كل هذه  ووردتأيضا، 
كلمة   أن كاملة  بقناعةمنصف أن يدرك  طبع ذيت يستطيع كل اآلاي

 تبال تعين يف كل آية غريخ اإلماتة وقبض الروح، كما أن ك   التويف
يف  التويفكلمة   ورود. ستجدون التعبري هبذا زاخرة األخرى هي احلديث

قد وردت يف أي  أهنا أحدٌ  ي ثبت أن ميكن فهل ،مئات األحاديث
 قيل لو بل. ميكن ال كال  اإلماتة؟ معىن غري يف تلك املواضع منموضع 

. مات قد زيدا أن إالمن ذلك  يفهم لن"تو يف   زيٌد" ف أ مي   عرّب ألي
من  أنه من الثابت ول نرخ  ،اتركوا تعبري العرب املتداول الشائع أيضا جانبا

أي صحاّب أو أحد أقاربه  ماتاملباركة أنه كلما  ملفوظات النب 
نفسه قال  حصرا. مث عندما مات  التويفبكلمة  اتهوفعن   عرب  

الصحابة حبقه إنه تويف. وكذلك استخدموا الكلمة نفسها للتعبري عن 
ورد الرب مبوت  قدموت أّب بكر وعمر رضي هللا عنهما. ابختصار؛ 

حصرا. وتقررت هذه  التويف بكلمةوشفهيا  خطياجيع الصحابة 
املسلمني، فحني ترد هذه الكلمة  الكلمة كلمةخ شرف للتعبري عن وفاة

معاٍن أخرى؟ وإن مل تقبلوا  هلا فلماذا خترتع نفسها حبق املسيح 
قرار التعبري الشائع فالطريق الثاين للحكم هو أن تنظروا مب فسر النب 

  والصحابة كلمةخ التويف الواردة حبق املسيح  .يف القرآن الكرمي
 يفورد  قد هلنا بعد التحري أن فقد حبثنا يف هذا الباب أيضا وتبني

معىن "فلما توفيتخين" على لسان  -كتاب التفسري  -صحيح البخاري



 باقة من بستان املهدي                                                                                                                                  إمتام احلجة     
 

 

76 

، مث يف املوضع نفسه قد ورد قول ابن عباس 1اإلماتة  فقط النب 
 : اآلن سألعيسى أّن سأ ميتك. فليخ  اي". أي ميتك أي"متوفيك 

 حكم إنكار هل ؛ولاأل القرار يقبلوا مل الذينهؤالء املشايخخ  أحد هم
واإلصرار على أن للتويف معىن آخر، إمياٌن  الصحابة بل حكم النب 

يقود املرء إىل رفض  الذي العناد على األسف كل  األسفأم إحلاد؟ ف
 وعدملكلمة ما، وحن ت معىن آخر،  املعىن الذي مسعه من فم النب 

بنفسه. فهو ال يرد نزاعه إىل هللا  قبول احلكم الذي أصدره النب 
من  ليس ذلك إن  . كال ورسوله، بل يستعني مبنطق أرسطو وأفالطون

بذلك على الدوام. فال  يقومون الذينسنة الصلحاء، بل األشقياء هم 
. إن أوصايل ترتعد نرى أي شهادة أجدر ابلقبول من شهادة النب 

عرخض عليه، بل ي   يالذ حني أرى شخصا ال يقبل حكم النب 
هؤالء السادة  إميان نوع أي من نعرف ال مثيتخبط يف مواضع أخرى، 

وال  الذين ال يقيمون أي وزن لقرار القرآن الكرمي وال لقرار النب 
أولئك  هفيه هللاخ ورسولخ  هجرالذي  هذا. فأي زمن لتفسري الصحابة 

م إن رسول وإذا أصر عليهم أحد كثريا وقال هل ،مشايخالذين ي دعخون 
فاجلواب  أنتم؟ تقبلونه الفلماذا  ماتةابإل التويفبني معىن  قد هللا 

حصل اإلجاع على حياة  وقد ذلك نقبل كيف: "هلؤالءاألخري 

                                                           
قد قال يف املرض  أن رسول هللا  -يف الطرباين واملستدرك -فعن عائشة رضي هللا عنها 1

 اش عشرين ومئة سنة.الذي تويف فيه إن عيسى بن مرمي ع
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 مكروهٌ  وُتاسرٌ " لكن هذا العذر أيضا أقبح من الذنب، !املسيح 
بل يعارضه   مل نبي نااإلجاع الذي ال يش ألنجدا وإساءة. ذلك 

  كما أن ادعاء احة فال جيدر أن يسمى إجاعا وال قيمة له.  صر
 ،ولاأل لداجمل ،األنوار حبار كتاب  واأفاقر . وافرتاء لكذباإلجاع أيضا 

": "ينزل )أي ينزل كما"حخ  شرح ُتت فيه ورد فقد؛ 2861 صفحةال
واألكثر أن عيسى مل  ،أي حاكما هبذه الشريعة ال نبيا ؛عيسى( حخكما

 مات، وهو ابن ثالث وثالثني سنة."  :ميت، وقال مالك
 مرموقة مكانة على احلائز مالك اإلمامدام هذا هو إميان  مافانظروا 

إماما عظيما، وهو من خري القرون وله عشرات  يعد   والذي وعظيمة
 املاليني عشرات إن آخر بتعبريأن نقول  فيمكناملاليني من األتباع، 

أي الذين كانوا أتباعا  -ولياءواأل واألتقياء واألفاضل العلماء من
قد مات،  عيسى  أبنكانوا يعتقدون حصرا   -صادقني لإلمام

الصادق إمامخه، وال سيما يف أمر  من املستحيل أن يعارض التابع   هألن
اإلمام فقط، بل هو قول هللا وقول الرسول وقول الصحابة  ال يعد  قولخ 

أن  قليال،اء والجل احلي جيب اآلن. التابعني وأتباعوقول التابعني 
اإلمام العظيم الذي ظهر قبل جيع أئمة احلديث وكان حميطا بميع 

 أن الوقاحة منمذهبه فكم  هو هذااألحاديث النبوية كدائرة، ما دام 
                                                           

ابب الكاف/ ُتت شرح  -، حرف احلاء1جممع حبار األنوار حملمد طاهر الفخت ين؛ ج 1
لقد وضع حضرته رقم الصفحة حسب الطبعة املتوفرة لديه واليت يبدو أهنا  "حكما."

 بقيت يف اهلند على هذه الشاكلة. املرتجم
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يف مثل هذه املسألة. من املؤسف أن حضرات  اإلجاعخ  اإلنسان يذكر
 ليس أبسرهامل الع أبن الكالم عنداملشايخ ُيدعون العامة وال يفكرون 

الكتب وي ثبتون الياّنت هم أيضا موجودون يف  ونأيقر  فالذين أعمى،
القوم أنفسهم، فحني يالحظ هؤالء املشايخ املزعومون أهنم عجزوا عن 

يبق هلم أي مهرب، وليست  ومل واألحاديث القرآن منتقدمي النصوص 
على  مت اإلجاع قد أبنهمضطرين  يقولون فإهنم ؛يف أيديهم أي حجة

ذلك. فصدق من قال إن الشيخ هو من ال يسكت حىت لو تكلم 
فهؤالء يعرفون أن هناك اختالفا حىت يف معىن اإلجاع، فعند  .زورا

إىل  ميدونهالبعض ينحصر اإلجاع يف الصحابة وعند البعض اآلخرين 
األئمة الصحابة و القرون الثالثة وبعضهم إىل األئمة األربعة. فما قاله 

شخص واحد فقط،  انسحابفإلبطال اإلجاع يكفي قد تبني، 
قوله  أتباع عدد   يقد رالذي  مالك  كاإلمامعظيم   إمامّنهيك عن 

صراحة، ومع ذلك  يقول بوفاة عيسى  فهو ؛املاليني بعشرات
 يقول هؤالء أبنه قد مت اإلجاع على حياته، الجل الجل الجل! 

على حبث عظيم عن اإلجاع مبين  قول اإلمام أمحد  إن
وإنصاف، فهو يقول أبن من اد عى اإلجاع فهو كاذب. فمن هنا تبني 
أن الوثيقة احلقة الصادقة والكاملة للمسلمني هي القرآن الكرمي 

عدمي القيمة. لكن احلديث الذي واحلديث فحسب، وكل ما عدامها 
يف  هويعارض بينات القرآن احملكمات ويسرد قصة منافية لقصصه 



                       إمتام احلجة                                                                        باقة من بستان املهدي                                                                    

   

 

79 

ليس حديثا، بل سيكون قوال حمرفا، أو يكون أصال موضوعا  احلقيقة
وكرمه أن  ومزيفا، وهو بال شك جدير ابلرد. لكن من فضل هللا 

احلديث مل يعارض القرآن يف مسألة وفاة املسيح يف أي موضع قط، بل 
وورد يف احلديث  م ت خوخف  يكخ . فقد ورد يف القرآن الكرمي قهصد  

تخين  ورد ويف القرآن  ،"ميتك" ، ويف احلديث أثبت النب ف خلخم ا ت خوخف  ي  
  ابستخدام جلة فلما توفيتين نفسها حبقه دون أي تغيري أو تعديل

أن حيرف  تعين اإلماتة ال غري. وي ستبعد من شأن النب  أهنا على
املعاين اليت أرادها هللا، حبيث يبني آلية من القرآن الكرمي اليت تعين الرفع 

أهنا تعين اإلماتة وذلك ابستخدامها حبق نفسه. فهي خيانة  حيًّا
فسق من الدرجة  وُتريف؛ وإن نسب هذه العملية البيثة إىل النب 

 مآل إليه آل مايف رأيي بل هو قريب من الكفر. من املؤسف  ىلاألو 
، حبيث يصفون بغية إثبات حياة عيسى  الونة املشايخ هؤالء
والعياذ ابهلل. فماذا نقول سوى: لعنة هللا على حمر  ف القرآن  النب 

آية  نسب الائنني الكاذبني. كان األمر سديدا وقوميا أن نبينا 
  تخين إىل نفسه ابلضبط كما كانت منسوبة إىل عيسى  ف خلخم ا ت خوخف  ي  

 ،هذه اآلية إذا وردت حبق عيسى  إن يقل ومل  يكون هلا
. مع أنه إذا كان إيل بتهال نس  معىن آخر خمتلف عن معناها يف حا

 درًءايقول  أن عليهلكان واجبا  ينوي أي تغيري وتبديل معنوي النب 
: حذار أن تفهموا من كالمي هذا والتمثيل التشبيه هذا عند للفتنة
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 بذلك له وأ ثبت" توفيتين فلما" يوم القيامة: أقول هلل  سوف عندما
 تفهموا أن املسيح  أن الفاسدين فسدوا بعد وفايت، حذار أن

الذين فسدوا من أمته فإمنا  إنأيضا سوف يقصد من هذا القول 
أما  ،فسدوا بعد وفاته. ألنين حني أستخدم هذه اجلملة فأقصد وفايت

فلن يقصد من ذلك  اجلملة   هذه فمه من صدرفحني تخ  املسيح 
لكن  !حيًّا رف  عخهمن استخدام هذه اجلملة  هبل سيكون مراد   ،وفاته
قصد  . ومن هنا ثبت قطعا أن النب مل يبني هذا الفرق النب 

أنه  العينني بفتح تنظروا أن جيب ن. فاآلاملوضعني معىن واحدا يف كال
 ،"توفيتين فلمايف جلة " كالمها مشرتكان  وعيسى  ما دام النب 

 اآلية هلذه تبينونهمعىن  وأي ،كليهما  حبق نزلت اآلية هذه فكأن
إىل  االرفع حيًّ  التويف منهنا املراد  إنقلتم  فإنكليهما.   على سينطبق

مل ينفرد  حيًّا املادي الرفع هذا يف أبنالسماء فال بد لكم من اإلقرار 
. ألن اآلية اأيضا إىل السماء حيًّ  نبينا  ر فع قد بل ،به عيسى 

 ا،مل يرفع إىل السماء حيًّ  . ومعلوم أن النب سواء حد  تشملهما على 
. فهذا يستلزم اإلميان املنورة املدينة يف موجود املبارك وقربه تويف قد لب

 . والطريف أن قرب عيسى تويف قد كانأيضا   عيسى  أبن
أيضا موجود يف بالد الشام، وللتوضيح أكثر نسجل يف احلاشية 

 الطرابلسي، السعيدي حممد املولويالسيد  هللا يف وحب أخي ادةشه
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عيسى  1قرب يقع حدوده ويف الشام، بالد يف طرابلس سكان من وهو
.  تثبتوا أن وجيب التزييف، إثباتقرب مزيف فيجب  إنهوإن قلتم 
. ويف هذه احلالة لن تبقى القناعة بقبور األنبياء التزييف هذا صدر مىت

                                                           
عن قرب  -عرب الربيد -سي الشاميحني استفسرت السيد املولوي حممد السعيدي الطرابل 1

  .أدّنهمع الرتجة  أسجلهقال يف الرد على رساليت ما  ، عيسى

ورمحة هللا وبركاته نسأل هللا الشايف أن يشفيكم. أما عليكم  حضرة موالّن وإمامنا السالم اي
 ؛وحاالت أخرى ما يتعلق به فأبينه مفصال يف حضرتكم  ما سألتم عن قرب عيسى

ولد يف بيت حلم وبينه وبني بلدة القدس ثالثة أقواس وقربه يف بلدة   يسىوهو أن ع
ك كنيسة وهي أكرب الكنائس من كنائس النصارى وداخلها لالقدس وإىل اآلن موجود وهنا

كما هو مشهود ويف تلك الكنيسة أيضا قرب أمه مرمي ولكن كل من   قرب عيسى
د بين إسرائيل يروشلم ويقال أيضا وكان اسم بلدة القدس يف عهعلى حدة القربين 
ومن بعد الفتوح اإلسالمية إىل هذا الوقت امسها  ،ومسيت من بعد املسيح إيلياء ،أورشليم
وأما عدة أميال الفصل بينها وبني طرابلس فال  ،واألعاجم تسميها بيت املقدس ،القدس

لطرق. الطريق األول نعم يعلم تقريبا نظرا على الطرق واملنازل، وختتلف ا ،أعلمها ُتقيقا
فمن طرابلس إىل بريوت منزلني متوسطني )وقدر املنزل عندّن من  ؛من طرابلس إىل بريوت

ومن صيدا إىل حيفا منزل  ،الصباح إىل قريب العصر( ومن بريوت إىل صيدا منزل واحد
ومن عكا إىل سور منزل واحد. ويقال لبالد الشام  ،واحد ومن حيفا إىل عكا منزل واحد

وهي على ساحل  ،ة نسبة إىل تلك البلدة يف القدمي مث من سور إىل ايفا منزل كبريسوري
منها  )أي أنشئت سكة احلديد(واآلن صنع الريل  .ومنها إىل القدس منزل صغري ،البحر

ويصل القاصد من ايفا إىل القدس يف أقل من ساعة. فعدة املسافة من  ،إىل القدس
 ،وإليها طرق من طرابلس وأقرهبا طريق البحر ،لراحةطرابلس إىل القدس تسعة أايم مع ا

وليلة ومنها إىل   حبيث لو ركب اإلنسان من طرابلس ابملركب الناري يصل إىل ايفا بيوم
القدس ساعة يف الريل. والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته أدام هللا وجودكم وحفظكم 

 وأيدكم ونصركم على أعدائكم، آمني.
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. على كل حال مزيفة رمبا أيضا أبهنااآلخرين أيضا، وسنضطر للزعم 
تخين  ف خلخم ا ت خ قد ثبت معىن آية  . بعض أماته حصرا أنه  وخف  ي  

تخين  املولويني املزعومني السفهاء يقولون صحيح أن آية   ف خلخم ا ت خوخف  ي  
هذه تعين اإلماتة فقط ال غري، لكن ذلك املوت سيصيبه بعد النزول، 

 وإىل اآلن مل يصبه. 
 معىن يفسد هذااملؤسف أن هؤالء األغبياء ال يفقهون أن  لكن
 أميت أفراد إن: "سيقول هلل  ن اآلية تعين أن عيسى اآلية، أل

 دمت ما املستقيم الصراط على كانوا  أي ؛وفايت بعد وضلوا فسدوا
 ". حيايت يف ال وفايت بعد ضلت أميت وأن حيًّا،

مل ميت حىت اآلن فهذا يستلزم اإلقرار  عيسى  إنإن قلتم  لذا
بالء،  اصح عن منطوقهاآلية تف ألن ،أيضا أن أمته إىل اآلن مل تضل  

. وحقيقة كلمة الوفاة أو بتعبري آخر املوت مل ميتأن أمته لن تضل ما 
مات  أنهأننا حني نقول حبق أحد  وهي ؛واضحة جلية يعرفها العامل كله
 عن وفصلها روحه قبض املوت ملك أنأو تويف فإمنا املراد حصرا 

إثباات أقوى . فليقل املنصفون اآلن ما الذي ميكن أن يشكل اجلسم
 ةأكثر منطقي قرارٌ  العامل يفيكون  أنوهل ميكن  .لوفاة عيسى 

حن ت معان أخرى هلا  مل يكن وإنمن هذا الذي ورد يف هذه اآلية، 
من الفسق  جنس بقلب كاليهود  كالم هللا   بتحريف لذلك مقابل

 معارضوّن ينقض أن اإلنصاف مقتضى من فكان؟ يكونواإلحلاد فما 
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يفعلوا  مل هملكن به، التسليم يريدوامل  إذا واليقيين القطعي اإلثبات هذا
احلق تاما أنه ال يعنيهم  سبلركيكة وبرتكهم  بتأويالتذلك، وأثبتوا لنا 

 بتاات.  الصدق  
 ونب   القرآن أن ميعنوا النظروصفوا إنكار حياة عيسى كفرا ومل  لقد

خدما اللسان آخر الزمان كالمها متفقان على بيان وفاة عيسى واست
 وإمام ،جليل الشأن كمالك إمامٌ  ابلوفاة. كما أقر نفسها لفظةوال

يف  خمتلفتني آيتني جع قد البخاري كاإلمام  الزمان مقبول احلديث
 كتابه  يف املسيح بوفاة أقرابن القيم  واحملدثموضع جملرد إثبات الوفاة، 

بوفاته  أمحدبن علي  الشيخ وكذلك صرح العالمة ،"السالكني مدارج"
علماء كبار من املعتزلة مقرين بوفاة  خال، وقد "السراج املنري"يف كتابه 

على  إجاعٌ قد حصل  أبنهاملسيح. لكن معارضينا إىل اآلن يقولون 
 وزواحياة املسيح، فما أروعه من إجاع. رحم هللا هؤالء فقد ُتا

را، إّن احلدود، فاألمور اليت ثبتت من كالم هللا والرسول قد وصفوها كف
 هلل وإّن إليه راجعون. 

 املولوي كتيب  أن نؤكد أن نريد وال أكثر املوضوع نطيل أن نريد ال
 لكن. هلا أصل ال وأمور ابلسخف زاخر" املسيح"حياة  اباب رسل
 املولوي أن هو الكتيب، هذا أل فنا أجله من الذي جدا املهم األمر

ابلكلمات املعدودة  -فقط العامة إلرضاء -كتيبه  يف تفوه قد املذكور
أدلتنا على حياة املسيح فسوف نقدم له ألف  يبطل من إن التالية:
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 بعض سو د عبثا املذكورأن املولوي  أدلت ه، تبينت لقدروبية. 
وسجل فيه أمورا سخيفة ال  ،اللثام نفسه عن طوأما الصفحات

أدلة  واعتبارها إما جمرد دعاوٍ  فهي ؛نستطيع أن نسميها ابسم اثلث
ُتريف القرآن الكرمي على شاكلة اليهود ال  هيوإما  وبطالن، مقٌ حل

 فقدلذا  ،ويبدو أنه قد رسخ يف قلبه هو أيضا أن كتابه فارغ ،أكثر
م أبن قال يف هناية الكتاب سرتا على ذلك  أحد على يتعذر كتيبه  فه 

إمنا ليقينه أبن كتيبه خال  ؟. فلماذا قال ذلكدرسا منه يدرس مل ما
 وأن العارفني سيعلمون أجوف، طبل إال هو وما عةاألدلة املقن تاما من

األدلة اليت  أبن ابحملال التعليق. لذا قال على شاكلة ءليس فيه شي أبنه
 وحده لسانه وإن عالن،و  فالن كل  عليها يط لع ال خفية فيهأوردها 
. وأنه ما مل يقم أحد عنده ملدة ومل يدرس منه هذا الكتاب هلا مفتاح
على شاكلة التالمذة فلن يستفيد من هذه األوراق املبعثرة. أيها  درسا

إذا كانت أدلتك مقبورة وواقعة  والبذ اء،الكالم الفارغ  املولوي صاحبخ 
 فما حي، كربهان  كتابك  يف نفسها على تدل ال حبيث الظالميف 

. فما دمت تعرف الباطل السخيف الكتاب هذا مثل لتأليف الداعي
جدا وسخيفة وهي عدمية املعامل دون هرائك الشفهي،  أن األدلة واهية

 يف أصال هي ابألدلة تسميته إن بل جدوى، بالفتأليف هذا الكتاب 
 والسخف.  الثرثرة ابب ُتت وتندرج ،وخمجلة حملها، غري

النادر  من لكن والزيف، الداع أبنواع مليء العامل هذا أن صحيح
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 اشرتط قد إذ اباب، رسل ياملولو  به قام الذيأن يسمع أحد ابلزيف 
منه الكتاب  ويدرسعلى يديه  يتتلمذأن  األدلة يفهم أن يريد من على

 يتتلمذ أبنولبيب لن يقبل  ذكيدرسا، حيث أيقن يف قلبه أن أي 
أمال منه أن  ،درسا الشيطاين كتيبه  منه ليتعلم وغب، جاهل يد على

سيح اليت يطلع على األدلة الكامنة يف هذا الكتاب على حياة امل
حىت لو قرأه ألف مرة بل عشرات  بنفسهيستحيل أن يطلع عليه العامل 

بواسطة املؤلف فقط  يهاوإمنا ميكن العثور عل ،املرات من املاليني
 أيس من االطالع عليها إىل يوم القيامة.  فثمة وإالوإبرشاده، 

 تبقى الذي الكتاب هذا مثل عن قبل من مسعتم هل القراء، أيها
من املؤسف أن يف  فيه؟ ورودها بعد حىت املؤلف بطن يف دفينة أدلت ه

 تيحاملشايخ املعاصرين توجد مكايد سخيفة من هذا القبيل، ت
. وسبب ذلك أن الذين هم يف والسخرية للضحك الفرصة للمعارضني

 هؤالء عن إعراضا إلينا ينضمونوأهل العلم  أفاضلاحلقيقة علماء و 
 الكتابة يتقنون فالاملزعومون  ملولويونا. أما الفهم قصريي السفهاء
 يعارضوننا وإمنا ،واألحاديث الكرمي القرآن عن غافلون وهم ابألردية

. إن شغلهم الشاغل ليل آابئهم أحد قتلنا وكأننا آلابئهم، تقليدهم جملرد
هنار إطالق الشتائم واالستهزاء والتكفري فقط. وكأهنم لن ميوتوا أبدا، 

 عن ون. فهم حياربون هللا وال يكف  املسلمني كف روا  اذامل سألواوأهنم لن ي  
اليت قال فيها أبنه  النب  . لكنه كان جيب أن تتحقق نبوءة  العناد



 باقة من بستان املهدي                                                                                                                                  إمتام احلجة     
 

 

86 

 فيتعندما سيظهر املهدي املعهود أي ذلك املسيح املوعود فسوف ي  
إن أولئك املفتني  يف عصره بكفره. مث يقول النب  املولويون
يكون على وجه األرض  ولن كله،  العامل رأشرا من أسوأ ونسيكون
. األسف كل األسف أن ابلنفاقأبدا إال  قب لوامثلهم. وأهنم لن ي   فاسقٌ 

 هللا قال ما حبسب يتكلميكون من  كيفف ؛هؤالء البسطاء ال يفقهون
أن آالف األكابر وأهل هللا  أحدهموهل ميكن أن يقبل  ؟!كافرا  ورسول ه
بوفاة املسيح  رّن أي إىل يومنا هذا قائلني مروا خالل اثين عشر قالذين 
عل م ذلك عشرات  املاليني  الذيوأن اإلمام مالك  كفارا؟  كانوا  كل هم

يف  درجالذي أ البخاري اإلمام وأن ابهلل؟ والعياذ كافر  أيضامن أتباعه، 
 ابهلل؟ والعياذ كافر  أيضاخاصة،  صحيحه وفاة عيسى ابب يف 

 وأن ؟أيضا كافر املوتى كموسى وابن القيم الذي عد ه من 
 كلهم؟  كفار  أيضا هم مسلمني الصلحاءخ  هؤالء يعد ون الذين املسلمني

قد تويف يف احلقيقة هم  مذهبهم أن عيسى  الذينوأن املعتزلة 
 كفار؟  كلهم  أيضا

 كافراإذ قد جعلتم العامل كله   األشقياء؟املشايخ  أيهاتوتوا يوما  ألن
" فال عليكم السالمقال لكم " نمخ   هللاقال  لقد والدهاء، ابلتكرب

تقولوا له لست مؤمنا، أي ال ُتسبوه كافرا، بل هو مسلم. أما أنتم 
أولئك الذين هم شركاؤكم يف املعتقدات اإلميانية كلها، فهم  رمتفقد كف  

رسول هللا  ات  باع النجاة مدار دونمن الشرك، ويع   وبريئونأهل قبلة 
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عنه   م عرض، ويعدون ال  لعينا وجهنميا ومن أهل النار. أيها
املولويون األشرار، سرتون بعد املوت ما هي نتائج شر هذا التسرع، 
فهل شققتم صدري، وأتكدمت أن فيه كفرا وال يوجد فيه إميان، وأن 

 .ليست طويلة فالدنيافاصربوا قليال،  ؟وليس منورا الصدر مسود  
على انني الذين هم عار من املولويني الفت بضعة تعدون إنكم
األسف كل األسف كم قست  كافرا،  كله  العامل وبقية نيمسلم اإلسالم

 هذه ارحم إهلي، اي. قلوهبم على وقعت احل ج ب من وكمقلوب هؤالء، 
 جديرين كانوا  إذا واهدهم املولويني، هؤالء شر من وخل  صهم األمة،

 هؤالء. فثرأك الشر يتفشى لئال األرض، من فارفعهم وإال ابهلدى
ولذلك قلنا لقائدهم النشيط وإمام الفت  مولويني، احلقيقة يف ليسوا

  يف إليه الطاب هاموج    البطالويحممد حسّي  الشيخوأستاذهم 
إذا كان له نصيب من العربية فليقدم نظريا هلذا  أنه ،"احلق نور" كتاّب

وجه الكتاب، وليأخذ منا جائزة مخسة آالف روبية. لكن الشيخ مل يت
إىل هذا األمر، مع أن الشيخ املذكور مبنزلة األستاذ لكل هؤالء 

 وبتحريكه يتحرك هؤالء املوتى.
إنين أقول مرارا وتكرارا وبكل قوة إن الشيخ وجيع ذرايته هؤالء 

ابللغة العربية. ولقد أل فنا تفسري سورة  ملمنيجهلٌة تاما وأغبياء وغري 
 قدين كنت أاحلق فصحيح  نوركتيب الفاُتة الختبار هؤالء فقط. أما  
أي  -هؤالء املعارضني عضإال أن ب ،أل فته الختبار مشيخة القساوسة
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الذين  منوميان رسل اباب وغريمها  حممد حسّي البطالوي الشيخ
ليسوا خارج هذا  -يقتفون أثره وهم مكف  رون ومسيئون ووقحون

واملكفرين لن يقدر الطاب. إمنا ثبت من اإلهلام أن أايًّ من الكافرين 
، ألهنم كاذبون ومفرتون "نور احلق"على كتابة الرد على كتيب 

 وجاهلون وأغبياء.

 منإذا كانوا ال يعد ون إهلامي إهلاما ويعد ونه لبث ابطنهم 
نور "فليكتبوا الرد على كتيب  ،أو يعد ونه وسوسة شيطانية ،اختالقي

د ُتقق إهلامي. فالذين وإن مل يستطيعوا فق ،يف امليعاد احملدد "احلق
حققوا إهلامي أبنفسهم إبظهار جهلهم وعدم جدارهتم فهم قد سل موا 

هراؤهم للمعارضة. إنين  ابلسماع بدعواي من جهة، وبعده ال جيدر
يخ حممد حسّي البطالوي الشو  أدعو هلذه املواجهة جيع القساوسة

واملولوي رسل اباب األمرتسري ورفاقه اآلخرين كلهم. وقد 
لتقدمي  1894 حزيران/عطيناهم مجيعا مهلة إىل هناية يونيوأ

أجل  منالطلب. أما نشر الكتيب مقابلنا فلهم مهلة ثالثة أشهر 
    . ذلك من يوم تقدمي الطلب

فلن ي سمع  1894 حزيران/وإذا مل يقدموا الطلب إىل هناية يونيو
لوية. املو  لقبأي  طلب بعده، ويخثبت غباؤ هم لألبد، وي سحب منهم 

وأبدى  1894 حزيران/بطلب يف شهر يونيو أحدهم لكن إذا تقدم
استعداده على إعداد كتيب مقابلي فسوف تعد  طلبات اجلميع طلبا 
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آالف روبية فقط ال أكثر. والذين واحدا فقط. وسوف تودع مخسة 
يف إعداد الكتيب ابملقابل سواء أكانوا مسيحيني أو  فائزينسي عد ون 

يني املزعومني املعارضني للحق، أو كالمها، فسوف من هؤالء املولو 
يقسمون مبلغ مخسة آالف هذا فيما بينهم وسيكون من خيارهم أن 

 يروا لن ميؤلفوا الكتيب جمتمعني، ولعل ذلك يسهل عليهم. إال أهن
ن  يخا : سوى نتيجة رخ الد  رخةخ خخس  خ  وسواد الوجه يف الدارين. وإن مل  وخاآل 

خالل ثالثة أسابيع بعد  أحد البنوكوبية يف نو دع مخسة آالف ر 
وصول طلبهم هذا الذي جيب أن ت ثبت عليه شهادة  عشرة زعماء 

ملسجل بعد مشهورين على األقل، والذي جيب أن يرسخل إلينا ابلربيد ا
كذاب.   هذهفسن عد  من الكاذبني وتعد  دعواّن  ؛نشره يف أي جريدة

ال حقيقة له، إذ ميكن أن  وذلك ألن الوعد ابللسان بتقدمي جائزة
ي قبل عليه أي كاذب ذي نية فاسدة. فالصادق من ي ثبت ما صدر من 

لعنة هللا على الكاذبني. لكن إذا أودعنا املبلغ مث هرب فلسانه. وإال 
املنافقون من املواجهة فإن النفقات اليت ترتتب على نقضهم العهدخ هذا 

جيب أن يكون كمة. كما ستؤخذ منهم كل ها مباشرة أو عن طريق احمل
 مل يتمكنوا من كتابة الرد. أبهنم يف طلبهم إقرارٌ 

لقد سبق أن  .اآلن نذكر جائزة املولوي رسل اباب مببلغ ألف روبية
 بي نا أن املولوي رسل اباب نشر كتيبه "حياة املسيح" بشرط ألف روبية،

ور قد أن الذي سيفند أدلتخه سيعطى ألف روبية، لكن املولوي املذك أي
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األدلة الواردة يف هذا الكتيب مبنزلة أحجية  أنبني يف الكتيب نفسه 
لغز وال ميكن ألحد أن يفهمها ما مل يقرأ هذا الكتيب منه درسا. أو 

، وأي فزع   أدركوا أي   األل ب اءلعل  خوف قد استصدر منه هذه األمورخ
فور ا كان يكمن يف قلبه فساقه إىل هذه التصرفات الثعلبية، فقد فطن  

، وأدركنا ما يقصده إبيراد الكلمات السرية للجنيةإىل هذا الكالم  مساع
 .جوفه يفاألدلة  السبب املؤمل لضجاته والوف الذي جعله يقول إن

على كل حال نريد أن نفه  مه من خالل هذا الكتيب أن عليه أن 
عند الواجه يوسف  1894يودع ألف روبية إىل هناية شهر يونيو سنة 

أي أن  ؛ومري حممود شاه احملرتم احملرتميخ غالم حسن الشاحملرتم و شاه 
يودع عند الثالثة ابتفاق وُيربّن إبقرارهم الطي أبهنم استلموا ألف 

أي راقم هذا  -غالم أمحدروبية، وأهنم سيسل  مون هذا املبلغ ملرزا 
. ولن تكون أي عالقة ودون إبطاءُتقق غلبته فورا  حاليف  -الكتيب
اباب هبذا املبلغ. ولقد احتجت إىل هذا اإلقرار الطي لكي لرسل 

لكي نشتغل يف  احلكامن املبلغ قد وصل إىل أبنطمئن تاما ونتأكد 
على أن  ،كتيب املولوي رسل اباب، ونستعد حلسم املوضوع  استئصال

سام   معارضأو مولوي  حممد حسّي البطّالوي الشيخيتقرر احلخكم 
 كم واختاذ القرار سيكفي أن حيلف الشيخ. وإلصدار احل  آخر مثله

البطالوي يف اجتماع عام بعد قراءة كتيب املولوي رسل اباب وكذلك  
كتيبنا من أوله إىل آخره، ويكون موضوع احللف: أيها احلضور، وهللا 
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لقد قرأت  كال الكتيبني من أوهلما إىل آخرمها وأقول مقسما ابهلل إن  
يقة ي ثبت يقينا وقطعا حياةخ كتيب املولوي رسل اباب يف احلق

، أما الكتيب الذي صدر للخصم فردود ه مل تستأصل  عيسى
أدلته. وإذا كذبت  يف هذا األمر أو كان يف قلب أمر معارض، فأّن 

خالل سنة واحدة أو أفقد البصر، أو جذاٌم أدعو هللا أن يصيبين 
ات أموت بعذاب بئيس آخر، فقط. وبعد أن يؤم  ن احلضور ثالث مر 

 بصوت عال، آمني آمني آمني، ينتهي االجتماع.

وبعد ذلك إذا سل م ذلك احلالف من كل هذه اآلفات ملدة سنة 
فسوف تعيد اللجنة احملددة ألف روبية للمولوي رسل اباب ابحرتام، 

رسل اباب قد أثبت حياة  املولويوعندها سنعلن حنن أيضا إقرارا أبن 
عند  األف روبية سيبقى مودعً  يف احلقيقة. إال أن مبلغ  املسيح

اللجنة ملدة سنة واحدة. وإن مل يو دع املولوي رسل اباب ألف روبية 
خالل أسبوعني بعد صدور هذا اإلعالن، فسوف يتبني كذب ه وزور ه، 
وعندها سيكون واجبا على كل واحد أن يستعيذ من شر هؤالء 

من هذه الفئة  قد أصابنا أنهالكذبة املزورين وجيتنبهم. فليكن واضًحا 
احتقار أو إساءة أو مسب ة من وليس  ،أًذى بشكل عام املعارضة

وشتيمة مل تصدر من ق بلهم  ضدّن. فحني مل يستطيعوا إحلاق أي ضرر 
عون علي  ليلخ أبنا ابلتكفري والسباب توج هوا إىل الدعاء علينا، وبد وا يد 

. لكن  وب السوداء كانت أدعية هؤالء العنيدين ذوي القل  مىتهنارخ
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ظلما لت قبل عند الذي هو خبري أبسرار القلوب. وأخريا حني مل 
يستفيدوا من األدعية أيضا، توج هوا أيسا من هللا إىل احلكومة اإلجنليزية 
ووشخوا ّب عندها، وأل فوا الكتب ابفرتاء، وزعموا أن هناك خطر الفتنة 

شى اجلهاد. لكن هذه احلكومة العاقلة و  سة املتفر  من وجودي وُي 
ومدركة احلقائق ما كانت لتنطلي عليها مكايد  احلساد هؤالء. 

، وأن هؤالء هم هي معتقدات هؤالءفاحلكومة تعرف جيدا أن هذه 
اإلسالم جيب أن ي نشر  إنالذين ظلوا يقولون على مدى مئات السنني 

عندما سيظهر  إنهابجلهاد، وليس ذلك فحسب بل يقولون أيضا 
الزمن نفسه سينزل من السماء  ففيغار،  منأو ُيرج  املزعوممهدي هم 
أيضا وسي حضر معه حربة حادة من السماء لقتل  املزعومعيساهم 

الكفار، وكالمها معا سيقتلون جيع الكفار يف العامل، والذي أنكر 
اإلسالم سي قتل سواء أكان من اليهود أو النصارى. فهذه هي 

ك  يف ذلك فليخسأل أي مولوي معتقداهتم الراسخة، وإذا كان أحد يش
يف احملكمة حلفا. لكي يتضح على احملكمة هل هذه هي معتقدات 

 أخطأّن يف البيان. أنناهؤالء يف احلقيقة أم 

لكننا خنرب اْلكومة بصوت عال أن نشر دين اإلسالم ابْلرب 
ال  أننااّن ف هذا العصر ليس من معتقداتنا. كما و واجلهاد العد

كاملتمردين اْلكومةا اليت نعيش ف ظلها ونستفيد   ن نقاتلأبنعتقد 
من األمن والسالم والعافية بكنف محايتها، ونتمكن ف محايتها من 
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نشر ديننا بكل سرور. أال نعيش ف ظل هذه اْلكومة اإلجنليزية 
أبمن وعافية؟ أال نستطيع نشر ديننا حبسب رغبتنا، هل م نعنا من 

ف هذا  أن ما نستطيعهل اْلق متاما العمل ابألحكام الدينية؟ كال. ب
الوعظ اإلسالمي والنصائِح ف األسواق واألزقة  من إلقاءالبلد 

والشوارع، ببذل املساعي واجلهود بسالم وحرية ونقدر على إيصال 
اْلق إىل كل أمة، ال نستطيع إجناز كل هذه اخلدمات ف مكة 

شكر على ، دع عنك مكان آخر. فهل جيب علينا النفسهااملعظمة 
 الفتنة والتمرد. بنشرهذه النعمة أم نبدأ 

وصحيح أننا نرى هذه احلكومة على خطأ كبري يف الدين، ونراها 
من الذنب الشنيع ومن البث  أنهمتشبثة بعقيدة خمجلة، إال أننا نرى 
احملسنة. صحيح أننا من  احلكومة أن نفكر يف التمرد على مثل هذه

على خطأ صريح ومبتلخني مبعتقد من  ّنحية الدين نرى هؤالء القوم
صن ع البشر. ويف هذه احلالة نريد إصالح ذلك ابلدعاء واالعتناء هبم، 
ونسأل هللا أن يفتح عيون هؤالء القوم، وينور قلوهبم ويكشف عليهم 

؟ إمنا هو  أن عبادة إنسان من البشر ظلم عظيم. من هو املسيح
لخق  وإذا أراد هللا ،إنسان ضعيف حلظة واحدة عشرات  يف لخ

املاليني مثله بل أفضل منه آالف املرات، فهو على كل شيء قدير، 
وهو يفعل ما يشاء. فتنوير كفة من الرتاب هني عليه جدا. فالذي 
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أيتيه بقلب سليم وحب كامل فمن املؤكد أنه سي دخله يف عباده 
، فهل ملدارج القرب اليت ميكن أن يرتقي إليها اإلنسان أي  الواص 

إذا حبثتم عنه  ؛ة املوتى إن اإلله احلي موجودعبخدهناية؟ كال. اي 
وجدتوه، وإذا مشيتم إليه بقدم صدق فسوف تصلون إليه حتما. فم ن 

إذا كنتم تعدون أحدا  .مثلهمعمل العن ينني والناثى أن يعبدوا إنساّن 
 اإلنسان أنقد بلغ الكمال فاسعوا لتكونوا مثله، ال أن تعبدوه. إال 

 -املقدسة الروحانية وبقواه وأعماله وأفعاله وصفاته بذاته أبدى لذيا
 ومسي وثباات وصدقا وعمال علما التام الكمال منوذجخ  -كالنهر  املتدفقة
إمنا املسيح كان نبيا ، هو ليس وهللا املسيح ابن مرمي كامال  إنساّن

من ق بل عشرات املاليني من  واحداعاداي، وصحيح أنه كان 
إال أنه كان من هذه الفئة العادية وكان بسيطا ليس أكثر.  املقربني،

وميكن أن تتأكدوا من ذلك بقراءة اإلجنيل حيث ورد أنه كان من 
 مريدي النب حيىي وتعمد على يديه كالتالمذة.

مل يستفد  العاملفكان قد جاء ألمة معينة، واألسف كل األسف أن 
وذج نبوة ثبت أن ضررها منه أي فائدة روحانيا، فقد ترك يف العامل من

من  وّنلت فئة كبريةومبجيئه تزايد االبتالء والفتنة.  ،أكثر من نفعها
العامل نصيبا من اهلالك، وال شك أنه كان نبيا صادقا وكان من مقرّب 

  بربكات وجاء نب ، وأكمل إنسان أكمل كان  الذي أما.  هللا
 واحلشر ثالبع بسبب الدنيا يف األوىل القيامة فظهرت كاملة،
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 املبارك النب فهو احلياة، إىل أبسره امليت العامل عاد وببعثته الروحانيخني،
 النبيّي فخر املرسالّي ختم األصفياء، إمام األنبياء، خامت سيدن
 النب هذا على أنزل احلبيب ربنا فيا.  املصطفى حممد جناب
 أيت مل فلو .الليقة بدء منذ أحد على ت ن زهلما مل وبركة رمحة احلبيب

 األنبياء بقية صدق على دليل عندّن كان  ملا الدنيا يف العظيم النب هذا
 مرمي ابن واملسيح وأيوب يونس مثل الدنيا إىل جاؤوا الذين الصغار

 وأحباء ووجهاء مقر بني كل هم  كانوا  وإن وغريهم وزكراي وحيىي ومالخي
 صلّ  اللهم. الدنيا يف صادقني ع د وا أهنم النب هذا من ة فمن. هللا

. وآخر دعوان أن اْلمد أمجعّي وأصحابه وآله عليه وابرك وسّلم
 1.هلل رب العاملّي

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 النص األردي املوجود يف هذا الكتاب. )الناشر( تنتهي هنا ترجة 1
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 نا وْ م  لا عْ ال ي ا  مٍ وْ قا لِ  هللِ  ة  يَّ صِ الوا 
 

كم يف مصن فاتكم، عاميخ أيها العلماء واملشايخ والفقهاء.. إين رأيت تخ 
 إنكم تس .ج قلب جلهالتكمجفتأ

خ
 بخ و  عامي، وال ختافون جخ ريون يف امل

حاالتكم، وأبني  مقاالتكم. أتعاميتم  لأن أفص   ت  ف  ع   وإين .احلوامي
مع سالمة البصر، وُتاهلتم مع العلم والرب؟ كان عندكم العقل والفهم 

ب ني سلخ العخ  الصايف، ولكن النفس صارت اثلثة األاثيف. إن حب  
مت العلومخ للق رى، أ  رخ ق خ يكم. أخ ق كرميتخ حخ  يكم، والطمع يف كرم الناس معينخ 

ي هو شعار األنبياء ذوتعل متم لر غفان الق رى؟ وابعدمت عن اإلخالص ال
وحلية األولياء. تركتم الشريعة وات بعتم النفس الدني ة، وصرمت قوما 

ن فخ كم أحٌد من جنا م   وما ،الدقاقري أبنواعأكلتم الدنيا  خاسرين.
م ل  ظات، وأخرى ابلكخ رًا تلدغون يف حلل الع  طو  .القبيل والدبري

وما أجد شيئا من حماسن  ،خالقابإل م  س  فيكم ما يخ  د  ج  ظات. وأخ احملف  
رايض خري األّنم. وإّن   خالق. فإّن  هلل على مصيبة اإلسالم، وإحمال  األ

ا ابلغصص، ومتور عا من مبالغات الق صص. نكتب قص تكم متجر عً 

                                                           
  يبدو أنه سهو الناسخ ورمبا هو "املوامي" كما ورد كثريا يف كتب حضرته .

 )الناشر(
 )هذا سهو الناسخ والصحيح "الدقارير". )الناشر 
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  فني، أو خانخ بة املقي   طخ ص  إنكم جعلتم اإلسالم مخ 
 
قني. ش  ق  شخ املدروزين وامل

مام األحوال، واذكروا احل   اآلفات وتغري خ  اتقوا هللا ويوم األهوال، وحلولخ 
 والع جب اتركوا الك ربو عالل، وفضوح اآلخرة وسوء املآل. ومساورة اإل

عد صفة العبودية إال ب وال تصح   .إال الغطاء يزيدكمواليالء، فإهنا ال 
ذوابن جذابت احلي ة، أعين هوى النفس الذي هو على حبر السلوك  

 كزبٍد، فال ت طيعوا الزبد كعبد، واطلبوا حبر ماء معني.
، أن علماء السوء ما ُيرجون من الفم األهم   احلق   بخ واعلم اي طال  
ن كل بالء يوجد على وجه الناس من السم ، وم   هو أضر  على

ضر ت فال تضر  إال األجسام، وأما كالمهم فإن السموم إذا أ ،األرضني
فيضر  األرواح وي هلك العوام، بل ضررهم أشد وأكثر من إبليس اللعني. 

صر ون على  يلبسون احلق ابلباطل، ويسل ون سيوف املكر كالقاتل، وي  
ابهلل  ذ  كلمات خرجت من أفواههم وإن كانوا على خطأ مبني. فاستع  

وجهالهتم، وكن مع العلماء الصادقني. هم ب  منهم ومن كلماهتم، واجتن  
شفت على تلك وال تضحك على مواجيد األولياء، واألسرار اليت ك  

واعلم أهنم قوم  األصفياء، فإهنم مظاهر نور هللا وينابيع رب  العاملني.
مون من ظون يف األفعال واألعمال، وي عل  و صادقون يف األحوال، واحملف

ى مثله أحٌد ون من علم ال ي عطخ ي عطخ أشياء ال يعلمها عقل العلماء، و 
من  ثرٌ أة من مس  الشيطان، و فال ي نكرهم إال الذي فيه بقي   .من العقالء

                                                           
 )يبدو أنه سهو والصحيح: "تزيدكم". )الناشر 
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، وال يكف رهم إال األعمى الذي ليس مه ه إال تكفري آاثر اجلان  
 الصاحلني.

 ن حب ه وحب  هم ومأل قلوهبم م  ونه، آثرخ حيب هم وحيب   اأال إن هلل عبادً  
ق مه تك ا يف حمب ة ذاته وصفاته، فال ت عل   قأنفسهم استغرامرضاته، فنسوا 

إهنم  إبيذاء قوٍم ال تعرفهم ومنازهلم، وإن ك ال تنظر إليهم إال كعمني.
ك، وسعوا إىل مقام أعلى وجود   خلق   هخ كان مشاب    ن خلقٍ خرجوا م  

ووصلوا مكاّن ال تصل إليها أنظارك، وال  وتباعدوا عن حدودك،
ونزلوا مبن زلة ال يعلمها إال رب العاملني. فال تدخل يف تدركها أفكارك، 

أقواهلم كمجرتئني، وال تتحرك بسوء الظنون وقلة األدب معهم  
ك اي أخي أن تقع يف  كاملعتدين، فيعاديك ربك وتلحق ابلاسرين. فإاي 

 ورطة اإلنكار، وتلحق ابألشرار، وهتلك مع اهلالكني.
من أنواع نكات العرفان،  أحبرٍ  واعلم أن كتاب هللا الرمحن، كسبعة   

ا وال يشرب إال قدرا يشرب منها كل طري بوسع منقاره، وُيتار حقريً 
رهبم، فيشربون ماء كثريا وهم  هم عناايت  داركخ ع مخ والذين وس   .يسريا

ب  على قلوهبم نفحاٌت إهلية، أولياء الرمحن وأحب اء أحسن الالقني. يه  
الذين ليسوا من العارفني. والذين فيجهله عقول  ،فيتعاىل كالمهم

ون أفعاال خارقة للعادة، وأعماال متعالية عن طور العقل والفكر ي عطخ 
زقوا من نكات تعجز ، ور  أن ي عطوا كلماتٍ  من واإلرادة، فال تعجب

 كاملستعجلني.   ض  العلماء عن فهمها، فال تنهخ 
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 ع  ، ودخ اسريً  همإلي ر  وس   ر  فباد   ،اوإن كنت من الذين أراد هللا هبم خريً 
زورًا وضريًا، وكن من احلازمني. وكم من كلمات ّندرات بل حمفظات، 

، نيمد امللهخ ا من هللا الذي هو مؤي  أهل هللا إهلامً  هخترج من أفوا
 مرضاة هللا كهف   فتكون سببخ  ،شيعوهناغوهنا وي  فينهضون هلل وي بل  

 ن فمٍ ج م  ختر  املأمورين. مث تلك الكلمات بعينها بغري تغيري وتبديل 
فيصري قائلها من الذين تركوا األدب واجرتءوا وصاروا من  ،آخر
وإن  .عليهم ببعض كلماهتم ل  مع أهل هللا وال تعجخ  ب  سقني. فتأد  االف

م تعرفها، وإهنم ال ال هلم ني اتٍ  لك  ،ينطقون إال إبشارة رهب  فال هت 
فت ان، إال ثلك نفسك كاجملرتئني. هلم شأن ال يفهمه إنسان، فكيف م  

إىل  ككهم، فال تنظر  ودخل يف س   ،وذاق مذاقهم ،ن سلك مسلكهممخ 
وجوه مشايخ اإلسالم وكرباء الزمان، فإهنم وجوه خالية من نور الرمحن، 

احملد ثني املكل مني ككلماتك أو   تن زي  العاشقني. وال ُتسب كلماوم  
ونفوس  ،كلمات أمثالك من املتعس فني. فإهنا خرجت من أنفاس طي بة

أ خذ  طري ٍ  غض ٍ  رة م لهخمة، وهي قريب العهد من هللا تعاىل كثمرٍ مطه  
اآلن من شجرة مباركة لآلكلني. والقوم ملا مل يفهموا كلمات لطيفة 

كخمي ة إهلي ة، فعزخ  س اق والزّندقة والكف ار وأهل وا أهلها إىل الف  دقيقة ح 
قد هلكوا إن مل يتوبوا  فيا حسرة عليهم وعلى تلك اآلراء، إهنم .األهواء

ومل يرجعوا منتهني. واألحرار ينتقلون من القالب إىل القلب، وهم 
ونبذوا كل ما علموا وراء ظهورهم للبخل انتقلوا من القلب إىل القالب، 
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فيه وأكلوا اجليفة كالثعالب، وكف روين  ب  شٍر ال ل  فأصبحوا كق  الغالب، 
الطالب، وقالوا كافر كذ اب، ولعنوين من غري علم ليسرتوا األمر على 

وكانوا يقولون من  .واتبعوا دأب الذين خلوا من قبلهم من أهل التباب
ن  رجال ال ُيرج من اإلميان ابختالفات ليس فيها إنكار تعليم إقبل 

دينا، وأنكر دين  هكم ابلتكفري ملن صر ح ابلكفر واختار القرآن، وإمنا احل  
عداء اللئام، وخرج عن دين هللا القدير وجحد ابلشهادتني كاأل

اإلسالم، وصار من املرتد ين. وقالوا لو رأينا يف هذا الرجل خريا أو 
ينا للتوهني. كالذ  من الدين ما كف رّن وما ك رائحةً  بل  ،بنا وما تصد 

قلوهبم من اإلصرار على اإلنكار، ودعاوى الرايء وفتاوى  ت  قسخ 
يرجعوا مع الراجعني. ولو  قوا أناالستكبار، فطبع عليها طابع وما و ف   

وجذهبم وأراهم ضالهلم، ولكنهم  ،وطه ر مقاهلم شاء هللا ألصلح ابهلم
زاغوا وأحب وا عيوهبم، فغضب هللا عليهم وأزاغ قلوهبم، وتركهم يف 

 وجعلهم كص مٍ  وعمني.  ،ظلمات
ك من فخ و  أولياء هللا الودود، وال خخ  ف  اتق هللا وخخ  ،جولأيها العخ 

له شيء يشغله عن  يإىل هللا، وما بق رأيتخ رجال تبت لخ  األسود، وإذا
رب ه، فال تتكلم فيه وال تتجر أ على سب ه، أُتارب هللا اي مسكني، أو 

ون دون وي لعنخ تقتل نفسك كاجملانني؟ واعلم أن أولياء الرمحن ي طرخ 
، ويسمعون من وي كف   رون يف أوائل الزمان، ويقال فيهم كل كلمة شر 

ذاين، ويسمعون أًذى كثريا من قومهم ومن أهل العدوان، قوهلم كل اهل
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الناس وأضل  الناس، مع كوهنم من أهل العارفة  ويسم وهنم أجهلخ 
هلم،  مث جيعل هللا الكر ةخ  ؛دة الشيطانبخ ويسم وهنم دج الني وعخ  ،والعرفان

 والنصرة من عند أون ما يقولون، وأيتيهم الدولة  دون وي نصخرون وي رب  وي ؤي  
ن،  ،هللا يف آخر أمرهم من هللا املن ان نه أوكذلك جرت عادة هللا الداي 

 جيعل العاقبة للمت قني. 
وإذا جاء نصره فرتى قلوب الناس كأهنا خ لقت خلًقا جديدا، 

لت تبديال شديدا، وترى األرض خمضر ة بعد موهتا، والعقول سليمة وب د   
إبذن قادٍر قي وٍم  بعد سخافتها، واألذهان صافية والصدور مطه رة

عني. فيسعون إليهم ابحملب ة والوداد، ّندمني من أايم العناد، وي ثنون وم  
ومن يرحم  ،عليهم ابكني قائلني إّن  ت بنا فاغفر لنا ربنا إّن  كن ا خاطئني

إال هو وهو أرحم الرامحني. هذا مآل الذين س عدوا وف تحت أعينهم 
 د ون إىل عذاب مهني. حىت ي  رخ  وج ذبوا، وأم ا الذين شقوا فال يرون

نا، زال ت   ر  نا، واغف  كرابت    ج  كالمك، وفر     ق  ك، وصد   ّن أايمخ ر  رب أخ 
 وتعال على ميقاتنا، وانصرّن على القوم الكافرين. وصل    اعن   ضخ وار  

 على رسولك خامت النبيني. آمني ربنا آمني. ك  وابر   م  وسل   
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 اإلعالن فامسعوا اي أهل العدوان
ّاعأيّ  ّالناظرون! ّورزَّرِحّّ،واَلمّ ها ّهللا ّحسنّ رزقّ ّقكمكم ّمنّا ا

ّأنّهذهّالتفض التّاجللي ة رساليتّقدّمت تّابلعنايةّّواأللطافّاخلفي ة،
نية،ّومشتملةّ ّاإلهلي ةّحمفوفةّ  علىّحماسنّاألدب،ّّابألسرارّاألنيقةّالراب 

َلح
 
ّفيهاّ؛ةالبيانيّ ّوامل ّت غر د ّخمضر ة، ّحديقة ا ّّفكأّن  ّعلى ّدوحةبالبل

فيهاّإبخالصّالني ة،ّّنّأمعنَّومَّّ.صيبّمثراهتاّقلوبّاألدابء،ّوتّ ءالصفا
ّفالّشكّ  ّعباراهتا،ّأّوصدقّالطوي ة، ّوبراعة ّكلماهتا، ّبفصاحة ّي قر  نه

ّأبّناّأعلىّوأملحّمنّالتدويناتّالرمسية،ّوعليهاّطالوةّأكثرّمنّ وي قر 
ةّوالعناد،ّفيجحدَّلّعلىّسريةّالنقماملقاالتّاإلنسانية.ّوأم اّالذيّج بِّ

ّم ّويرتك ّوالسَّبفضلها ّالقسط ّطريق ا ّمنّتعم د  ّنفسه ّكانت ّولو داد،
ّنّ  ّفنحن ّزّ قبِّاملستيقنني. ّعلى ّاآلن ّوعيتَّل ّولقد ّاملنكرين، ّتلك ّمر

ّ"طالةالبَّ"أعينّشيخّّ.نّذكرّاملكف رينّواملكذ بني.مِّّقَّبَّأمساءهمّفيماّسَّ
ّمتظاهرينّ ّولو ّهذا ّيف ّفلي ناضلوين ّالفاسقني. ّاملفس قني ّمن وأمثاله

ّكماهلمأبمث ّعلى ّوليربهنوا ّعنّسب هّّوإالّ،اهلم، يفّّهمتمّوأخزيكشفت 
ّإىلّثالثةّعنيّج ه اهلأَّ ّالرسالة، ّكمثلّهذه ّكتااب ّومنّيكتبّمنهم م.

ّمنّّ،ّوأثبتَّاّوعدالّ كذ بينّصدقّ ّّربعة،ّفقداألأوّإىلّأشهرّ أينّلست 
ّحيّ  ّفهلّيفّاحلي  ّاألحدية. ّوي نج يّمِّّاحلضرة ّاخلط ة، نّيقضيّهذه

ّاألّ  ّوليستظهرّ م ةَّالتفرقة ّطرقّّ؟ ّيعرف ّال ّجاهال ّكان ّإن ابألدابء
ّوليعلم ّمنّّاإلنشاء، ّبربق ّببصره ّهللا ّوسيذهب ّاملغلوبني. ّمن أنه
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ّفي  عّ  ّاهلجريّ شِّالسماء، ّي عِشي ّكما ّوطيسَّّ،رابءاحلِّّعنيَّّيه ّوي طفئ
ّاملفرتين.ّ

ناضلون،ّوتدعونّكذ ابون!ّماّلكمّالّجتيئونّوالّتأيهاّاملكذ بونّال
ّزون؟ّويٌلّلكمّوملاّتفعلونّايّمعشرّاجلاهلني!مثّالّت بارِّ

ّ
 
ّنلِّعّ امل

ّحدّالقادايينغالمّأ
ّم1897مايوّسنة26ّّ

ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ

"حُجّة اهلل"ضميمُة
ّحنمدهّونصليّعلىّرسولهّالكرميّبسمّهللاّالرحنّالرحيمّّّّّّّ

 هقُِتل اإلنسان ما أكفر  
ّّو ّالناظرون، ّأنتمّتعلمونّأيها ّمنّقبلّأاألدابءّاملنق دون! ّكتبت  ين

ّكتب اّيفّالعربية،ّوزي نتّ  ّكالبيوتّاملشي دةّاملهذا كيّّازدانة،ّورأيتمّأّناّحتها
ّ ّوحتالعمّ الد رر ّالدِّاانية، ّأنّ ّة.العرفانيّ ّرَّرَّسي ّأتوقع العلماءّّوكنت 

ةّالني ات،ّوماّطاقّبصحّ ريّح ب َكّالن ِّو ّزَّد وّناّمنّاآلايت،ّويعقدونّلِّعّ ي
مّفاسدَّل ّزِّ ّأسل يّابيلّهبذاّاألمل،ّحىتّوجدهت  الني ةّوالعمل،ّوبداّأنّّت 

ّانفتحت،ّوتراءىّاليأسّ فراسيتّقدّأخطأتّ  ّوآاثرّ ّ،ّوأعنيّالعلماءّما
ّانقطعتّ  ّالرجاء ّالشيخ ّأن  ّحد ٍّ ّإىل ّاألمر ّوبلغ ّللطالبنيّّ، ّهو الذي

ّهوّإالمقايل،ّوتّىزَرىّعلّد ٍّّكسَّ قولّرقيقّّكل مّيفّأقوايل،ّوقالّإن 
ّكسقطٍّّوماّهوّبكالمّجزلٍّّ ،ّوليسّمنّغررّالبيان،ّوالّمنّوهزلٍّّّ،ّبل
ّيفّكتيبّمنّحماسنّالكناايتّوا واهرّالعربية،ّاجللتبيان.ّوكلّماّرص عت 

ّاملبتكَّ ّوالنكات ّالبيانية، ّواللطائف ّاألدبية، ّأرادّوالنوادر ّاملصبية، رة
ّّاملفسدّ  ّومينع ّنورها، ّي طفئ ّأن ّمنّاملذكور ّالناس ّوجيعل ظهورها،

ّالباع،ّّاملنكرين ّرحيب ّاألدب ّيف ّأنه ّاد عى ّذلك ّومع ّاملراتبني. أو
ّّو ّالرابع، ّخدَّخصيب ّوكذلك ّاملتفر دين. ّبتلبيساته،ّمن ّالناس ع

ّبزّ  ّوجاء ّخبزعبيالته، ّاألطفال ّبلولوءٍّّوأضحك ّوجئنا ّمبني. ّبٍّّطّ رَّّور
ّاستج ّونفَّفما ّعجماتٍّّاد، ّعليه ّاستحلّضنا ّأَرىّمثارَّّىفما ّوما ان
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الّ  ّخب  ّزاد ّبل ّكّ ّالوداد، ّإن ّوقال ّكاملستكربين. ّالرجلّوعناد ا تبّهذا
ّواألغمملوّ  ّاألغالط ّمن ّومّ ة ّوم لحّبعّ لوطات، ّاألدب ّلطائف ّمن دة

ّكماءّمَّ بلّأخفىّاحلقّّ،عني.ّفماَّحَكَمّمباّوجباحملاورات،ّوليست
ّوحجب ّوكانّّ،ومنع ّابلكالم. ّش غف ّما ّبعد ّالعوام ّخلدع وتصد ى

ّآثرّ ّولكنه ّمعصية، ّالصادق ّوتكذيب ّمأمثة، ّالشهادة ّكتم ّأن  يعلم
حلضرةّاألحدية.ّوأرادّهللاّأنّاألم ارةّعلىّاّالدنياّعلىّاآلخرة،ّوالنفسَّ

ّفأخلدَّ ّّإىلّيرفعه ّوليسّيفّنفسه ّكالفاسقني. ّمنّغريّجاألرض وهر
ّكالنسوان،ّوخدعّالناسّبتزويقّاللسان،ّوإن هّمنّاملزو رين.ّيريدّ تصل فٍّ

ّ ّعنّّي طفئأن ّويصرف ّوكفور ا، ّرهق ا ّالناس ّويزيد ّوزور ا، ّظلما نور ا،
ّالبالغةّوأفناّنا،ّّواحلقّقوم اّجاهلني.ّووهللاّإنهّالّيع كيفّحيقّلمّما

ّوبي ّهوّّّاّنا،أداؤها ّوإن ّالكالم، ّفهم ّمقامات ّمن ّمقام ا ّوصل وما
ّكاألنعام،ّومنّاحملرومني.

الذيّي نج يّالناسّمنّغوائلّتزويراته،ّوهباءّمقاالته،ّأنّّفاألمر
ّونلبسّ ّمنّبعضّالعربّالعرابء، ّآخر ّوكالم ا ِّمن ا ّكالم ا نعرضّعليه

ّوا ّامسنا ّمثّنقولعليه ّتلكّاألدابء، ّإنّّّنائ ِّبّن َّأّّسم ّوقولّهؤالء، بقولنا
كنتّيفّزرايتكّمنّالصادقني.ّفإنّعرَفّقويلّوقوهلمّوأصابّفيماّ

ّمنّالنوىّّقنَوى،ّوفرّ  ّمن اّأوِّصلةّ ّيةفو مخسني رُ ،ّفنعطيهّكفلقّاحلب 
ّكرامةّ غرامةّ  ّون،ّوحنسبّمنهّذلك ّونقبلّعّ ، ّالفاضلني، ّمنّاألدابء د ه

ّ ّكان ّأنه ّالصادقني. ّمن ّزَرى ّاالختبار،ّفيما ّهبذا ّراضيا ّكان فإن
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ّهلذاّاملضمار،ّفلي خربّ وم ّكاألبرار،ّوليّ تصد اي  هذاّالعزمّّعّ شِّانّبني ةّصاحلة
ّكأهلّاحلقّواليقني. ّيفّاجلرائدّواألخبار،

ّأوراقاّ ّإليه ّسأرسل ّاالشتهار، ّذلك ّعلى ّاط العي ّفبعد ّأان وأم ا
ّليحكمّهللاّبيينّوبني ّالكَّلالختبار، ّاحلاكمني.ّّهذا ّوهوّأحكم ف ار،

ّذَّخّ َأّّوإينّأرىّم ذّأعوام،ّأن ّهذاّالرجلّالّميتنعّمنّاهلذاين،ّوالّيت قي
وأثبتّّن،ّفأجلأينّخبلهّإىلّهذاّاالمتحان.ّفإنّجاءّاملضمارَّهللاّالدايّ 

ّكلماتّأخرى،ّفلهّمالِّكَّّّماّاد عى،ّومازَّ مسعّمن اّووَعى،ّوإنّّميّمن
ّوانثَنّ ّذيله ّطالبَّمش ر ّوما ّوَّ، ّما ّبلّانسابّودخلّدّ عَّنا ّانربى، انّوما

ّلهّجهن مّالّميوتّحّ جّ  ّتركّالتكذيبّوماّانتهى،ّفإن  رهّوانزوى،ّوما
ّعلىّمنّات بعّاهلدى.ّّوالّحيىي،ّوالسالمفيهاّ

 نلِ ع  الُ 
 ريزا غالم أمحد القادايينمِ 

 م1897سنةّّايوم26ّ

ّ
 
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ



 باقة من بستان املهدي                                                                   حجة اهلل                                                                    

 

112 

ّبسمّهللاّالرحنّالرحيم
ّّاحلمدّ  ّجعَّهلل َّمظهَّالذي ّوصريّ ّرَّلين ّظلّ اآلايت، ّسي دِّّين

ّفأتّ  ّالتفض الت، ّأبنواع ّكامسه ّامسي ّوجعل ّّالكائنات، ّعلي  النعم
ّأحَّدَّألحَّ ّله ّوأكون ّونضّ ّدَّه ّالسماوات، ّالناسّحتت ّإميان ّيب ر

اّبنيّاملخلوقاتمّ لي حم دوينّوأكونّحمّ  ّكماّجاءّوأانّحممّ ّدّ فأانّأحَّّ.د  د
ّحقيقةَّّيفّالرواايت، ّنبي ِّّوأ عطيت  ّفخرِّامَسي  ّكانعكاسّّنا املوجودات،

ّالنيبّاألم يّ سل ِّيّونصل ِّفنّ،رّيفّاملرآةالص وَّ ّعلىّهذا الذيّتنعكسّّم
ّوت فتَّ ّوالصاحلات، ّالصاحلني ّيف ّوتتمّأنواره ّالربكات، ّأبواب ّابمسه ح

ّ ّالطاهرينّّحّجة هللابنوره ّآله ّوعلى ّوالكافرات؛ ّالكافرين على
ّوأصحابهّاحملبوبنيّواحملبوابت،ّومجيعّعبادّهللاّالصاحلني.ّوالطاهرات،

نّهللاّأتّأالطالبون،ّواألخيارّاملسرتشدون،ّأم اّبعد..ّفاعلمواّأيهاّ
ّكيفّّحج يتّعلىّاألعداء،ّوأَرىّيلّاخلوارقّوأسبغَّ منّالعطاء،ّورأيتم

ّوكيفّف تِّنّز ّالسماء، ّالذيلتّاآلايتّمن ّمث ّنحتّاألبوابّللطلباء،
ّ ّخبلوا ّالعنني، ّمِّّالداينةَّّنويرتكّوي نكرونين ّجر دوا ّحقّ والدين. ّغري ّن
ّحّ ّسيفَّ ّوشه روا ّمنتالعدوان، ّكانوا ّوما ّوالطغيان، ّالسب  هني.ّسام

ّوي ّويسب ونين ّيؤذونين ّأيكف رونّّ،كف رونينإّنم ّي كف رونين. ِّلَ ّأعلم وال
ّي صر ونّعلىّسبلّالضاللّوالنكوب،ّ رجالّيقولّإينّمنّاملسلمني؟

ّالقلوبفأي ّوتقوى ّهللا ّخوف ّجاءهتمّّ،ن ّأما ّالصاحلني؟ ِّسرَي وأين
ّالشبهات؟ّ ّور فع ّاحلق ّحصحص ّأما ّالبي نات؟ ّظهرت ّأما اآلايت؟
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ّعلىّأّنمّ ّتقامسوا ّأو ّمبني؟ ّإىلّحق  ّيرجعون ّال ّعلىّأّنم أفَتعاهدوا
و في صرّ  ّأُي  ّوتوهنيٍّ؟ ّتكذيبٍّ ّعلى ّوالتكفري،ّّونينون ّوالشتم ابلسب 

ّكيدّاخلائنني.ّإنهّيعلمّونّيبّالدويرتبص وائرّابحليلّوالتدابري؟ّوهللاّيعلم
بّاملّ،ماّيفّنفسيّونفسهم فسدين.ّوإينّعندهّمكنيّأمني،ّوإنهّالّحي 

ّفويٌلّللمعتدين.ّأحتسبّاألعداءّ ّ،هوّالّيعلمهّإالّسرّ بيينّوبينهّّوإن
ّهلمّ،أنّالعداوةّخرٌيّهلم ّكانواّمتفّ،بلّهيّشر  ك رين.ّأيظن ونّأّنمّلو

ذيّاجملدّّحونّماّغرستهّأيديّهللاّوانملّالرحن؟ّأوّجيهّأهد ونّماّبنتّ ي
ّكال..ّبلّإّنمّمنّاملفتونني. ّوالسلطان؟
ّوزّ  ّوالسفهاء.. ّاجلهالء ّمعشر ّأأنتمّاي ّواألشقياء! ّاألعداء مر

مثّات قواّّ،لصادقني؟ّات قواّهللاتطفئونّنورّحضرةّالكربايء،ّأوّتدوسونّا
ّكنتمّعاق ،ّالوقتّقدّدانَّى،ّفإنّرَّالكَّّشَّرّ قواّف ّ اس..ّفارِّلني.ّأيهاّالنإن

ّيريدّليّ  ّوإن ه ّأمرّهللاّأَتى، عّنّزاملوتى.ّفهلّتريدونّحياةّالّّيحيوإن 
ع رونّى؟ّوهلّحتب ونّأنّيرَضىّعنكمّربكمّاألعَلى،ّأوّت صبعدهّوالَّردَّ

ّكمّم عرضني؟خدّ 
ّ ّلباسهاّمنّالفةالِ  قميص  واعلمواّأينّأ عِطيت  حضرةّ،ّوتسربلت 

ّكلّاالعتداء،ّأالّترونّإىلّماّت ّأنفسكمّوالّتعتدوا لّن ّزالعز ة،ّفارحوا
ّكانّهذاّاألمرّمنّّمنّالسماء،ّأماّبقيّفيكمّرجلّمنّاملت قني؟ ولو

ّكيفّعَّغريّالرح مّت ّنِّن،ّملز قهّهللاّقبلّمتزيقكمّايّأهلّالعدوان.ّانظروا
ّيدّاملسألةّوالدعاء،ّمّيفّج هدّالصباحّواملساء،ّومددتّإىلّهللابلّم تّ 
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ّإالّتدّ فر دِّ ّحصل ّوما ّاحلافرة، ّيف ّوزفراتّّخمذولني ّالوقت إضاعة
ّتّ.احلسرة ّأقدار ّيف ّتتفك رون ّال ّلكم ّأنوارّن ّزفما ّيف ّترغبون ّوال ل،

ّمنّالكاذبّالدج الّالشيطان؟ّتّ  ّأهذا ّفعلّاإلنسان؟ ّأهذا ستكمل،
لكواّأنفسكمّجبهالتّاللسان،ّواستعينواّمتضر ع ّني.ّفالّهت 

ّنظرتّ ّنظرت ّوإذا ني، ّمتومس  ّتنظرون ّال ّإن كم ّعليكم! ّحسرة اي
ّمتّ  ّوال ّأتّ عِّالعبني، ّخاشعني. ّوالّنون ّواللعب، ّاللهو ّهذا ّيف رتَكون

ّعملتمّمستكربين؟ّالّ ّذاتّاللهب،ّوالّت سألونّعم ا ت قادونّإىلّانرٍّ
دكم،ّهللاّيصطاّمامّميعادكم،ّمثّقهرّ كمّأموالكمّوأوالدكم،ّفإنّاحلِّهِّت  لّ 

ّالسماواتّواألرضني؟ ّمنّرب  ّوأينّاملفر 
ّ ّآية ّرأيتم ّمث ّفنسيتموها، ّالكسوف ّآية ّرأيتم ّوقد ّ"آت"هللاّيف

ّقبلتموها،ّوقرأتّّ"كذ بتموها،ّوجتل تّلكمّآيةّموتّف أحدّبيك"ّفما

                                                           
ّّكانّمسلماّمث ّكانّتنصّ ارتد ّّوّهوّالقسّعبدّهللاّآهتم، رّوأصبحّنشيطاّيفّنشرّاملسيحية.

والعياذّّ-دجاالّحىتّمس ىّنبي ناّاملصطفىّّ،شغلهّالشاغلّاإلساءةّإىلّاإلسالمّونبيهّ
مّمبدينةّأمرتسرّاهلنديةّيفّمناظرة1893ّخاضّمعهّيفّّوّابهلل.ّفتحداهّاملسيحّاملوعودّ

عندّّنايةّاملناظرةّأنّهللاّتعاىلّأنبأهّأبنّآهتمّّاستمرتّمخسةَّعشرّيوما.ّوأعلنّحضرتهّ
يتوب.ّفارتعبّمنّهذهّالنبوءةّوامتنعّّنائياّّإالّأنسي لقىّيفّاهلاويةّيفّمخسةّعشرّشهراّ
:ّ"اطلعّندهاّأهلمّهللاّتعاىلّإىلّاملسيحّاملوعودّمنّاهلجومّعلىّاإلسالمّقلم اّولساان .ّع

هللاّعلىّمههّوغمه"..ّأيّحنيّالحظّهللاّخوفهّوامتناعهّعنّاهلجومّعلىّاإلسالمّأنقذهّمنّ
ّاملسيحّاهلالك ّالنبوءةِّلّتتحقق.ّعندئذّطلبّمنهّحضرة ّالقساوسةّواملشايخّضجةّأن .ّفأاثر

ّوِلّيرتعبّّاملوعودّ ّالنبوءةّووعدهّجبائزةّأيضاّإذاّحلف،ّلكنهِّلّأنّيعلنّأنهِّلُّيَف  من
ّاملوعودّ ّاملسيح ّاحلق.ّفأخربّهللا ّكتم أنهّسيَهلكّقريباّجدا.ّفماتّبعدّّيتجرأّعليه،ّوهكذا

ّاألخرية.ّ)الناشر( ّالنبوءة  مدةّوجيزةّمنّنشر
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ّقرأمتوها،ّّبالغةٍّّّكتبَّ ّما ّفكأنكم ّمعجبة، ّفصاحة ّآية ّفيها رائعة
ّاملذاهب ّندوة ّيف ّكانتفّآايتٌّّوظهرت ّوقد ّأنباءّّنبذمتوها، معها

ّابليتموها ّفما ّآايتٍّّّوكأي نّ ّ،الغيب ّماّّمن ّفكأن كم شاهدمتوها،
ّأعناقكمّ ّهلا ّظل ت ّفما ّآنستموها، ّعجائب ّمن ّوكم شاهدمتوها،

،ّفهلّفيكمّ"وارلهّخّ ّجسدّجلعِّ"آيةّيفّّخاضعني.ّواآلنّأشرقتّ 
ّكاألحرار،ّأوّتول ونّم دبرين؟ ّمنّيقبلها

ّ ماّماتّيفّامليعاد،ّوتعلمونّأنهّخافّفيهّقهرّّ"آت"وتقولونّإن 
رّأجلهّإىلّأنّت  ر َعىّشريطةّاإلهلام،ّويؤخّ ّبّ ففك رواّأِلّجيِّّ.ربّالعباد

ّكاللئام؟ّوقدّمسيومّي نكِّ ّإذاّد ِعَيّلإلر قسام،ّوماّذهبّعتمّأنهّماّأتىل 
ّحتقّ م ّأما ّفانظروا.. ّاحلك ام، ّإىل ّبّّقَّستغيثا ّأما ّكذبه؟ ّإىلّمراأللغ

ّكمضطربّالزماَنّيفّص؟ّإن هّزج ىّاإلفحام ّوسكوت،ّوأت ّامليعاد متٍّ
ّكأن هّرأَّيفّمتاعبّوشوائب،ّوتراءىّمّ ّهنفسمبهوت،ّوألقىّ ىّنكسر ا

                                                           
ّّيشريّحضرتهّّ29ّإىل26ّّؤمترّاألعظمّلألداينّالذيّع قدّيفّالهورّأايمّاملإىل

فيهّغالب اّعلىّّّم،ّواشرتكّفيهّممث لوّشىتّاألداين،ّوصارّمقاله1896ّربّعامّديسم
ّاألصدقاءّ ّابعرتاف ّوذلك ّاألداين، ّابقي ّعلى ّاإلسالم ّغلبة ّمؤكد ا ّآخر، ّمقال كل

 واألعداء.ّ)الناشر(
 ّهذاّاإلهلامّتلقاهّاملسيحّاملوعودّّكانّرامّالبشاكهعنّهندوسيّيدعىّ"لي وري".

سبًّاّّبذيءّالكالمّيعاديّاإلسالمّعداءّشديد اّويسب ّالنيبّاللسانّ"ليكهرام"ّسليطّ
ّ ّهلكّبدعاءفاحش ا. ّّوقد ّّاملسيحّاملوعود مارسّعامّّآذار/ّيفّالسادسّمنعليه
ّّ،م1897 ّعلىّقاتله، ّي عثر ّعلىّصدقّاإلسالمّكانتّآيةّ فوِل ّيفّّ.بينة وسيأيتّذكره

ّ)الناشر(ّالكتابّبشيءّمنّالتفصيل.
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ّ ّوما ّاإلسالمنوائب، ُّيالف ّبكلمة ّفهذهّتفو ه ّاألايم. ّأكمل ّحىت ،
ّببداهةٍّّ يّعظمةّاإلسالمّبكمالّخشية،ّوكانّأنهّخشِّّالقرائنّحتكم

ّجيّ مِّ ّقبل ّكاملؤذينين اصم ّوُي  ّاملسلمني، ّاإلهلام،ّّ،ادل ّنبأ ّبعد وأم ا
ّردي ،ّوسيفّصدي ،ّوجَّن ّزفامتنعّمنّال ّكقلمٍّ ّلَّهِّاعّواخلصام،ّوصار

ّّأوصافَّ
َ
ّإذاّاخلِّّخالفَّأّوّصافّ امل ّآالف، ّأربعة ّأعطيه ّوكنت  الف،

،ّبلّوىل ّّ،قمتّإلحالف فانظروا..ّأهذهّعالمةّالصادقني؟ّّ؛فماّأتىل 
ّانقضت ّإذا ّفقسّ ّمث ّامليعاد، ّوالعناد،ّأشهر ّورجعّإىلّاإلنكار ىّقلبه

ّ.عدّماّأنكرّوأىب،ّولوّأنكرّيفّامليعادّملاتّفيهاّوفَنّكّماتّبفلذل
املكذ بني،ّّسَّعاطِّمَّّم  أرغ  وهّاملنكرين،ّّوفالّشكّأنّهذاّالنبأّسو دّوج

ّكتايبّ ّفيهّآايتّللطالبني،ّوإن هّمكتوبّيف ،ّوإنهّيوجدّ"الرباهني"وإن 
ّ.ن كنتم مؤمننيإفآمنوا به خبارّخاتّالنبيني،ّيفّأ

ّاخلَّ ّلعن ّوآثروا ّم صافايت، ّيف ّانفسوا ّاألحرار ّأن  ّآاييت لقّومن
ّأنفسهمّلنفائسّنكايت،ّوَصَبّوملوااليت،ّوترّ اّإىلّرؤييتّوجاءواّحتتّكوا

ّإن ّيفّذلكّآلايتّللمتدب رين.ّ،رااييت
ّمعارضيتّ ّعن ّرغبوا ّالعدا ّأن ّآاييت ّرأّ،ومن ّما ّعارضيت،ّبعد وا

ّبعدّجَّووَّ ّكالبخيلّالقايل، ّوأَّدوا ّمقايل، ّعذوبة ّوجدوا ابحلسدّّّفوالِّما
ّالكالم،ّإن ّيفّذلكّآلايتّللمتعم قني.ّرَّاّد رَّكاللئام،ّبعدّماّأَل َفّو

ّّ ّآاييت ّمَّأومن َهل ّمي  ّوال ّالزمان، ّمن ّعلىّذلكّع م ر ا ّلبثت  ّنين
ن،ّإن ّيفّذلكّآلايتّللمتّو ني.افرتىّعلىّهللاّالداي  ّمس 
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ّّ ّعقيدة  ّأ عطيت  ّأين  ّآاييت ّكلّ ّأيدرَّومن ّالطالب شبهة،ّّعن
ّالسرّ ّيكشفّو ّبيضة ّآلايتّّم حّ ّعن ّذلك ّيف ّإن  حقيقة،

ّللمستبصرين.
ّاملناسباتّ ّئَّشِّنّ لكّالرفاق،ّوأّ ن ِظَمّيلّيفّسِّّنالزماومنّآاييتّأنّّ

ّ ّعندّخفوقّرايةّاإلخفاق،ّإن  يفّيفّاألنفسّواآلفاق،ّوكذلكّأ رِسلت 
ّذلكّآلايتّللمتفر سني.

ب رهاين،ّّرارِّذّسيفّبياين،ّوأرىّجواهرهّبغِّومنّآاييتّأنّهللاّشحّ ّ
ّإن ّيفّذلكّآلايتّللناظرين.

ّاحلقّ ّ ّاستسرّ ّومنّآاييتّأن ّعَّّما ّوج ِعلّقليبّله ين ا،ّرِّعينّحين ا،
د ِّ ّلهُّم  ّد اّم بين ا،ّإن ّيفّذلكّآلايتّللمتأم لني.وج ِعلت 

ّ ّالناس.. ّوتعهّ ّربّ ّقدّجاءكمّلطفّ أيها ّتعهّ دَّالعباد، دّكمّفضله
ّأأنتمّالعِّ ّكنتمّشاكرين. ّهللاّإن ّنعم ّفالّترد وا ّالبالد، ّإحمال ّعند هاد،

هتد ونّماّشاد،ّأوّمتنعونّماّأراد؟ّوقدّرأيتمّأنكمِّلّتستطيعواّأنّأتتواّ
ّّبكالمٍّّ ّإفحامي.ّمن ّمن ّمتند مني ّوصمت م ّسكت م ّحىت ّكالمي، مثل

ّالكت ّاململوّ وأشيع ّابلنكاتّالنّ ب ّالنثرّخَّة ّوبدائع ّولطائفّالنظم ب،
ّإالّو ّكانّجوابكم ّفما ّآخرين.ّّحماسنّاألدب، ّمنّقوم ّإّنا ّقلتم أن

ّكيفّعجزتّمثّص رفتّ  ّعمنيّفانظروا ّ.قلوبكمّعنّاحلقّفصرتّقوم ا
ّمنكمّاحلِّ ّاللَّحىتّإذاّاحتد  ّوالغزنوي ،ّجاج،ّونبَّجاج،ّوامتد  حّالنجفي 

ّرساليتّهذهّلتكونّح ج ةّعلىّاملفرتين،ّوقاالّإنهّجا ّكتبت  هلّغوي ،
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ّوليفتحّهللاّبيينّوبينكمّوهوّخريّالفاحتني.
ّمجاعةِّ ّمن ّآذاين ّالذي ّوأكفرّّوقال ّدج ال ّهذا ّإن ّاجلب ار، عبد

الكف ار،ّوجاهلّالّيعلمّالعربي ةّوالّشيئاّمنّالنكاتّواألسرار،ّوأعانهّ
ّوكذل ّاملتبح رين. ّالعلماء ّمن ّقوم ّظنّ عليه كيفّّّفانظرّ ّ،النجفيّ ّك
ّأثبتَّ ّوما ّاملعتدين. ّقلوب ّثديّّتشاهبت ّأ رضعوا ّأّنم ّمنهم أحٌد

ّ ّجاّوأاألدب، ّوما ّالنخب، ّالعلوم ّمن ّوالّءّوأ عطوا ّابلدبيب ين
ّبلّّ ّالني ة، ّبصح ة ّأنكروا ّوما ين. ّمتسرت  ّكالنساء ّبلّتكل موا ابخلبيب،

ا،ّوأيقظتهمّاآلايتّنب هّوالدنياّالدني ة.ّونب ههمّهللاّفماّتّبِّكبخيلّخاطِّ
ّكربىّ.فماّاستيقظوا َدى؟ّّدم اّوأولغَّّقاتلٌّّهراقَّأإذّّ،أِلّيرواّآية

 
فيهّامل

رّمنّالدينّنّسخِّفأبكىّهللاّمَّّ.خبيثاّومنّالعدا"ّآرية"وكانّاملقتولّ
ّوالّ ّفيها ّميوت ّال ّوانرٍّ ّيتقض ى، ّال ّعذاب ّيف ّوألقاه ّوهجا، وسب 

ّكلّ،ّوضيّ حيىي ّكلّماّصنعّوهد م ّيفّذلكّآلايتّألويلّع ماّعال،ّإن 
ّ ّنبأ ّوكان ّخفِّكِّحيَّّ"آت"النهى. ّمبا ّالس ها، ّأعنيّالع ميّوماّي يّمن

ّا ّهذه ّفألقت ّّرّألايةّ جتل ى، ّالضحى،ّعليه ّكشمس ّفأشرقا داءها،
ّالعاقلني ّعقول ّأتىوأضاءا ّمن ّاحلق ّإىل ّعذراء،ّّ.ّوجذاب ّآية وهذه
ّوابنيّوحيبّاملتطهرين.منّشاء،ّإنّهللاّحيبّالتّومشسّبيضاء،ّفليهتدِّ

ّوتنف ّالنفس، ّتشفي ّّيوإّنا
 
ّامل ّوتوضح ّالسرّعاللبس، ّوتكشف م ى،

ّّاحلج ةّعلىّاجملرمني.ّعنّساقهّوالغ م ى،ّوت تمّ 
فياّحسرةّعلىّاملخالفني!ّإّنمّيرتكونّأحكمّاحلاكمني.ّفكأن ّهللاّّ
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ّابّ ذّ وهمّغر بوا،ّودعاّجلمعّالثمارّوهمّاحتطبوا،ّوأمرّأنّيؤتوينّعَّّشر قَّ
ن ِّفعذّ  ّأنّجي  ّكادوا ّاألذىّبل ّاجتنبوا ّوما ّعليهمّبوا، ّهللاّني اهتم ّفرد  بوا،

ّفانقلبواّخمذولني.
ّوشتَّّينومنهمّرجلّمنّالغّز بّمّووثَّيسم ونهّعبدّاحلق،ّوإنهّسب 

ّف ّ ّ.كالبقّ ّّسفاهةّ  ّاألسودَّذعِّي ّّيسقةٌّوَّوإنه ّجّ ّر وإن ّّ.ابلغقّ ّهّرحيف
ّفبالغَّاخلن اسّزقّ  ّك ذ ِّّ.يفّالزقّ ّه ّكما ّالكسوف ّكذ بّآية نّمِّّبَّوإنه

وماّّ.هّفذهبّببصرهّابللقّ عينَّّإنّالشيطانّلقّ ّ.القمرّاملنشقّقبلّآيةّ 
ّونّ ّقّ نَّ ّمب َدىّاحلق، ّفنذحبه ّكدجاجة ّينجوّمن اّإال  ّفما ّالنق ، ّجزاء ريه

ّمنّ ّكتابهّاململو  ّكيدّالكائدين.ّوإن هّأرسلّإيل  ابهلربّواهلق ،ّوالّينفعه
ّكتايبّوهَذىّوّالسبّ  ّ،التكفري،ّوخدعّالناسّأبنواعّالدقارير،ّوذكرّفيه

ني.ّوخاطبينّبِّوَكى،ّوالّيكادّيّ كالّبلّإنهّمنّالنّ ّّ؟وقالّأهذاّمنّهذا
ّكعارفّاحلقيقة،ّوقالّإنكّلستّمؤلّ  فّهذهّالكتبّاألنيقة،ّواد عى

ّعّ  ّأاب ّاوال ّالرسائل ّتلك ّالعميقةذر ّالدقيقة ّوالنكات بلّّ،لرشيقة،
ّمِّاستمليتَّ ّعزوهتَّها ّمث ّالصناعة، ّهذه ّرجال ّلت حَمدّن ّنفسك ّإىل ا

ّكن اّغافلني. ّنعرفّمبلغّعلمكّوما ّابلفضلّوالرباعة،ّوإان 
ّّووشاهبََّ ّكثريّاهلذاين، ّاللسان، ّشيخّطويل ّيفّقوله ّمنّه ّأنه زعم

ّنََّ ّوأنه ّالزمان، ّّفيّ فضالء ّأرسلّإيل  ّوإنه يفّّهمكتوبومنّاملتشي عني.
سّابلكلمّامللف قة،ّولتعظ مهّقلوبّالعامةّوليستميلّليخدعّالناّ،العربية

ّز مرَّ ّإالّإليه ّقوله ّكان ّوما ّوعَّّاجلاهلني. ّالفضالء، ّقول ّّرةّ ذِّف ضلة
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ّالعذراء ّالقادحني،ّّ،فالعجبّمنّجهلهّ.كلمتهم ّخافّإزراء ّما إنه
ّكاملتند مني.ّبلّإنهّمعّذلكّبل غّّ،ووقفّموقفّمندمة وماّأرىّالوجه
ّوالشتمّإىلّال كالسفيهّالرزال،ّوالّّّكتبهّّإالّاغادرّسبًّكمال،ّوماّالسب 

ِّشَيمّاملؤمنني ّاإلميانّوما ّجوّ ّ.يعلمّما ّكمثلّيومٍّ ّاملنقبض هّومثلّقلبه
ّنّ جّ ودَّّرّ هِّمَّز ّمّ  ّعاّركفهرّ مّ ه ّاجلِّ، ّاجلّ ي ّابدي ّشقيّ لدة، ّيفّخسِّّردة، ر

ّم ّإىلّمآلّساب ٍّ ّوالّينظر ّيس ب ينّويشتمينّبطغواه، ّوالدين. نّالدنيا
ّلهّالرشدّواهلدى،ّّ"اآلرية" ومأواه،ّوإنّالسعيدّمنّات عظّبسواه.ّوأّن 

وإنهّالّيعلمّماّالت قى،ّوالّاألدبّاملنتَقى،ّوإنهّسلكّس بلّاهلالكني.ّ
ّكتبّفليسّإالهللاّرَّهّ الّي بايلّاحلشرّوأهواله،ّوالّق َّ ّّّونكاله،ّوكلّما

ّصيدٍّّككيدٍّّ ّأحبولة ّأو ّاجلماعة،، ّقلوب ّيفنت ّأن ّأراد ّيفّّ، ابفتنانه
اَع،ّولكنهّهتكّأستاره،ّعالسفهاءّالبَّّالرَياَع،ّلري ِيَّّهكفّ ّّالرباعة،ّوأرعفَّ

ّقدمٍّّ ّكل ّيف ّّوأرى ّوأفضى ّعثاره، ّي فضِّيف ّانر اّحديث ّودخل حه،
ّكمثلّرجلّشه رّخزيَّتلفَّ أنفهّبكف ه،ّّعّمارنَّهّبدف ه،ّأوّجدَّحه،ّفمثله

ّومعّذلكّسب ينّليج ّبيانهّفضلِّّريّف قدانَّفلحقّابمللومنيّاملخذولني.
بفضولّلسانه،ّوأم اّحننّفالّنتأس فّعلىّماّقَلىّوقال،ّوالّن طيلّفيهّ

ّتعو دّو ّقوم ّمن ّفإنه ّوحسبوهّاملقال، ّلإلزراءات، ّواالنتصاب ّالسب  ا
ّاالفتنانَّ ّابهلل ّفنستكفي ّالكماالت، ّأعظم ّمن مبفرتايته،ّّألنفسهم

ّكماّعطفّهوّمنّلسبّ اّمنّني اتهّوجهالته،ّوماّنعطفّإىلّوذّبهنعّو
ّون ف ّالو ِّالعناد، ّرب ّإىل ّأمران ّوكيفّض ّاحلاكمني. ّأحكم ّوهو عباد،
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ّي ّتصد يت  ّوما ّكتدويين، ّدو ن ّوما ّبراهيين، ّنقض ّما ّأنه ّمع كذ بين
ّأزيدَّ ّدالئل ّعرضت  ّبل ّالدالئل، ّمعه ّكان ّما ّيسألّّلدعوى مما

ّكانّكالميّابلغيبّبضنني. ّالسائل،ّوما
ّاحل ك ام ّمجيع ّثبتّعند ّأنّوقد ّاألحكام، ّووالة بّجتالدعاويّ،

ّاد عيتّأينّأانّّقبوهلا ّكماّجتبّاألعيادّبعدّاألهل ة،ّوكنت  بعدّاألدل ة،
ّذلكّ ّعلى ّآايته ّهللا ّفأرى ّاملعهود، ّاملهدي ّواإلمام ّاملوعود، املسيح

ّاإلجياد،ّّاترةّ ّاألعداء،ّوأرىّآيةّ ّز مرَّّتَّكّ وبَّّتَّكّ االد عاء،ّوسَّ يفّزي 
مر ةّخبوارقّاألقوال،ّّاألعداءَّّإلعدامّواإلفناد،ّوأعجزَّوأخرىّيفّصورةّا

دينّريبّيفّكلّموطنّومقام،ّوماّوأيّ ّ.وأخرىّأخزاهمّبعجائبّاألفعال
ّوم ز ِّبقِّ ّوإفحام، ّتبكيت ّمن ّدقيقة زيّي ّخم  ّهللا ّمن ّممز ق ّكل قوا

ّهللاّ.املفسدين ّقي ضّقدر ّمث ّووصبهم، ّيفّعلميّأّلنصبهم ّطعنوا ّنم
ّوفخرّو ّعليهاّم صأدّوّرباعتهمبا ّهبم،ّوكانوا ّهللاوّهللاّمكرّور ين،ّومكروا

ّين.خريّاملاكّر
ّفك رتّ  ّما ّاألدابءّّفوهللا ّمن ّكنت  ّوما ّواإلنشاء، ّاإلمالء يف

ّالّأعلمّ والفصحاء،ّوماّاحتاجّيَراعيّإىلّمنّي راعيّكالرفقاء،ّبلّكنت 
ّكيفّحتصلّهذهّالصناعةماّ ّيفّفبينماّأانّ.البالغةّوالرباعة،ّوالّأدري

ّعلىّقليبّّحريةّمنّهذهّاإلزراء،ّوقدّتواترَّ ّكالسفهاء،ّإذّص ب  طعنهم
ّّو ّالسماء، ّمن ّكنّزنوٌر ّشيء ّعلي  ّمَّن ّزل ّذا ّفصرت  ّالضياء، لّوَّقّ ول

بهّّسحباين ،ّفتباركّهللاّأحسنّاخلالقني.ّولكنّماّتسل تّ ّلٍّّّو،ّوقري ٍّّج
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ّمنّالفضالء ّأنّرجالّأعانينّأوّمجع ا ّوظن وا ّالعلماء، ،ّعماايتّهذه
ّفإذاّ ّم شافهني، ّي عارضوين ّأن ّهلم ّبدا ّمث ّاآلخرين. ّشجرة ّمثرة وأّنا

ّواآل ّاملي تني. ّمن ّكانوا م ّفكأّن  ّإالقمت  ّكف هم ّيف ّبقي ّما الرفثّّن
ّوكذلكّسبّ  ّالّندفعّواإليذاء، ّولكن ا ّاحلياء. ّيدريّما ّوما ينّالنجفي 

ّكانّحلَِّ ،ّوما ّابلسب  جِّّمامٍّّالسب  ّكالأنّحي  ،ّأو ّكالضب  تن ني.ّرّنفسه
ّماّ ّقوم ّفإّنم ّافتعل، ّوالّنتأس فّعلىّما ّفعل، ّعلىّما ّنشكوه وما
ع صمّمنّألسنهمّخاتّالنبيني،ّبلّهللاّالذيّهوّأحكمّاحلاكمني،ّوالّ

ّخلفاءّنيبّهللاّوالّأم هاتّاملؤمنني.
ّالسوءّيفّحضرةّأصدقّالصادقني،ّوكذ بواّ ّكيفّظن واّظن  أالّترى

ّ ّعليًّّ"االستخالف"نبأ ّإن  ّشادّوقالوا ّما ّهدم ّفأرادوا ّاملظلومني، ّمن ا
الرحن،ّوكفرواّمباّجاءّبهّالقرآن،ّوماّهذاّإالّظلمّمبني.ّوقالواّإن ّعليًّاّ

ّم بتلّ  ّعمره ّخّ ِّةّوَّقّ بلَّّىأنفد ّوما ّجرأةّ ّقَّلِّالنفاق، الصدقّوماّّيفّطينته
ّاستّ ّخالصِّإّرّ دَّّقَّتفوّ  ّوإذا ّبلّّارّ الكفّ ّخلفَّاألخالق، ّأىب، فما

ّرَّاإلنصات،ّوأ م ِّّاإلسالمّفآثرَّّأََمَرّأمرّ ّ.عقدّهلمّمعّرفقتهّاحل باأطاعهمّّو
ّاألبيات،ّ ّبلّأنشدّيفّحدهم ّذم هم ّوما ّأكلّوابت، الف س اقّفمعهم

ّاملتشي عني؟ّلقهّحىتّمات،ّأهذاّهوّأسدّ وكانّهذاّخّ 
يكنِّّل،ّوماّابىلّالشريعةّوالّالطريقة،ّّوهّالصد يقةَّمّ أ ّّوقالواّإنهّعارضَّ

النفاقّوِلّيصربّعلىّّآثرَّّ.وصارّجب ار اّشقيًّاّاّبوالدتهّوالّتقيًّا،ّبلّأعقّ بَ رًّ
ّومسغبة،ّوات بعَّ ولكنّماّّلّ الغِّّأسرّ ّ.قىّكأرضّم عط لةكّالتّ النفسّوترَّّضر 
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ّنّترب عَّ،ّسجدّلكلّمَّ،ّواختارّالنفاقّيفّكلّقدمّوحاىَبَّبّضّ غَّّنظرّبعنيٍّّ
ّ:قى،ّوإذاّع ِرضّعليهّح طاٌمّفقالّلنفسهلتّ الدينّواَّهى،ّولوّكانّعدوّ ابللّ 
ّّ.ها

َ
ّوأثنّعلىّالكافرينّطمع اّيفّامل

 
وات،ّوات،ّالّخوفاّمنّعقوابتّامل

ذَّ ّاّت  ّالَصالة. ّلربكات ّال ّللِصالت، ّخلفهم ّشِّّوصل ى عة،ّرّ النفاق
ّكانّزّ ّفعة،ّوصّرن ّ ّمنهّواالقتباس ّ.عارفنّمَّمِّّرٌّمَّهللاّعنهّاملعارف،ّولو

ّمعه ّبقي ّسَّّفما ّمضطرًّمن ّرجع ّحىت ّاملل ة، ّسرااي ّوال ّالصحابة اّروات
ّكالزنديق،ّولكنّالبطنّأجلأهّ ّأنه ّوكانّيعلم وخمذوال ّإىلّاببّالصد يق،

ّّورِّن ّت َّّإليه،ّوماّوجدّحطبَّ
َ
ّاغتالّبعضَّّهبَّصاحِّّدةّإالّلديه.ّوإنّ عِّامل

ّامتنعّمنّالرتددّإليه،ّوفجَّّ،ولده ّكانّعليه،ّبّكّفماّغارَّدَّعهّابلفَّفما ل
ّكاملعتكفني.ّوتواترَّ نيّّني،ّحىتّجرتّعربةّالعينَّعليهّجورّالشيخَّّعلىّاببه

ين،ّبلّأبدىّاإلطاعةّني،ّفماّانتهىّمنّالرجوعّإىلّهذينّالكافرَّكالعينَّ
ّعليهّغصبهمّوّنبهمّحىتّصفَّ ني.ّاشتد 

َ
رتّالراحة،ّوف قدتّابلنفاقّوامل

ّل قيّ  ّترك ّفما ّرَّالراحة، ّكره ّوما ّكاهم، ّبل هم، ّابهبم،ّاي  ّعلى ّيستمر  ان
ّابعدَّّلةَّف ضّ ّئويستمّر ّوما ُّي ّ ّ،كاملستنكفنيّّهمأنياهبم، ّكان هلمّّقّ لِّبل

ّكالسائلنيّامللحفني.ّديباجته،ّويعرِّ ضّعليهمّحاجته،ّويدورّعلىّأبواهبم
ّكانواّمنّاملرتَّ فنيّوكانّعليهّأنّيرتكّاملدينةّوأهلهاّالكافرينّاملرتد ين،ّولو

رِّبني،ّبلّكانّمنّواملخصِّ ،ّويعتقلّمَسّ الواجبّأنّيقتعدَّمه  ،ّوي هاجرِّرّهَّاي  اي 
ّرفعّ  ّويطلب ّأرض، ّإىل ّأرضٍّ ّمِّمن ّأنّا ّالناس ّبني ّوي نادي ّخفض، ن

                                                           
 ّالرتمجةّاألرديةّحتتّهذهّالكلمة:ّأيّعمرّوردّيف)الناشر(ّ. 



 باقة من بستان املهدي                                                                   حجة اهلل                                                                    

 

124 

ّكلهمّأمجعون ّاإلميانّمنّقومّفكانّعليهّأنّّ،الصحابةّارتدوا مثّإذاّأحس 
ّويقتلّي لقيّأبرضهمّجِّ ّمعاونني، ّلنفسه ّوجيعلهم ّويتخذهمّجريانه، رانه،

ّكلهمّإنِّلّيكونواّمسلمني.ّفكيفّمتضمضتّمّ املّأهلَّ قلتهّبنومها،ّدينة
بالدّاإلميانّواملؤمنني.ِّلَِّلّّوجهّيومها،ّوأحملتّ ّوكانّيرىّاملل ةّقدّاكفهرّ 

ي هاجرّوِلّيلقّنفسهّيفّأرجاءّآخرين،ّوكانّأ عِطَيّمنطقّالبالغة،ّوكانّ
ّكالدابغة،ّفماّنزلّعليهِّلَّ ّنّالكلمَّي زي ِّ ستعملّيفّاستمالةّالناسّيّويلو ّنا

ّأرىّيفّاإل لّعلىّالنفاقّيكلّالتماّّلَّيصباءّبراعته،ّبلّمتاصناعته،ّوما
ّكالرقيةوالتقيّ  بلّهوّافرتاؤكمّايّّ!هللا؟ كالّ  أسدِ ّأهذاّفعلّ ّ؟ة،ّوحسبهّللعدا

ّكانّحازّمنّالفضائلّمغنما،ّوكانّبقوىّاإلميانّ ّإنه ّالكذ ابني. معشر
أينماّانبعث،ّوماّانفقّيفّكلّماّفعلّونفث،ّوماّّّاأم ا،ّفماّاختارّنفاقّ وّ ت َّ

ّاملرائني. ّمن ّالصلّ ّكان ّنضنضة ّشأنه ّيف ّنضنضتم ّإليهّفلما ّوحلقتم ،
حلقةّالبازيّاملطل ،ّمعّدعاويّاحلبّواملصافاة،ّفكيفّتقص رونّيفّغريهّ

ّمعّجذابتّاملعاداة؟
ّالكافراّ ّمعه ّد فن ّوقلتم ّاألنبياء، ّخات ّاستحقرت ّمنّوكذلك ن

ّكاإلاأل فانظرواّإىلّتوهينكمّايّمعشرّّ.خوانّواألبناءشقياء،ّمييناّومشاال
ّالضال،ّفأجبّمتحمالّوالّ اجملرتئني.ّوحننّنستفسرّمنكّأيهاّالنجفي 

ّالسؤال ّعليك ّت دفَّّ:يكرب ّأن ّأّ أترضى ّالبغيتنيّمّ ن ّبني ّاملتوف اة ك
ّكرهَتّّنيّالفاسقني؟ّأبوكّيفّقربّاجملذومَّ؟ّأوّي قرَبّاملي تنيالزانيتنيّ فإن

ني؟ّينّامللعونَّنيّبنيّجنيبّالكافرَّنّسي دّالكونَّفكيفّرضيَتّأبنّي دفَّ
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ني؟ّوالكفرّأكربّينّاخلبيثَّينّاجلائرَّوالّيعصمهّفضلّهللاّمنّجوارّاجلارَّ
ق رونّخاتّالنبيني،ّكيفّحتّّرّ ففكّ ّ.منّالزانّوأشنعّعندّذويّالعينني

ناتّوأم هاتّوالّغونّألنفسكمّوالّبغونّلهّمكروهاتّالّتسوّ وتسوّ 
ّبنني.

اةَّ ّتعتقدونّايّح  ّّتبًّاّلكمّوملا
َ
ّالفسقّوامل بلّد فنّجبوارّرسولّّ.ني 

ّصاحلَّ ّكاان ّهللاّرفقاءّّطي  بَّنيمقر بَّّنيرَّمطهّ ّنيهللاّرجالن ّوجعلهما ني،
،ّفالرفاقةّهذهّالرفاقةّوقلّ  ني.ّلَّنظريهّيفّالثقَّّرسولهّيفّاحلياةّوبعدّاحَلني 

ّهّويفّمأواهّاست خِلفا،ّويفّح جرهّعاشا،ّويفّمدينتفطوىبّهلماّأّنماّمع
نِيا،ّومعهّي بعثاروضتهّد ِفنا،ّومِّ ّنّيفّيومّالدين.نّجن ةّمزارهّأ د 

ّّوانظرّ ّ هذينّّدّتربةَّمنصبّاخلالفة،ّفماّبعّ ّيَّنهّإذاّأ عطِّأإىلّعلي 
ّاإلمامَّ ّالربي ةمِّّني  ّخري ّروضة ّيّ.ن ّكان ّمؤمنَّفإن ّليسا ّأّنما ّزعم ني 

ّطي  بَّ ّتَرّني  ّفكيف ّيّ ، ّوِل ّالقربين؟ّن ز ِّكهما ّهذين ّعن ّهللا ّرسول ّقرب ه
ّعِّ ّيبال ِّل ّكأنه ّطالب، ّأيب ّابن ّعنق ّعلى ّالذنب ّكل رضّفالذنب

ّكاملخلصني.ّرسولّهللاّمِّ أسدّّأهذانّنفاقّغالب،ّوماّأرىّالصدق
َسبّمنّأكابرّاملت قني؟ّأهذاهللاّوضرغامّالدين؟ّ ّهوّالذيّحي 

ّففك ِّّالّتثبتّإالّيّ علّقاةَّأنّتّ ّفاعلموا ّالصد يق، والّّرّ بعدّتقاة
وإنكمّحتب ونّأنّّرةّاهلالكني.فلقّأبيديكّإىلّحكالزنديق،ّوالّتّ ّّتعتدِّ
وتظن ونّأنكمّت غَفرونّمبجاورةّاألتقياء،ّفماّّكربالء،الرضّنواّيفّأت دفَّ

ّخاتّالنبينيّوإمامّالقدرّهِّي ّبِّّنَّنّد ِفناّإىلّجنيَبّ ذيلي نّالظن كمّابلسعيدَّ



 باقة من بستان املهدي                                                                   حجة اهلل                                                                    

 

126 

ّكاخلاشعني،ّوالّيسفرّعدّالشافقنيّوسيّ املت ني؟ّويلّلكمّالّتتفك رون
ّتّ  ّوال ّالتعص بات، ّزحام ّمتّ عطَّعنكم ّوال ّالتوفيقات، ّحسن نونّّعِّون

ّسب ك ّعلى ّنشكوكم ّوكيف ّالصحابةّّكاملستبصرين. ّتلعنون ّوإنكم م
وتلعنونّأزواجّرسولّهللاّأم هاتّاملؤمنني،ّّومني،دكاملعقليالّّّكلهمّإال

ّكالماّزِّوحتسبّو ّكتابّهللا ّنعثماّبياضإنهّوتقولونّّ،عليهّونقصّدَّيّ ن
ّليسّمنّربّالعاملنيأّو ّعمني.ّفلعَّّ.نه نكمّهللاّبفسقكمّوصرتّقوم ا

ّكوادّغريّذيّزرعّخالياّمنّرجالّهللاّاملقر بني ّفأيّ ّ.وحسبتمّاإلسالم
ّنّأيديكمّايّمعشرّاملسرفني؟رضّبقيّمِّعِّ

ّأجنبيتّ رَّوأَّ ّكأنه ّعلي  ّتصوير ّللخن اسم ّوأطوع اعتلقّّ.ّالناس،
ّليفيضّ ّالنفاق ّانر ّوآثر ّابألعواد، ّاحلرابء ّاعتالق ّالكافرين أبهداب

أخزىّنفسهّبتنايفّقولهّوفعله،ّورضيّبشيءِّلّيكنّّ.بابّاملرادعليهّعّ 
وحدّالكافرينّيفّاحملافل،ّوأثنّعليهمّيفّاجملامعّوالقوافل،ّّ.منّأهله

ّتركّالطمع،ّحىت آوواّّع،ّفماموىّالتأميلّوانقنّزاّوحضرّجناهبمّوما
ه،ّكِّدَّيفّفقره،ّبلّاغتصبواّحديقةّفَّّتّ ترعأ ّّدمبحامفاقره،ّوماّفرحواّمَّلِّ

ّكانواّراحنيه،ّوماّأبرزواّلهّدينار ا،ّلي طعِّوقامواّلفتكِّ ّ.مّبطن اّأم ار ا،ّوما
ّيسَّلقّفائدة،ّودِّلتّعليهّمنّالسماءّمائدة،ّوماّظهرتّمنّاخلَّنّزوماّ

ويكسر،ّوِلّّغ.ّوكانِّلّيزلّيدعوّويفتكر،ّويصّواجلائرينحتتّأقدامّ
ّاحلِّ ّانقطعت ّأن ّإىل ّالفائزين. ّمن ّوحصحصّيكن ّالنسيم، ّوركد َيل

ّكانواّّتقيةّ ّالتسليم،ّفخرّ  علىّابهبم،ّوطلبّالقوتّمنّجناهبم،ّوهم
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ّوغّ  ّوس د تّ ّل قتّ مستكربين. ّالدعاء، ّإجابة ّأبواب ّاحليلّّعليه طرق
ّفانظرّ ّ.واالهتداء ّاملؤيّ .. ّهللا ّعباد ّعالمات ّّوأهذه ماراتّأدين،

ّاملتوك لني؟ ّاملخلصني ّوآاثر ّاملقبولني، ّانظرّ ّالصادقني ّحق رتّّّمث كيف
ّالذيّكانّمنّاحملبوبنيّاملوف قني؟ّشأنّاملرتضى

ّ ّمين ّطلبَت ّما ّفآوأم ا ّاآلايت، ّمن ّهللاّّرّ نظّ اية ّأراك ّّأجلّ كيف
ّ ّوهو ّكنتّ أالكرامات، كالشيطان،ّّّوٍّّغّ مّ ّفسدرجلّمّلىعدعوتّّين

ّ ّليذيوتضر عت  ّاحلضرة ّالقيف ّجزاء ّسي قتَّه ّأنه ّريب  ّفأخربين لّعدوان،
ّوي بعّ  ّامسه ّوكان ّاإلخوان، ّمن ّوكانّّ"ليكهرام"د ّالربامهة، ّمن وكان

ّالس ّيف ّاخلباثةمعتداي ّيف ّاحلد ّوجاوز ّوالشتم ّعليهّّ.ب  ّدعوت  فلما
ّالباّر ّحضرة ّيف ّاإلوتضر عت  ّكل ّوأقبلت ّي، ّعلى عّقبال ّمسِ  جب اري،

ّريب ّومَّّ،دعائيّيفّاحلضرة ّعلي  ّوبش رينّريبّأبنهّن  ّوالنصرة، ّابلرحة
إىلّّ،ّوأومأَّتمنّيومّالعيدّبالّتفاّوّيومّدانّيفّسنة،ّميوتّيفّستّ 

ّالصمد،ّوالّميوتّمبرضة،ّاألحد،ّوإىلّأنهّي قتَّّيومِّّليلةِّ لّحبكمّالرب 
فلماّانقضىّمنّّ.حسرة،ّليكونّآيةّللطالبنيمهيبّمعّّوميوتّبقتلٍّّ

ّ ّكانّّّقريباامليعاد ّالنبأ ّأن ّوزعم ّاهلالك ّواطمأن ّأعوام، ّمخسة من
قّمنّاملطلَّّفرحةَّّففرحتُ ّ.نزلّأمرّهللاّعليهّوأتىّبفتحّمبنيكأوهام،ّ

خربّّص ِّبفوقبلّأنّأيتيينّأحدّّ.الناجيّمنّحفرةّالتبارّةَّاإلسار،ّوهزّ 
ّأفكّ وفاته،ّبشّ  لبشارات،ّفإذاّعبدّهللاّرّيفّهذهّارينّريبّمبماته،ّوكنت 

األمرّمنّربّّجاءّابلتبشريات،ّوحصحصّاحلقّوزهقّالباطلّوق ِضيَّ
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ّكماّوّ  ،ّةمنّقبلّواسود ّوجوهّأهلّاملعاداّدعالكائنات،ّوفرحّاملؤمنون
ّ ّهللا ّأمر ّوقّّموهوظهر ّالرجل ّهذا ّوكان ّكارهني. ّطويلّكانوا احا

ّكثريّالسبّواهلذ ّطلبه،ّوشرطّيفّملحِ ح اّاين،ّطلبّمينّآيةاللسان،
ّه،ّوأ صر حّيومّموته،ّمعّإظهارّشهرّفوته،ِبّلَّيلّأنّأصر حّامليعادّيفّعّ 

ّكيفيةّوفاته،ّووقتّمماته هّيتّ فلبّ ّ.وكتبّكلهاّمثّطالبّكاملصر ينّ،وأبني 
ّمِشِّ ّالرحّةَّلّ ممتطيا نعناية ّالداي  ّقهر ّسيف ّومنتضيا ّلفرطّّ.ن، وكنت

ّوالطمعِّ ّاآلية، ّكلمّاللهجّبظهور ّأجاهدّيفّاحلضرةّيفّإعالء ّاملل ة، ة
مّمنّالقو ة،ّمثّتركتّالدعاءّاألحدية،ّوأصرفّيفّالدعاءّماّجل ّوعظّ 

ّ ّوتواتّ نّزبعد ّالسكينة، ّالدول ّالوحي ّاإلجابةّالّ ر ّانقضىّّ.على فلما
ّسنة ّأ لقّأربع ّمنّاألعياد، ّعيد ّمن ا ّودان ّامليعاد، يفّنفسيّأنّّيَّمن

ّاثني ّمر ة ّوكذلكّأشأتوج ه ّإىلّالدعاء، ّبعضّاألة فصربتّّ.صدقاءار
ّإىل أن أدركُت ليلة القدر،ّ،ّوأتعللّبعسىّولعلّ أنتظرّالوقتّواحمللّ 

نشرتّأرديةّّأنّالوقتّقدّحان،ّورأيتّليلةّ ّيفّأواخرّرمضان،ّفعرفتّ 
ّكلّمنّخافّ ّواندت ّودعتّالداعنيّإىلّاملأدبة، ّبَّاناالستجابة،

ّللدعاءّّنوضّفنهضّ.ليأسّللكربمنّأسلمهّاالن  َوب،ّوبش رتّكلّ ت 
ّللربِّ ّوأَّالبطل ّكالعَّّتّ لَّصّ از، ّالتضر ع ّاجلّ ضّ لسان ّأحلّ ب ّحىت ينّراز،

ّالكربايء ّابإلجابةّمنّحضرة فجلست ّّّ.التذللّمقعدّالعالء،ّوب ش رت 
ّلربّ ذّ جَّّمآلن،ّوقلبٍّّّنٍّّدّ كرجلّيرجعّبرّ  يبّدعاءّّالن،ّوسجدت  جي 

ّإعالءّ  ّاآلية ّهذه ّيف ّوكان ّاملل ة،ّّاملضطرين. ّعلىّّوإمتامّ ّكلمة احلج ة



                                                         حجة اهلل                                                                                                                           باقة من بستان املهدي
               

 

129 

 

ّالفَّفَّالكَّ ّحبمقّجَّرة ّأاثثّعقلّصغري،ّوات سموا رة،ّولكنّالذينّملكوا
ّالظلمات،ّ ّسبل ّوات بعوا ّالنور ّوتركوا ّالبي نات، ّهبذه ّآمنوا ّما شهري،

ّور ا،ّومنّاملستكربين.ّاّوزور ا،ّوكانواّقوم اّبّ وجحدواّآبايتّهللاّظلمّ 
ّوليسّفيهم ّحننّاملسلمون! ّاملسلمنيسِّّويقولونّإان  يفّقلوهبمّّ.رَي

ّمنّ ّفإّنم ّمنهم ّقليل ّإال  ّحمجوبني، ّوميوتون ّمرضهم ّهللا ّفيزيد مرض
ّعَّ ّويبغون ّوعِّرَّالراجعني. ّالدنيا ّالعاملني.ّض ّرب ّهللا ّيت قون ّوال رضها

ّومي ّ  ّالذل ة ّعَّسّ فسي ضَربّعليهم ّيسألونّالناسّوالّميلكونّونّأخا يلة،
ّكذلكّجيزيّهللاّالفاليلةٍّّّتَّي ّبِّ ّسقني.،

ّكانّنّزنواّمباّأوإذاّقيلّهلمّآمِّ لّهللاّمنّاآلايت،ّقالواّلنّنؤمنّولو
ّوكانواّوطبَّّ،األمواتّإحياءّ  ّمفرتين. ّكانوا ّمبا ّقلوهبم ّعلى ّهللا ع

ّعنهّ،نّقبليستفتحونّمِّ ّأعرضوا ّالفتحّوصابّالنبل، ّجاءهم ّ،فلما
ّأنفسهم ّهباّواستيقنتها ّماّ،فويلّللمعرضني.ّوجحدوا تواّفماّابهلمّإذا

ّكال..ّبلّمز قهمّهللاّّّيَّقِّأبَّّظاملني. يفّكنانتهمّمرماة،ّأوّيفّقلوهبمّمماراة؟
ّكيفّيّ ّّكلّممز قّفالّيتحر كونّإال مونّالفينةّفحَّكاملذبوحني.ّأالّيرون

ّوُيّ  ّالفينة، ّس ح بّ زَّبعد ّوتراءت ّكالقينة، ّرقصهم ّمع ّعام ّكل همّون
ّون ّ جَّ ّوملعاّنّ بّ هاما، ّلئاما، ّوجَّهم ّظالما، ّعَّنام ّبعدهّّنم ّآيه ّفأي  باما،

ّأحل ينّريبّحملّ  ّأما ّونقلينّمِّمَّّيؤمنون؟ ّدِّقّ نّوَّنّيبلغّقصوىّالطلب،
ّكلّمنّأهانين،ّوأراينّوحّالطَّربّإىلّرَّالكّ  رب،ّوأي دينّوأعانين،ّوأهان

ّكلّمَّ ّاملواعيد،ّوأرىّالفتح ّكيفّنّفتَّالعيد،ّووّف  حّالعني،ّوطَوىّقصة
ّ.كرينوأين،ّوأت ّاحلج ةّعلىّاملن
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ّوجعلّيلّ ّكفاينّمنّغريّتدبريي، ّهللّالذي ّوفر قّفاحلمد ّفرقاان
ّودبريي ّقبيلي ّتّ وكّ.بني ّال ّإىلغّ صّ نتم ّبلّون ّوالّحتفظوّنا ّالعظات،

ّفدقّ تؤذونّاب هللاّرأسكمّابآلايت،ّوجاءكمّس لطانهّّلكلمّاحملِفظات،
ّابلراايت،ّوأد بكمّابلزجرّوالغضب،ّلتأخذواّنفوسكمّهبذاّاألدب.ّفال

ّوفك ِّ ّاجلياد، ّاستنان ّت عَصمونّّتستن وا ّلعلكم ّالعباد، ّرب  ّفعل ّيف روا
ّكلماتّ  ّتتكايدكم ّلكم ّما ّمنّّكالراشدين. ّومتيلون ّوالصواب، احلق

ّ؟كونّسبلّاجملرمني،ّوالّترتاالرتيابّليقنيّإىلا
وانظرواّإىلّآايتّرأيتموها،ّوخوارقّشاهدمتوها،ّأهذهّمنّاملكائدّ

ّعليكمّفاشهدواّإاإلنسانية،ّأوّمنّالطاق ّكنتمّةّالرابنية؟ّوإينّعزمت  ن
ّمَّ ّوإنه ّأ عطمقسطني. ّكان ّكمّ حظًّّيَّن ّولو ّالتقوى، ّمن صاصةّا

ّالذيّات بعّاهلَوى،ّوماّخَّ ّوأم ا ّأبدا. َّيّهللاشِّالنوى،ّفالّيكتمّشهادة
،ّولّرّ هِّظّ ،ّفليّ اوماّاستحيَّّاألعلى،ّوماّتواضعَّ ماّّوّهللاَّّينكرِّماّحناّومتن 

ّكيدهّجدَوى،ّومِّّنّمِّأوىَلّ نّنصرتهّوالعدَوى،ّفسوفّينظرّهلّينفعه
ّأوّيكونّمنّاهلالكني.

ّالناس ّواستغفِّّ،أيها ّواآلايت، ّهللا ق روا ّحت  ّوَّال ّهللا ّمنّن ّعّ اروا ّله وا
ّكذ بواّمنّقبلّهذاّالزمان،ّأوّلكمّبراءةّيفّّتمّمآلَّلّ هِّأجَّّ.رطاتالفّ  قوم
نزّ  ّكنتمّخاشعني.ّقّ نّذاتّوذواّابهللّمِّفعّ ّ؟برّهللاّالداي  ومواّصدوركمّإن

ّواجتنِّ ّمَّف راَدىّفراَدى، ّمثّفك ِّىنّعادبوا ّأّ ، ّأما ّأويتَّروا ّمثلّما ّوتيتم
ّأماّجاءتكمّآايتّهللاّالقه ار؟ّأماّح ق رتّبتحقريّ قبلكمّمنّالكف ار؟
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ّق ضيتّ  ّأما ّالكربايء؟ ّف َّّحضرة ّكالغرماء؟ ّالذيّاملنعِّّق ِّحَّوَّديونكم م
أرىّلتصديقيّالعقدّواحلل ،ّووهبّيلّالولدّوأهلكّينّهذاّاحملل ،ّّوأحلّ 

داّاللئام،ّوأرىّيفّآايتهّاإلجيادّواإلعدام،ّوأرىّيفّندوةّاملذاهبّيلّالعِّ
يةّآلّاملقتولّإعجازّاإلفناء،ّوأظهرّإعجازّاإلنشاء،ّمثّأرىّيفّالعج

ّرمضان،ّ ّيف ّواخلسوف ّالكسوف ّوأرى ّللناظرين، ّالفعل ّوآية القول
ّوع ّببالغيت ّيفّوأفحمكم ّغلو كم ّمع ّمت م ّبل ّفسكت م ّالقرآن، ل مين

ّ ّور مَيتّعظمتكم ّوأ خزيت م ّإنالعناد، ّكاملغبونني. ّفأصبحتم ّابلكساد،
ّكونواّمنّاملمرتين.هذاّحلقّفالّت

ّشىّقهرأيهاّالناسّإينّجئتكمّمنّالربّالقدير،ّفهلّفيكمّمنُّي
ّه ّيف ّتناهيتم ّوإن كم ّغافلني؟ ّبنا ّمتر ون ّأو ّالكبري، ّالغيور املكائد،ّذا

ّيف ّإالّاحلِّومتاديتم ّرأيتم ّفهل ّكالصائد، ّوهلَّّيل ّواحلرمان؟ اخلذالن
أنّت ضي عواّاإلميان؟ّفات قواّهللاّايّذراريّاملسلمني!ّّوجدتّماّأردتّغريَّ

ّكيفّأت ّهللاّيلّقوله،ّوأجزلَّ تونّوله؟ّفماّلكمّالّتلفِّيلّطَّّأماّتنظرون
نّيلّأسهمّاملالم؟ّأماّرأيتمّلّووجوهكمّإىلّآايتّاخلبريّالعال م،ّوتنصّ 

ّزعمِّّلَّطب ّفالّتقوموا ّومهكم؟ ّوخطأ ّفِّّهبعدكم، ّوالّتنحتوا يةّرّ للذم ،
ّكنتمّمتجّ بعدّالعَّ ّألسنكمّإن ّكرجلّس قِّم،ّوك ف وا ّطَّقني.ّتوبواّإىلّهللا

ّابني.التوّ ّمقعده،ّوإنّهللاّحيبّ ّءمآلهّوسّوّييفّيده،ّوخشِّ
ّمّ وإينّ  ذواّّنإّ.ينّوقلميسّ ِلّّدَّقدمي،ّوأ ي ِّّذّبورَكتّ ّع ل مت  الذينّاّت 

ّشِّ ّوكَّالعناد ّّاخلبثِّّمَّلِّرعة، عة، ّسي خذَّإن  ّوي غلَّّنم سَّلون، أون،ّبونّوُي 
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ّب ّ  ّيلقون ّي نصَّغّ وال ّوال ّجذوهتميتهم ّوحترقهم ّرون. ّمِّ، ّجذوهتمّفهم ن
ّي عدَّ ّمنهم ّالذينّس ِعدوا ّوأم ا ّونّبعدّضالهلمفسي هدَّمون. ويتداركهمّ،

مّقبلّحّ رّ  ّولَّمّرهب  ا د ا،ّدَّنكاهلم،ّفيستيقظونّم سرتجعني،ّويرتكونّحقد 
ا،ّربناّاغفِّوُيرّ  ّكن اّخاطئنيّرّ ونّعلىّاألذقانّس ج د  فيغفرّهللاّّ،لناّإان 

ّهللاّ ّويتجل ى ّكله ّاألمر ّينعكس ّفيومئذ ّالراحني. ّأرحم ّوهو هلم
ّأفواج ا،ّوترىّّ.للناظرين كلمةّّّأمواج ا،ّوتتمّ ّةالرحوترىّالناسّأيتوننا

ّهللاّ م ّأاي  ّتشرق ّفحينئذ ّسراجا، ّينري ّكيف ّوترى ّوعدال، ّصدقا ربنا
ّاملفسدين ّفنت ّواإلوي قضَّّ.وتفن ّاحلج ة ّإبمتام ّاألمر ّوهتلكّى فحام،

ّكلهاّغريّاإلسالم،ّوترىّ وجوهّالكافرين.ّفماّلكمّّقتّ هَّةّّررتَّالقَّامللل
ّكثرةّعلمات ّرّ إىلّماّتكذ بون؟ّأجتعلونّرزقكمّأنكمّتكفرون؟ّأغَّ ئكم،ّكم

ّوشاهدتّوتظاهّ  ّفضالئكم، ّوعلم ّعلمكم ّمبلغ ّرأيتم ّوقد ّآرائكم؟ ر
ّكيفّول يتمّمدبرين. ّنقصّفهمكمّودهائكم،ّوآنستم

ِّلَِّ .. ّالنجفي  ّح ججيّّوأيها ّوشاهدَت ّآاييت، ّرأيت ّوقد تؤذيين
ّكيفّهذيتَّ ّوقدّرأيتّآاثرّ،وبي نايت؟ّمثّأبيَتّوهذيَت،ّفقاتلكّهللا

ّأ ّالثعلب.. ّأيها ّوماّإنكّّتالصادقني. ّالدولة، ّهذه و فينّوت غريّعلي 
ّإالّرأتّ  ّالدولة ،ّوهللاّحيفظّعبادهّمنّمكائدّةوالنصّراإلخالصّّمنا

ّأمرٍّّ ّكل ّإن كّاخرتتّيف ّمث ّورعدَتّّّاخلبيثني. طريقّالدجلّوالضيم،
ّالبّ كاجلَّ ّمع ّالعرفاء ّكاملعارف ّونطقت ّكالغيم، ّال ّفماّهام ، ّوالَرمي  عد

،ّأوّهذاّمنّسِّاّهذا..ّأصبحَتّإبليسّذاتَّ ّرَيّاملتشي عني؟ّلع َومي 
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ّالبالدّملباراتك،ّوماّهذاّوخاطبتينّيفّرساالتك،ّوقلتّإينّج ب ت 
الريف،ّّزورّمبني.ّبلّاحلقّأنكّسافرتّهلو ىّمنّاألهواء،ّومسعتَّّإال

ّكالفقراء،ّووردتَّّعتَّفطمِّ هذهّالدايرّمنّبرهةّطويلة،ّالّمنّّالرغيف
ّاي ّكذبك ّإىل ّفانظر ّقليلة، ّوأظنّ مد ة ّاملفرتين. بالدكّّأنّّرئيس

ّاملخصِّ ّففررتّإىلّبالد ّعليكّاشتد ت، ّاملرتبة ّأو ، ّلتدورّأحَمَلت  بني،
ّكبينّغرباءَّ ّقني.ّفماّأجاءكّإالشِّقّ شَّمّ ّحولّالبيوت،ّوتكسبّالقوت

ّجِّ ّهبا ّفألقيت ّاخلصيب، ّمغناان ّإىل ّاحلبوبفقرك ّوآثرت علىّّرانك
ّم ّاي ّمثّسرتتّاألمر ّاألحشاحلبيب، ّومضطرًّضطرم ّإىلّالعَّاء، شاء،ّا

ّغرضكّومّ  ّهذا ّعنّطرقّالصادقني. ّالسفر،ّنّ وجتافيَت يتكّمنّهذا
علىَّضل ةّّعّ فاسرتجِّّ؛رضَّولكن كّسرتجعّخائباّوالّترىّفائزاّوجهّاحلَّ
ّفإن كّمنّاملفسدين.ّّأّ املسَعى،ّوإحمالّاملرَعى،ّوسوءّالرجَعى،ّواخسَّ

ّلفظَّ ّكلّ وإينّالتقطت  ّعليكّمجيعّماّرفثَت،ّ،ّورددتّ ماّنفثتَّّك
ّسقطّعليكّفهوّّفكلّ  ّإالما ّالغول،ّوليسّمن ا جوابّّمنكّايّأخا

ّعِّ ّّتاف ّكنت ّولو ّسابقني. ّكن ا ّوما ّاجلهول، ّوعز تك،ّالغوي  رضك
ّكنتَّّهلذ بتَّ منّالسفهاءّالسافلني.ّوأم اّحننّّقولكّولفظتك،ّولكن

ّبكلماتكم،ّويرجعّإليكمّسهمّجهالتكم،ّوما تفرتونّّّفالّي صيبناّضر 
ّاشتهرَّ ّإذا ّوكذلك ّّكةّ ي ّفَِّأّّكالفاسقني. ّغري ّعلى سف اكني،ّاألف اكني

ّكرجلكمّفخّ ّفأمدت ّكاحملتالني،ّوقلتمّإنّهذاّالرجل ّكانّاهلنود ذوهّإن
ّاليمنيَّ ّلنستويفّمنه ّأحد ّمنكم ّقام ّوما ّاملغتالني. ّأمرّمن ّكان ّوما ،
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بكثرةّمجعكم،ّفإنّحواّرواّوالّتفرَّطَّب.ّالّتنيَّنّغريّأنّميَِّمنكمّمِّّأحدٍّّ
ّفاجتنِّ ّعلىّقمعكم. ّمراتعنيهللاّقادر ّالبطر ّإنّالزحامّّ.بوا والّتقولوا

ّك ذ بّالرّ  حىتّإذاّّ،سلّمنّقبلّوأ وذواّول ِعنوامجعواّعليكّالعنني،ّوقد
ّو دّوجوهّاملكذ بني.جاءّأمرّهللاّفس

ّونّ  ّأوليائه، ّيف ّهللا ّعادة ّجرت ّيؤذَّّبِّوقد ّأّنم ّيفّأصفيائه، ون
ّاأل ّوي سلّ مبدء ّعليهمر، ّالزّ ّمط ّمن ّويشتِّأوابٌش ّفيسب وّنم موّنمّمر،

كف روّنمّمستهزئني.ّوالّي بالونّاالفرتاء،ّويقولونّفيهمّأشياء،ّوي غريّوي
ّاملكائدّ ّمن ّشيئا ّيغادرون ّوال ّوالتدابري، ّاملكر ّأبنواع ّبعضا بعضهم

دارهم،ّّر بواويريدونّأنّي طفئواّأنوارهم،ّوُيّوالدقارير،ّويفرتونُّمرتئني.
وحيرقواّأشجارهم،ّوي ضي عواّمثارهم،ّوكذلكّيفعلونّمتظاهرين.ّويزمعونّ
ّأحقرّ ّوجيعلوهم ّحبسامهم، ز قوهم ّومي  ّأقدامهم، ّحتت ّيدوسوهم أن
احملق رين.ّفإذاّتّأمرّالتوهنيّوالتحقريّواإليذاء،ّوظهرّماّأرادّهللاّمنّ

،ّويط لعّهللاّعليهمّهللاّألحب ائهّمنّالسماءّاالبتالء،ّفيتمو جّحينئذّغريةّ 
ويرىّأّنمّظ لمواّوس ب واّوش تمواّوك ف رواّمنّغريّّظلومني،املنّوجيدهمّم

ّوأ وذّو ّلي تِّحق ّفيقوم ّالظاملني. ّأيدي ّمن ّويّ ّمّ ا ّس ن ته، ّرحتهلم ه،ّريهم
ّفي لق ّالصاحلني. ّكلّاإليفّقلوهبمّلي قبِّّيويؤي دّعباده ّعلىّهللا قبال،ّلوا
ّال ّيف ّحضرته ّيف ّيفّويتضر عوا ّس ن ته ّجرت ّوكذلك ّواآلصال، غدو 

املقر بنيّاملظلومني.ّفتكونّهلمّالدولةّوالنصرةّيفّآخرّاألمر،ّوجيعلّهللاّ
ّنمّالّإّ.ن تهّللمخلصنياألسدّوالنمر،ّوكذلكّجرتّسّ ّمةَّعّ أعداءهمّطّ 
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ّوي باَرّ قّ ي ضاعون ّحي  ّوال ّوي كرَّكون، مَّّ،مونرون ّي سَّوحي  ّوال ون،ّبّ دون
لونّيفّالنار،ّولكنّالّللتبار،ّكون.ّي دخَّهمّوالّي رَتّويسعىّالرجالّإلي

ّاللّ وجلَّويّ  ّيف ّي ظهِّون ّهللا ّبل ّللضيعة، ّال ّولكن ّعندّج ة، ّأنوارهم ر
واّيفّساعةّماَّعلّ ّّيفتربِ ّفيّ ّ،كّأعداءهمّأبنواعّاإلخزاءاالبتالء،ّمثّي هلِّ

ّئمد ة،ّويربّ  ّقالوا، ّافتعلواّههمن زّ يّوهمّمما ّويفعلّهلمّأفعاالّ ّ،عما ّيتحري 
ّويّ اخلَّ ّبرؤيتها، ّأمرّّن ّزلق ّكل ّوي رِي ّهبيبتها، ّالقلوب ّيتزعزع ّأمور ا ل

ّويّ  ّوي ّركالصولّاملهيب، ّكلّالتقليب، ّالعدا يّالظاملنيّأّنمّّقل بّأمر
ّبتأييداتّمتواتّر ّويؤيدهم ّكاذبني؛ ّمتكاثرة،ّكانوا ّوإمداداتّمتوالية ة،

ّهّعلىّاجملرتئني.ر دّسيفَّوجي
هذهّالدار،ّّنهّهوّربّ أينّعندّفسادّالداير،ّّوأنهّهوّأرسلّفاعلموا

مّاألشرارئنهّسينصرينّويربّ أّو فاحفظّقص يتّاليتّهيّأحسنّّ.ينّمنّهت 
ّوذّ  ّأزعمَتّأينّأكيدّّّقّ القصص، ّابلغصص. ّنذيقكّولوّمتجر ع ا ما

اّلألهواءّالنفسانية؟ّأيهاّاجلهول!ّهذاّ اّللدنياّالدني ة،ّوأصيدّصيد  كيد 
ّنفسك ّعلى َت ِّقس  ّحقيقةّّقياس ّيعلمون ّال ّقوم ّمن ّفإن ك األم ارة،
ّمّ  ّقوم ا ّويلعنون ّطهّ الطهارة، ّإان ّالغوي ! ّأيها ّاملشيخةّرين. ّنبغي ال

ّاأل ّوال ّوالّوالعالء، ّواالحتشام، ّالرتف ه ّإىل ّمنيل ّوال ّواالستعالء، مارة
ّالرححّ ّ،ّوندّيفّنفسناّأذواقَّنطلبّماّطابّوراقّمنّالطعام ن،ّب 

ّصهباءّر اوس كّ  ّالدِّّفاق ّنريد ّفال ّطنافسّّكَّئِّراأَّانن، ّوال منقوشة،
ّفاحلمدّهللّّ،مفروشة ّاحملبوب، ّإالّوجه ّنريد نا إىل على ما أوصل  إن 
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ّ.من أعني العالني ب  الطلوب، وأراان ما تغي  
ّم ّيسب ين ّالغزنوي ّاحلق ّعبد ّأن ّالعجب ّكل مخسّّنذوالعجب

ّكالصاحلنيّاملت قني،ّوالّيت قيّهللا ّبعدّرؤيةّاآلايت،ّسنني،ّوالّي باحثين
ّعلىّ والّينتهيّعنّاالفرتاءات،ّوسلكّمسلكّالظاملني.ّوإينّصربت 
ّوالشتمّوالتوهني،ّ ّعنّجهالته،ّحىتّغالّيفّالسب  مقاالته،ّوأعرضت 

وأشاعّاشتهارات،ّوأرىّجهالت،ّوكانّمنّّ،ومس اينّأبمساءّالفاسقني
م ارات،ّونذيقهمّاملعتدين.ّفرأيناّأنّنرد ّعليهّوقومهّونكسرّنفوسهمّاأل

اّاألعمالّابلني اتّي ةّوسوءِّعِّبّ جزاءّالسّ  ّهللاّيعلمّماّّ،اجلذابت،ّوإمن  وإن 
ّيفّاألرضّوالسماوات ّما ّقلناّّ.يفّالقلوبّويعلم ّكلّما ّأس سنا وإان 

ّوأمانة،ّواجتنبناّالرفثّوفضولّاهلذر،ّوكلّ علىّتقوىّوداينة،ّوصدقٍّ
سواسّ،ّهبذاّالّوسّاالفتنانَّونستكفيّبربّالناّ.شجرةّت عَرفّمنّالثمر

ّاليقني ّونعلمّبعلم ّوالتوهني،ّّاخلن اس. ّالسب  ّهذا أنهّليسّبذاتهّمبدأ
ّوالّريبّأّن ّالغزنويني. ّمن ّإبليسّآخر ّالعللّاملوجبةّّمبلّعل مه هم

ّومنبتّ  ّهعبتِّشّ ّلفتنته، ّوحطبّ ِتّبَّذَّشَّّوجرموثةّ ، ه،ّجذوتِّّبِّتلهّ ّه،
ّالنعلَّّ.رتهمَّوّ عَّّكّ وحمر ِّ ّضربّنييذكرون ّيتمن ون ّكأّنم ّاملقال، ّعند

ّليّ  ّرأسهم ّويتضاغى ّّقّ دَّالنعال، ّقام ّوما ّالثقال. ّاحلقّابألحذية عبد
ّكمَّوهّصِّبعدّماّأرَّّهذاّاملقامّالشاين،ّإال فويلّهلمّإىلّيومّّ،نَّشايِّفايت

ّالصالحّ ّسبل ّوتركوا ّالسالمة، ّطرق ّكأبيهم ّسلكوا ّما القيامة،
                                                           

 )سهوّمنّالناسخ،ّوالصحيحّجرثومة.ّ)الناشر 
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ّحي ّعين ّاستسر وا ّما ّوإّنم ّهمّمعتدين. ّأّنم ّوأعلم ّاألحيان، ّمن ن ا
ّأبهدابّ ّيتعل قون ّأّنم ّأظن ّكنت  ّأين ّبيد ّالعدوان. ّوأئم ة املفسدون

سَّصالٍّّ ّوحي  ّمِّ، ّو لّ بون ّطالٍّّدِّن ّكمثل ّكوّنم ّمع ّفدرأتّ ه السيئاتّّ،
ّيفّاملصافا ّآذوينّابجلورّّة.ابحلسنات،ّوانفست  ّأصربّعلىّما وكنت 

ّالغلواّ،واجلفاء ّمن ّينتهون ّأّنم ّإىلّوأرجو ّشر هم ّبلغ ّإذا ّحىت ء،
ّالنّ  ّمن ّانتهوا ّوما ّوالعّ االنتهاء، ّاملردودونّباح ّأّنم ّفعرفت واء،

ّاملخذول ّفهناك ّاحملرومون. ّواألشقياء ّغَّأون، ّأستفل  ّأن م،ّهبَّرّ ردت 
اوزّيفّقولناّحدّالداينة،ّبلّنردّ ونذيقهمّحرهبَّ ّكلماهتمّّّم،ّوالّن  إليهم
ّكرد ّاألمانة.

ّاملسم ىّ ّالغوي  ِّلَِّأيها ّأتتكربّّبعبدّاجلب ار، ّالقه ار؟ الّّتشىّقهر
ّمَّّّبلحيةٍّّ ّأو ّأّتّ ّشيخةٍّّكث ة، ّوتّ ُمتث ة؟ ّكالنساء، ّنفسك ّعليناّفي غري

ّأيستسينَوّرّ جَّ ّلإليذاء؟ ّشّك ّالكيد ّهبذا َّنّأالناس ّأو رونّّزيستغك،
ّكال..ّبلّهوّسبٌبّهلوانك،ّوعل ةّموجبةّخلسرانك.ّحتسبّعرفان ك؟

ّ ّالصلحاء، ّأخائر ّمن ّوالسفهاء.ّنفسك ّاألشقياء ّمسلك وتسلك
ّت  عَّ ّأن ّترجو ّمث ّالفاسقني، ّمتعيشّعيشة ّزرعَتّد  ّوإذا ّالصاحلني. ن

نظرةّّاملبيد،ّفمنّالغباوةّأنّتطمعّاجتناءّالثمرّاملفيد.ّانظرّ ّمّ السَّحبّ 
ّنفسكّبسوءّأفعالك.ّكّ لِّيفّأعمالك،ّوالّهتّ 

ّالّأوانّاجلدالّواخلص ّالوقتّوقتّالتوبة، ّالغوي ! وقدّّ.ومةأيها
ظهرّدينهّعلىّاألداين،ّوقدّأشرقتّمشسّهللاّإلزالةّظالمّجتل ىّرب ناّليّ 
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ّمكذ بّبعنيّغضَبّ ّكل  ّهللاّإىل ّينظر ّفاآلن ّفكيفّتظنّالعدوان. ،
ّ ّمن ّصدنفسك ّوالتقوى؟ ّالصالح ّّوّئأهل ّأعمالكّأابلك، رداك

ّعَّريّ ك،ّوغَّكّحليتَّوتّ ومالك،ّحىتّأحالتَّنّ  ك.ّابطنكّصورتَّّرةّ ذِّت 
ّأمعنَّف ّعرفّأن كّّّمن ّوَسر حّالطرفّيفّميسمك، ّيفّومشك، النظر

ّالصلحاءّكالس ِّ ّمن ّال ّاألشرار، ّومن ّاإلنسان، ّنوع ّمن ّال رحان،
ّاألخيار،ّفاتقّهللاّوالّتكنّمنّالظاملني.

ّاملسلكّالذيّسلكتَّّرّ انظّ  .ّنكّهلكتّهلكتَّإفّ،ّواتقماّهذا
ّشكرتَّأّ  ّفما ّالدنيا ّتّ وتيت ّتذك رت. ّفما ّوذ ك رت ّالغوي ّّبّ ، أيها

ّشِّ ّوقد ّوقرّ ألدميّ اّتشنّ سواّتَّخّ اللئيم، ّوحانّ، ّالقومي، ّيتأو د ّأن ب
ّوالّترتكّطرقّ ّلكّالّتعنوّانصيتكّلربّالعباد، ّما الوقتّالوخيم.

ّ
َ
عاد،ّأوّتنكرّوجودّهللاّالقادرّعلىّاخلبثّوالفساد؟ّأالّتؤمنّبيومّامل

ّفأصلِّ ّواإلجياد؟ ّالدّوّحّ اإلعدام ّأتكلك ّأن ّقبل ّدّ نفسك كّئوجيي،
ّوابدِّاأل ّاملوعود، ّالوابل،ّّرّ جل ّأيخذك ّأن ّقبل ّاملآل، ّبه ّحيسن ملا
بة،ّفإنّهللاّحيبّالتوابنيّالرّتابلتوبةّقبلّأنّتنخرّعظمكّيفّّلّ هَّي ّ وحَّ

ّالوّ  ّوإمنا ّاملتطهرين. ّاجلنانصّ وحيب ّوتطهري ّالتقوى ّالرحن.. ّإىل ّ.لة
ّالّتكنّمنّاجملرتئني.فات قّهللاّّو

ّكالبقّ مثّنرجعّإىلّعب ّالذيّتكربّووثب ّفاعلمّايّعدوّ دّاحلق، ،ّ
ّومكف ِّ ّآذيتينّرَّالصاحلني، ّإنك ّآذيتين،ّفقاتلَّّ،املؤمنني، ّكيف ّهللا ك

ّاملهل ِّ ّمن ّكنت  ّأما ّعاديتين. ّلكّملا ّفتبًّا ّأماّّوعاديتين، لنيّاملسلمني؟
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ّاألحوال،ّ ّتفتيش ّقبل ّكف رتين ّفكيف ّالصائمني؟ ّاملصل ني ّمن كنت 
ّإىلّنفسكّصدقّأبابطيلّاملقال؟ّوعزوَتّفتحّاملالَّتّدمَّحّ وأفَّ باهلة

ّأن ّمع ّالعاقبةّاألم ارة، ّسوء ّوأراك ّأذل ك ّدعائكّّ.هللا ّمرام وكان
ّكاهلالك،ّفسو دّهللاّوجهكّوأسلمَّ ّدِّكّإىلّحلَّ املتهالك،ّأنّجيعلينّهللا

ّاإلمِّّأضيقَّّثٍّّدَّة،ّوأدخلكّيفّجَّالذلّ  ّكثرياّنّسم  برة،ّوأكرمينّإكرام ا
ّانقطعّآاثرهاّإىلّبعدّامل باهلة،ّوأعز ينّوخص ينّأبنواعّالنعمة،ّحىتّما

ّكلّ  ني.ّوأنتّرأيت ّالوقتّمنّاحلضرة،ّوإنّفيهاّآلايتّللمتومس  ّهذا
ّانتصب ّمث ّوعالئي، ّاحلياّتَّرفعيت ّوإزرائيبّءبرتك ّأنمنّّ.سيب  وكيف
ّالفج ار، ّألسن ّّحصائد ّوما ّكَّالّرنا ّمن ّكلهم ّالكف ار.ّّمِّلِّسل اللئام

ّكالمكّعليولكنّ ّك،ّوأنّرأسكّعليكّأنّتعيّمينّأنّغوائل ّتلني 
ّبنعليك،ّوماّظلمتناّولكنّظلمتّنفسكّايّأجهلّاجلاهلني.

ّّ.أيهاّاجلهول!ّحتاربّربكّوالّّتشاه،ّوّتتارّالفسقّوالّتتحاماه
ّ ّتواضعت  ّحق رتَّكلما ّأكرمت  ّوكلما ّإالّّّاومّ.استكربَت، كانّهذا

ّكانّ،زرعكلضيقّربعك،ّوقساوةّ هللاّفيكّافتضاحك،ّفماّّقدرّ ّمث
ّأقصرتَّ ّوما ّصالحك، ّفيه ّكان ّطريقا ّواإليذاء،ّّاخرتَت ّالسب  عن

ّواآلنّأكتبّجوابّاعرتاضاتك،ّ ّإىلّاالنتهاء، وآذيتينّفبل غتّاألمر
ّليعلمّالناسّتعص بكّوجهالتك،ّولتستبنيّسبيلّاجملرمني.

ّهذيتَّ ّما ّّفمنها ّقصة ّاإلفكّ"آت"يف ّواخرتت ّاحلياء ّوتركَت ،

                                                           
  ّكماّتدلّعليهّالرتمجةّذرعك"سهو،ّوالصحيح:ّهو  .ّ)الناشر("ّأيّقلبك,
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،ّقّاألمواتَّهللاّفلحِّّ،ّوتّفيهّنبأّ قد ماتّ"آت"األعظم.ّوقدّعلمَتّأنّ
عينكّكالعمني.ّوأم اّماّّ،ّفالّتغضّ وصد قّهللاّفيهّقويلّوأخزىّالقت اتَّ

ّقّ  ّاي قك ّح  ّفهذا ّامليعاد، ّبعد ّموته ّيف ّأيهاّّضاعةَّتكلمَت العناد.
ّكانّموتّ فّيفّاّبعدمّالرجوع،ّوقدّثبتّأنهّخاطمشرّوّ"آت"اجلهول!

ّإىلّ ّوعاد ّميعاده ّانقضى ّفلما ّواخلشوع، ّابخلوف ّأوقاته ّوزج ى امليعاد
ّاإل ّآخرّسرية ّمن ّأشهر ّسبعة ّيف ّومات ّهللا ّنكال ّأخذه نكار،

ّكّ االشتهار.ّومكَّ ،ّوأم اّوارىب ار ا،ّواشتهرواّخالفّماّرّالنصارىّمكر ا
ّابّرّ"آت" ّوما ّأتىل  ّكانّذكرّ ّى.فما ّوكانّ"،الرباهني"مكرهمّيفّّوقد

ّذكرّ  ّفِّّفيها ّوبيان ّاملتطائرة، ّفتنتهم ّظهور ّقبل ّاملنسوجة، ّكذلريتهم
فانظرّإىلّدقائقّعلمّهللاّاخلبري،ّوحكمّهللاّاللطيفّالقدير،ّوالّّ.الواقعة

ّكانتّيفّنبأّّّهتذِّ أنّّ،ّوهللاّأحقّ "آت"كاملستعجلني.ّأالّترىّإىلّشريطة
هّنفسكّأعظم.ّأالّت ن زّ هبتاانّّهّالذيّقد م،ّفات قّهللاّواجتنبّ يويفّشرطَّ

ّاألخيار القد وسّعنّّهّالسب وحَّفكيفّالّت ن ز ِّ،ّعنّنقضّالشرائطّايّعدو 
بلفظةّيفّأايمّامليعاد،ّوتركّسريتهّّماّتفو هَّّ"آت"تلكّاألقذار؟ّوتعلمّأنّ

األوىلّوماّأظهرّذر ةّمنّالعناد،ّبلّأظهرّرجوعهّمنّاألقوالّواألفعال،ّ
ّواألحوا ّوالسكنات ّواحلركات ّوما ّاد عىّثبتَّأل، احلي ةّّنّصولِّمِّّ،ما

،ّوشهدّقومّمنّ ،ّبلّأعرضّووىل  وغريهاّمنّالبهتاانتّالواهيةّوماّأتىل 
ّبعدّ ّأنكر ّإذا ّمث ّواالرتعاد. ّابخلوف ّامليعاد، ّأايم ّأنفد ّأنه األشهاد،

                                                           
 )يبدوّأنهّسهو،ّوالصحيحّ"تلك".ّ)الناشر 
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ّّاألشهرّاملعي نة،ّفأخذهّصولّ 
َ
ّكانّّ.ضة،ّوأوصلهّاملوتّإىلّالرتبةرّ امل فلو

ّاإل ّكانّهللاّهذا ّوما ّالعباد، ّرب ّحبكم ّفيه ّملات ّامليعاد، ّيف نّأنكار
والّيبايلّماّذكرّيفّشريطته،ّإنهّ،ّجتههّ أيخذهّمعّخوفّاستوىلّعلىّمّ 

لِّ د،ّوإنهّالّيظلمّالناسّحىتّيظلمواّفّماّوعد،ّوالّيطويّماّمهَّالُّي 
ّأنفسهم،ّوإنهّأرحمّالراحني.

ّّو ّكاللئام، ّالتكذيب ّمن ّتنتهي ّال ّكنَت ّكانّوإن ّالفتح ّأن تظن
ذيّالعز ة،ّوتشهدّحالفاّّم ابهللفعليك أن تُقسِ للنصارىّالّلإلسالم،ّ

ّوتدعوّهللاّأنّيضربّعليكّ ّالقضي ة، ّاحلقّمعّالنصارىّيفّهذه أن 
ّالسماء،ّذل ةّ  ّمن ّكانّاألمرّخالفّذلكّاالد عاءّوخزاي  فإنِّلّّ.إن

ّ ّوذل ة ّهوان ّذلك ّبعد ّفأّ إىل عامي صبك ّكاذّرّ قِّ، ّوأحسبكّّأبين ب
.ّإن كّفلعنة هللا عليك اي عدّو اإلسالمّمّوِلّتنتهِّقسِّكإمام.ّوإنِّلّتّ 

ّتريدّعزةّنفسكّالّعزةّخريّاألانم.ّ
ّ"آت"أنّالنصارىّومثلكّمنّاليهود،ّلعنوينّيفّأمرّّوأم اّماّذكرت

ّاحلّ  ّأن ّاملمسوخ ّأيها ّفاعلم ّكاملردود، ّاخلواتيم،ّوحسبوين ّعلى كم
نّيفّؤَذّو.ّإنّأولياءّهللاّوأصفياءهّيّ نّالقدميوكذلكّجرتّعادةّهللاّم

قومّرونّأبنواعّالتحقريات،ّمثّيرونّوي ذكَّابتداءّاحلاالت،ّوي لَعنونّوي كفّ 
ّوي ّاألمر، ّآخر ّيف ّرهبم ّالزمر،ّئربّ هلم ّألسن ّمن ّوينج يهم ّقالوا ّمما هم

ّمببدأّ ّفالفرح ّللمت قني؟ ّالعاقبة ّأن ّقرأت ّأما ّابحملبوبني. ّيفعل وكذلك
ّالفاسقنيّمناألمرّ واللعنةّاليتّت رَسلّإىلّأهلّالفالحّوالسعادة،ّّ،ِسرَيِ
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ّإىلّالالعنني فاإلبشارّمبثلّذلكّاللعنّّ.فتظهرّفيهمّآاثرّاللعنةّ،ت  َرد 
ّالفتحّمنّأماراتّاحلمقّوالسفاهة،ّوجعلّ ّندامةّيفّاآلخرة، ّأمارة ه

ّ ّالفتح ّبل ّوكذلفتٌح ّوالعاقبة، ّاألمر ّمآل ّيف ّلعباده ّهللا كّي بديه
ّكلهّعلىّّاخلزيّخزيّ  اخلامتة،ّوالّاعتبارّملبادئّاألمور،ّبلّاحلكم

ِلّّوكل ّلعنٍّّّ.آخرّاملصارعة،ّوعليهّمدارّالعزةّوالذل ة،ّوالفتحّواهلزمية
ي نَبّعلىّالواقعةّالصحيحة،ّفهوّبالءّعلىّالالعنّوعذابّعليهّيفّ

ّواآلخرة. ّيّالدنيا ّوالسفيه ّواملآل، ّاخلامتة ّيتدب رون فرحّوالعاقلون
عّمك  "آمت"أين  اآلن وتطّلب   فانظر  ه ال.ّعّاجلّ مببادئّاألمرّوُيدَّ

ّفأالكبري ّميت ِّل ّفلو ّذكرّي؟ ّهللا ّأن  ّوتعلم ّالشرير؟ ّأيها ّذهب ن
ّ ّفرعاه، ّإهلامه ّيف ّوأكملّلوف عراه "آمت"ر موت فأخ  شرطا ،

ه،ّوأذلّ ّوشرطّنبئهّووف اه.ّمثّإذاّمتر دّأرداه،ّفتم ّماّقالّرب ناّ ّفاحّراي 
ّكذ بّوأخزاه،ّوحصحصّاحلقّوبوركّمغناه،ّفهذهّشقوتكّ هللاّمن

ّكنتّماّتراه. ّّإن
ّ

ّأحبابِّّّبنيَّّّيهّحيًّال فِّأوّت ّ ّهلّماتَّّعشريتهّ ّل ّسَّّ"آت"ز ينّأينّغَّّر دَّايّقِّ
ّّملراتبِّي نهّشكّ أوّيفّحَّّانَّ هلّحّاخلص مِّّهلّت ّماّقلناّمنّالر حنّيفّ

ّكنتّتّ  ّإىلّالش ر طّالذيّأل غي تَّفان ظّ ّنّخبلٍّّمِّّجوبّ رّأي هاّاحملبصِّإن  ّلعتايبّر 
ّفسقٍّّمِّّأي هاّاللع انّّ"آت"قدّماتّ سَّاِّّن  ق أ ّفخ  بايب إن ّهللاّصد  ّينّوأح 

ّإىلّنبأٍّّتن ظّ اّ  ّك ر  لَّعِّّنّ ىّاملهيمِّردَّأَّّكاءٍّّذّ  جل ىّاآلن ّبعذابِّّدِّيّ ال وَّّأهلِّّج 
ّطال بِّّيشفيّالص دورّويرويّقلبَّّجٌّرَّهىّأَّ فيهّألر اببّالنّ ّدقّ  لص ِّلَّ

ّلرايضّدينّهللا ٌّجرت  ّكن تَّّالرجالِّّعنيّ ّّسهاونِّت ّّّعني  ّككالبِّّّولكن 
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ّ

ّكنَتّجتعلّلعنةّاخلَّ ّرّ لقّدليالّعلىّسخطّربّالعاملني،ّففك ِّمثّإن
ّمنّالصاّ"عبدّهللا"يفّ ّمطرّالذيّحتسبه ّعليه ّكيفّانصب  حلني،

نّأيديّالعلماءّوعام ةّر اّمِّقّ ارّذليالّحمهلوانّواللعنة،ّوكيفّصواّالذل ة
ّوكي ّكالكَّالربي ة، ّبالد ّمن ّأخرجوه ّالفَّفَّف ّعليهّجَّرة ّاشتد ت ّحىت رة،

لعذابّابّبوع ذ ِّّ،العيالّلَّعوَّأبّاملال،ّّواألهوال،ّوصفرتّالراحةّوّنّ 
ّ ّاملود ق ِّاملوقع، ّاحتذىّالوَّقع.ّوطّوقّابلفقر ّواغتَذىّالشَّاملا َجى،َّجى،

ّمثّّوكذلكّأنفدَّّ.َوىواستبطنّاجلَّ ّوانتيابّالن  َوب، ّيفّالك َرب، عمَره
ّبهّ ّزال ّما ّمكلوم ا. ّمطعوان  ّوعاش ّملوم ا، ّخمذوال ّاهلند ّإىل هاجر

                                                           
 ّكبارّأولياءّهللاّاملعّر وفنيّيفّاهلند.ّوقدّأوصاهّمرشدهّهوّاملولويّعبدّهللاّالغزنويّأحد

ّبلّحننّاآلنّيفّ ّعلىّوشكّالظهور ّوهو ّبنجابّابهلند ّيفّمنطقة ّولد ّاملهديّقد أن
ّاملولويّعبدّهللاّالغزنويّزمنه ّوكان ّهبطّمنّ. ّقد ّعظيما ّنورا ّرأىّيفّالكشفّأن قد

ّمنه.ّواالسماءّونزلّعلىّقاداينّولكنّأوالدهّح ِرم
ّاملوعّو ّاملسيح ّالفورّحجرتهّودعاّّدّلقدّلقيهّسيدان ّالدعاء،ّفدخلّعلى يفّشبابهّوطلبّمنه

ّالكافرين."ّمثّ ّالقوم ّالدعاءّوهو:ّ"أنتّموالانّفانصرانّعلى له،ّمثّجاءهّوأمسعهّإهلاماّتلقاهّبعد
ّالشيخّ ّالصحابة.ّوقدّتويفّهذا ّاإلهلامّأنّنصرةّهللاّستحالفكّعلىّشاكلة قالّله:ّإنّمعنّهذا

ّاإلما ّاملوعودّالصالّقبلّدعوى ّاملهديّواملسيح ّ.م
قدّرأىّيفّرؤايّأنّبيدهّسيفاّمسلوالّلهّبريقّوملعانُّيرجّّوكانّحضرةّاملسيحّاملوعودّ

الرؤايّّنفسّمنهّنورّوأنهّيضربّبهّمشاالّوجنوابّويقتلّألوفاّمنّأعداءّالدين,ّوأنهّرأىّيف
ّالسيفّفهيّا حلججّاليتّأعطاكّهللاّالشيخّعبدّهللاّالغزنويّوسألهّعنّتفسريهاّفقال:ّأما

ونصركّابلدالئلّوالرباهني،ّوضربكّإايهّمشاالّوجنوابّفهوّإراءتكّآايتّروحانيةّمساوية،ّوأماّ
ّقتلّاألعداءّفهوّإفحامّاملخاصمنيّوإسكاهتم.

يوجهّحضرتهّاخلطابّهناّإىلّاملولويّعبدّاحلقّالغزنويّالذيّهوّأحدّتالمذةّاملولويّعبدّهللاّ
ّاملهديّالغزنوي،ّغريّأنهّوق فذك رهّحضرتهّيفّعدةّّفّيفّصفّاملعارضنيّلسيدانّاإلمام

ّمواضعّمنّكتبهّمباّقالهّمرشدهّاملولويّعبدّهللاّالغزنويّوماّرآهّيفّالكشف.ّ)الناشر(
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الالعنني،ّوطعنّالطاعنني،ّّقطوبّاخلطوب،ّوحروبّالكروب،ّولعنّ 
ّوأقوَّ ّوتكاثرتّالفنت، ّاملرتَّحىتّتواترتّاحملن، ّونبا ّوكانّىّاجملمع، ع.

ّكالصائدّالفوتّ ي داسّحتتّهذهّ ،ّالشدائدّحىتّفاجأهّاملوت،ّوأخذه
فماّظن ك..ّأكانّهوّمنّالصلحاءّأوّمنّّ.وأدخلهّيفّالزمرّالفانيني

ّالفاسقني؟
ّسخطّ ّعلى ّيدل  ّال ّالعدوان، ّوأهل ّالفاسقني ّلعن ّأن فثبت

ّوإ ّالّيالرحن، ّاملفسدينّوأهلّالشرور، صّمراتبّأهلّالعملّنقّ يذاء
صلةّاالجتباءّحضرةّالكربايء،ّووّ ّحمِّر ّّسيلةَّاملربور،ّبلّيكونّلعنهمّّو

وإنّشئَتّفارجعّإىلّّ،وكذلكّبش رينّريبّيفّتلكّالفتنةّ.واالصطفاء
ّفيهاّعنّهذهّالقصة،ّوأنبأَّّّرّ ،ّوانظّ "الرباهنيّاألحدية" ّكيفّأخربّريب 
ّمِّ ّنبأ ّالنصارىّّ"آت"ن ّأن ّوأخرب ّاملل ة، ّهذه ّويهود ّالنصارى وفنت

ّويكونونّمعهمّّميكرونّبكّيفّاألزمنة ّعظيمة ّويهي جونّفتنة اآلتية،
ّاألم ة ّهذه ّأنتمّّ.علماء ّفهل ّالواقعة، ّمنّهللاّقبلّهذه ّشهادة فهذه

ّالع ّاللعنة،ّتؤمنونّبشهاداتّحضرة ّكنَتّالّترتكّاآلنّذكر ّوإن ز ة؟
ّوانظّ ّرّ ففك ِّ ّالنبأ ّهذا ّلعَّمَّّرّ يف ّومَّن ّفيه ّهللا ّنه ّمورد ّجعله ّ.ةرحالن

ّكيفّأخرب ّالنصارىّميكرونّوأيتونّابلفِّّوانظرّأنه رية،ّمثّيفتحّهللاّأن 
ّاحلقّ وجيعلّالكر ةّألهلّاحلقّإبراء ق  ّةّاآليةّالواضحة،ّوينصرّعبدهّوحي 

ّكافرين.ّفهذهّاألنباءّاليتّ وي بطلّالباطلّابلصولةّالعظيمة،ّوُيزيّقوما
ّكانتّمكنونةّ ّ"الرباهني"ك تَبتّيفّ ّاألايم،ّّمنّهللاّالعال م، ّهلذه فيها
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ّتم ّهللاّحج تهّعلىّاخلواصّوالعوام،ّولتستبنيّسبيلّاجملرمني.ّليّ 
ّإىلّ ّالنور ّمن ّوالساعون ّواخلصام، ّاحلرب ّإىل ّاملسارعون أيها

هرّهللاّذيّاجلاللّقالكالم،ّوالّتت قونّتتفك رونّيفّالظالم،ّماّلكمّالّ
ّةّاحلياةيشآثرتّعأمام؟ّأت رتكونّيفّدنياكمّوالّترونّوجهّاحلِّّ؟واإلكرام

وإىلّهللاّارجعوا،ّفإن هّّ،اثمّوالعقب؟ّتوبواّتوبواأوّنسيتمّيومّاألَّّ،الدنيا
ّقوم اّفاسقني. ب  ّالّحي 
ّاد عيَتّايّمَّ إينّأانضلّيفّالعربيةّّّنكّقلتَّأنّأضاعّالدين،ّومم ا

ّكاألدابءّاملاهرين،ّّو كّايّحي َّأكونّمنّالغالبني.ّوَّكاملرجتلني،ّوأستملي
ّدنيّّتّ ِلَِّّ،مسكني ّالذيّأعرفكّزيّاسم ّألسَت اكّوقدّضاعّالدين؟

ّكثريّاهلذاينّقليلّالعرفانالفطرةّسفيهّاجلَّّمنّقدميّالزمان؟ّغيبّ  ،ّنان،
اربّوحتّ،البازلّارعّهبذهّالقوةّالفاتكَّاللسان؟ّأتصّنِّكَّلَّعر ةّمبَّّومصاملّو
ّكال..ّبلّتريدّأنّتّ ّيّ مِّالكَّ متك،ّوتشهدّعلىّصّ الناسّوَّّيّراجلازل؟

ّ ّنتكب ّأّ جهلك ّتذوقّ، ّأن ّوأردَت ّمناضليت، ّعلى ّعزمَت ّكنَت وإن
ّالرّ حَّ ّي دعى ّكما ّفأدعوك ّوحربيت، ّي دّنَّيب ّأو ّلالصطياد، ّالنارّصيد
ّأنلإل ّمنّاالبتداء ّبيدّأينّاشرتطت  إالّبني ةّي عارضينّأحدّّالّمخاد.

ينّأ انضلكّعلىّهذهّالشريطة،ّليهلكّمنّهلكّأاالهتداء،ّفامسعّمينّ
ّاتّ  ّفإن ّاملقال،ّّفقَّابلبي نة. ّحماسن ّيف ّوتغلب ّالنضال، ّيف ّأ غَلب أن

ّوأحسبكّمنّاألتقياءّالكرام،ّوإنّفأتوبّعلىّيدكّابإلخالصّالتام،
أنّتتوبّّّاجلدال،ّفماّأريدّمنكّشيئاّإالأنّهللاّأظهرّغلبيتّيفّات فقَّ
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ّوتبايعينّ ّواالنفعاليفّاحلال، وت صد قّدعوايتّبصدقّالبال،ّّابلت ذل ل
ّوتؤثرينّعلىّالنفسّوالعِّلكّمجاعوتدخلّيفّسِّ رضّيتّابالستعجال،

ّفتعالَّ ّالشريطة، ّهبذه ّرضيت ّكنَت ّفإن ّالني ة،ّبصحّ ّتعالَّّواملال. ة
،ّوتعلمّأينّماّأريدّيفّهذهُّّممعَّّدّ هَّشّ اّو ّالرشدّمنّالغي  ،ّليتبني  احلي 

الدعوة،ّأنّحتسبينّالناسّأديباّيفّالعربية،ّوالّأابيلّأنّيرموينّجبهالة،ّ
ّأّ  ّيقولوا ّوإثباتّإّإالّأريدّ ّإنّ ّ،الّيط لعّعلىّصيغةّيّ م ِّأو ّاآلية، قامة

ّمنّ ّاخللق ّولينجو ّالناس، ّعلى ّهللا ّحج ة ّليتم ّالبي نة، ّهبذه الدعوى
ّاهلداية،ّ ّأبواب ّعليهم ّوتنكشف ّالغواية، ّمن ّوليمتنعوا الوسواس،

ّابنيّم صد قني.وأيتوينّتوّ 
ّكالذيّنقَّ ّكنَتّت عاهدينّعلىّهذا،ّولسَت هدّوآَذى،ّضّالعفإن

ّّوّمّ فقّ  ّالشرطّللنضال، ّّوِتّأّ هبذا ّبوجهّهللاّذيّاجلالل، ّشأَّينّحالفا ِهد 
هّبعدّطبعهّبصدقّالبال،ّفرتاينّرّ منّالرجال،ّمثّاشتهِّّلٍّّدّ عَّّعليهّعشرةَّ

ّاحلال،ّّ ّيف ّعندك ّحاضرا ّمتقضّ بعده ّاجلبال،ّّيكبازي ّطيور على
ّكلّ مزّ فتّ  بينك،ّليظهرّمنهّهذاّعهدّبيينّّوّقّإبذنّربّالعاملني.ممزّ ّق

زيّ ُّي  ّالكذب ّوإن ّالكاذبني. ّمن ّكان ّمن ّوليهلك َّمي  ن ك، ّأو َمي ين
ّوتقولونّماّ ّاإلخزاء، ّولكنكمّالّتبالونّهللاّويوم رقّرحله، ّوحي  أهله،

فونّاحلقّو ِّياء.ّأالّإنّلعنةّهللاّعلىّاملّزتشاءونّبرتكّاحل رين،ّالذينُّي 
ّّمفسدين.ويزي نونّالباطلّويريدونّأنّي طفئواّنورّهللا

ّاهجّ ّ ّمسوقالوا ّتالقوهم ّوال ّهؤالء ّعلىّل ِّروا ّت صل وا ّوال مني،
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ّإنّ ّ،أمواهتم ّواقتلوهم ّجنازاهتم، ّ،قدرتّعلىّقتلهمّيفّحنيّوالّتت بعوا
ّرِّ ّواّنبوا ّأمواهلم، ّوالّواسرقوا ّواشتموهم، ّوسب وهم ّوكف روهم حاهلم،

ّكيفّحنتواّمسائلّمنّّالتذكروهمّإ ق رين.ّتبًّاّهلم! عندّأنفسهمّوماّحم 
خافواّأحكمّاحلاكمني.ّأولئكّعليهمّلعنةّهللاّواملالئكةّوأخيارّالناسّ

ّالربي ةّحتتّالسماءّولوّمس واّأنفسهمّعالِّّ،أمجعني ّمني.وأولئكّهمّشر 
ّمكتويبّهذاّيفّاللسانّالعربية،ّألختربكّقبلّأنّ ّكتبت  مثّاعلمّأين

.ّوماّأريدّأنّيكونّأجيئكّللمناضلة،ّفإينّأظن كّغبيًّاّومنّاجلاهلني
ّعَّ ّيقصد ّكالذي ّوأكون ّص لفة، ّإليك ّيدهّذِّذهايب ّيف ّأيخذ ّأو رة،

ّعز ةَّرَّ ّأريدّأنّأعطيّجاهالّحبت ا ّوما ّذِّّوثة، ّوأرفعّله ّيفّاملقابلة، كره
ّكنَتّمنّأدابءّهذاّاللسان،ّفالّيشقّ  عليكّأنّتريينّيفّّالعام ة.ّفإن

ّكنَتّابرع اّم ،ّالعربيةّبعضّدررّالبيان،ّبلّإن ني 
َ
نّغريّالتصل فّوامل

مسأليتّّّفستكتبّجوابّذلكّاملكتوبّيفّساعةّأوّساعتني،ّوالّتردّ 
ّوترسلّيفّاحلال.ّوعليكّأنّ ليّبقدرّماّأمليت  كاجلاهلّاحملتال،ّبلّمت 

ّك ّبهّمنّدرر دررّتراعيّمماثليتّيفّالنظمّوالنثرّواملقدار،ّوأتيتّمباّأتيت 
ّكلهّف ّفعلَت ّابلسرعة،ّمثّإيلّ ّلّ رسِّأَّالبحار.ّوإذا ّلّ نزَِّأّّمكتوبكّالعريب 

ّساحتكّكالصاعقةّاحملرقة،ّويفتحّهللاّبينناّابحلقّوهوّخريّالفاحتني.ّ
ّكنَتّماّأرسلَتّجوابكّإىلّسبعةّأايم،ّأوّأرسلتّيفّاهلنديةّّ وإن

ّكجَّ ّفصيحة ّغري ّعربية ّأو ّكالم،ّكعوام، ّمن ّقليال ّأرسلت ّأو هام،
ّمن ّال ّاجلاهلني، ّالسفهاء ّمن ّأنك ّومنّّفيثبت ّاملتكل مني، األدابء
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ّفأتر ّ ّالّمنّرجالّيؤثرّنطقهمّعلىّمثارّالعجمات، كّّكّ العجماوات،
ّكّكّسقٌطّمنّاملتاع،كماّي رتَّ عراضّالناسّعنّالسباع،ّإوأ عرضّعنك

ّوأشيعّيفّهذاّالبابّشيئاّألويلّاأللبابّواملستبصرين.
ّغّ ّماّوأم ا ّاي ّوكيدك ّدجلك ّفهذا ّاملباهلة، ّيف ّمتفر د ا ولّتدعوين

ّيفّ ّمين ّالشرط ّأن ّالبط ال، ّوالغوي ّالدج ال، ّأيها ّتعلم ّأال البادية.
عنيّالصادقني؟ّعشرةّرجال،ّملالعنةّوابتهال،ّيفّحضرةّمّ ّاملباهلةُّميئّ 

ّأنّأت ّاحلج ةّّ.فماّقبلَتّشريطيت،ّوكانّفيهّنفعكّالّمنفعيت مثّأردت 
ّعاملني ّرجال ّمن ّبثالثة ّفرضيت  ّاملتعص بني، ّرهطك ّوعلى ّ،عليك

ّعليكّوقنِّ ّاألخيار،ّأبنّتباهلينّمعّعبدّالواحدّّعتّ وخف فت  ايّعدو 
ّ.أمنيّبناّشيخٍّّازراعتك،ّّووعبدّاجلب ار،ّوإّنماّأكابرّمجاعتكّوحراثءّ

ّودخلَتّ ّوالزور، ّالكذب ّد ب ر ّوول يَت ّالنور، ّمن ّالظالم ّفرار ففررَت
ّكاملتخو فني.اجلّ  ّعلىّصاحب َّّحر َّوَرَد ّوفقَّوما ّفر ا ّإّنما ّعين َّي ك؟ ي ك،ّآ

ّوأيّ  ّكاملباهلني. ّجاءاين ّإنّ ّوما ّاملباهلة ّمن ّمنعهما كاانّّّخوف
ّّعلىّوجهّالبصرية؟ّفأينّذهباّإنّكاانّمنّالصادقني؟ي كف راينّ 

ّأقوالكّيفّاشتهارك، ّبكمالّإصراركّومن ّ:أنكّخاطبتينّوقلَت
ّاملاءإ ّيف ّوتغرق ّالنار ّيف ّحترتق ّضرّ ّ،نك ّميس ين ّدخلتهماّّوال لو

ّكلّّمنّالبالء.ّأماّاجلواب..َّفظّ وأ ح ّالكذ ابّأنكّرأيَت فاعلمّأيها
ناّأينّئّ نبِّوَكى.ّفأالنّ ّّف ضلةَّايذلكّبعدّاملباهلةّاألوىل،ّوأ غرقَتّوأ حرقَتّ

ّكاألشقياء.ّوأينّن  يَتّمنّخ ّيفّماءّالتند م رجَتّمنّاملاء؟ّبلّم ت 
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ّ ّعلىّاألشرار، ّاليتّتط لع ّاحلسرة ّبنار ّبلّاحرتقَت ّصارتّالنار؟ وما
ّآالم ا،ّ ّولقيت ّهللا ّإخزاء ّانر ّأكلتك ّبل ّوسالم ا، ّبرد ا ّعليك النار

زيّهللاّاملفرتين. ّوكذلكُّي 
ّحسبواّ ّولو ّحق ا ّالفاسقون ّهم ّاحلق ّبغري ون ّيتكرب  ّالذين إن

ّالصاحلني ّمن ّي عرَّأنفسهم م ّرهب  ّفضل ّوجدوا ّوالذين ّأبنوارهم،ّف. ون
ّالنكسارهم،ّوالّمي شونّمستكربين.ّوآخرّوميشونّعلىّاألرضّهوان 

ّالعاملني.  دعواانّأنّاحلمدّهللّرب 
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 قصيدة من الؤلف
 

ّ ّدمّ مرت ِّ ّّحٌّمص لِّّ ّدوقٌّصَّ إين 
ّاهل دىّّإينّأانّالبستانّّبستانّ 

ّّحامةٌّ ّروحيّلتقديسّّالعليِ 
ّاَماّجئتكمّّيفّغريّوقتّعابثّ 

ّعتاّدبٍّّنّجَّصارتّبالدّالدينّمِّ
ّنابقيّقومّّخادمونّّلدينِّّهل
ّدين هّ ّّ أل حييَّّ أرسل ينّ فاهلل

ّهدّّاملخالفّابطلّيفّأم رانجّ 
ّالئِ حٌّّ املهيمنّ يفّوجهناّنور

ّمكائدٍّّّخيطِّّضّكلّ اليومّي نقَّ
ّفي قطَّنّكانّصَّمَّ ّعِّّعر قهّ و االّ 
ّانأم رَّّ ّ لف  وكّ    انآث رَّ  ّهللّ اَّ

ّجنابهِّ ّعزيزّ ّ ىُي  زَّّ فالّكٌّملِّ
ّببدعةٍّّوماّالتكفريّمنكّّّكفِ رّ 

ّمِّقدّكف ِّ ّنبي ِّنّقبلّرت  ّناصحب 
ّولعنهمّ إىلّّاملتشي عنيّّرّ نظّ اّ 

ّبّ تكذ ِّّ جاءتكّآي ايتّفأنت
ّبسيف ّزَجاجةٍّّّ ايّمنّدانّمين 

ّمّ  أسلّ  يَّمِّلّ عادايتّّوسِّمّ َّّسم ّّ
ّ ر مّ تتصّ ال الَع نيّ إيل ّّّ أتيتّ
ّمت رن ّ   ّدٌّغارِّ  ّّعن دليبٌّ  أوّ

ّمّ قدّجئتكمّوالوقتّّليلّمظلِّ
ّمّ تعلَّّ بعدّروضٍّّّرَّ ىّوأقفَّوَّأَق ّ 

طّ  ّمّ أمّهلّرأيَتّالدينّكيفّحي 
ّيست سلمّ ّ فهلّمنّراشدٍّّّحقّ 

ّيت ثل مّ   الّ ال رحنّ سيفّمن
ّمّ متوسّ ّّانظ رٌّّ إنّكانّفيكم

ٌّ لَّ ّمّ م رب َّّّ حيلّأوّّشديدسَّّني 
ّمّ ذَّ هَلّ ّ أوّ  القناّّي ردي هّعاليةّ 

ّمّ جَّمّ فالقلبّعندّالفنتّالّيتجَّ
ّي كَرمّ ّّلكَّ ّبّالّأابإنّاملق رّ 

ّمّ املتق دّ  عهدهّّّتق ادمَّ  ّرسمٌّ
ّمّ هّ  ّ مّ  وهّ ّ ،كفرةٌّ قالواّلئ امّ

ّعَّت ّ ّ ماّغادرواّنف سا ّمّ وت كرَّ ز 
ّمّ كت ِّتّ ّّفأنتّّرااييتّّشاهدتَّ

ّمّ مستلئِّّّفارسٌّّفإينّرّ فاح ذَّ

ّ
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ّأنيندّالوقائعّّنّشهِّي درِي كّمَّ
ّقدّشققت ّجذورَّّكمّ  ّقلوبٍّ ّهامن

ّفإنّنطقيّمفحِّ ّمٌّوإذاّنطقت 
ّكلّ  ّرٍّّبَّّوآبخَّكذ ِّمّ ّحاربت 

ّهاكلّ  ايّالِئميّّإن ّّامل كارمّ
ّفإنناّضالالن ِّّأزمعتَّإنّكنتّ

أريَتّالعِّ ّفٍّّتصلّ ّلمّايّابنََّهالّ 
ّمىوالعَّّالسفاهةّفّّعمركّضاعقدّ

ّهّ  بعضّ  ّمثٌّإّالظ ن ّّ  إنّ ّ قدّجاء
ّز ّنّ هّّالعايتّومَّأهلَّّيالِكربُّي 

ّآجال كمّ اذكرواّ الناسّ اَيّأي ها
ّكمعبدواّخال قَّاَيّأي هاّّالناسّا

ّّ اال دني أرىّّ إين ّبساع ةٍّّ متر 
ّمعبودكمّطواسخِّتّ الّّفلهذه

ّبع دماّ  لغوٌّ ّذر العّ  توبواّوإنّ
ّرح مةّ ّ النصيحة فناّيفّإانّصرَّ

ّخل ريكمّ ّ ب ع ث تّ   قدّّ إين ّوهللاِّ
ّفنحاربّ ّ تبغيّحربناّّإنّكنتَّ

ّمّ الوغىّمتقدّ ّّّصف ِّويفّ ّبطلٌّ
ّمّ وأكلّ ّمتّ منّصدورٍّّقدّكلَّّكمّ 

ّمّ نّيكيدّّوجيذِّعّمَّفيقطَّّسيفٌّ
ّمّ فت علَّّ  عليكّ للحربّدائرةّ

ّمّ تسلَّّصدقٍّّّلَّب ّسّ ّكّ فاس لّ يفّالصدقّ
ّمّ ي غَّضَّ ّأييتّّلصيدٍّّّ  أنيتّكما

ّمّ أعلَّ الّ ّمبا اَّع ال مّ ّكنتَّإنّ
ّمّ حيلّ ّ الس ف اهة بعدّ  طوىبّملن

ّمأمَثّ  كّنانَّجَّّلّ لِّضّ والّيّ ّفارفقّ 
ّمّ ي ع ظِّّ   فامله يمن   رّيص غّ ّهللِّ

ّمّ وهت جّ    ّد َّرّ ت ّّ  الّ امل نااي  إنّ
ّّ  هللا ّتوب واّوإنّ  ّمّ  أرحَّ   رب 

ّيتل و مّ   الّ  املاءّّ قلي ل  ي ٌمّغَّ
ّمّ يت ندّ ّ  ذيل ِّلّّ   وطوىب  ّوب وا ت

ّسرائركمّ ّاجملرمّ  وا ِخَذّ ك ِشَفت 
ّمّ  وتكلّ ّ بياننا ّحسنّ ّلَّماّحَّ
ّمّ ل  وم كّ  ّّمٌّ م  لهَّّ   إن ي   ّوهللا
ّمّ  متخيّ  حاض رّ  ف إينّّ  زّ ابرِّ
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ّالقصيدة الثانية
ّيستقيّ نّكانمَّّىّكلّ َوّرّ حبمدكّي ّ ّ قيسَّوّ وجَّّزيرّ وحِّّسير ّت  ّّايّاحلمدّ ّلكَّ

ّممزق ّّميتّّ كل ىيّ حيّ بك حبّاعتقىّقلبّقدّّبذكركّجيريّكلّ 
ّقِّزبَّنّكانّيّ مَّّنجيّكلّ كّيّ وفضلّ ّّّّّّىدَّالرّ ّمنّنفسّكلّ ّّظفَّحيّ ّوابمسك

ّيقِّالتّ ّأَّكَّت ّمّ ّايّأنتّالكهفّإالّوماّالورىّّخالقَّإالّفيكّايّّوماّاخلري
ّقِّثبِّوتَّّّالراسياتّ دموعّّّوجتريّبةيوهّلكّاألفالكّخوفاّّّوتعنو

ّقِّالتأزّ ّ ّوقتّ عندّريحٌّ سواكّمّ ّوملجائيّّّحفيظيايّّوليسّلقليب
ّالورى ّالّمييل  قِّردَّسَّمّ ّكبيتٍّّّّكهفٌّّّوأنتّلناّ الورىإىلّّكروبعند

ّقِّهَّ وينّ  يراها  الّّ رٍّّ  ّملغّ  ّويلٌّ فّصدقناّّّآايتِّّأنزلتَّّّقدّّوإنك
ّ؟دقينّ ب ّ ّفعلأوّّالرحنمنّّأهذاّاداميّ ّماتّيفّاحليّ  الا ج  عِ ّيرَّّأِلّ
ّمقِّ ابلتعّ ّرأتّ ّّعني  هاّ وتعرفّمفسدٍّّّّّّبتدمريِّّّآيتهّّهللاّّّأرى

ّكا ّكثرتّ ّبلّاآليّ ّللعداّّاآليّّلَّأوّ ّّهذاّّنوما ّقِّوحق ِّّنّ فأمعِّّقد
ّمقِّ املتع ّاظر الن ّ ني بعّ سّ فآنِّّويت دعّّّ  د لتأييّّ  آايتّ ّّوهلل
ّقي منطفيهّ عالّّيومّسيماّوالّنافيهّآيّ ّّبدتّقدّّّيومّّبّ رّ ّأالّ
ّقِّعّ  ويب وكانّحبسنّاللحنّيتلوّّناكرميِّ ّّعبدّ ّهللاّّعبدّّقامّّّإذا

ّقِّشّ عّ كمثلّعطاشىّأهرعواّأوّكأَّّانهِّ بي ّّ عندّ ّارضّ  منّاحلّ ّفكلّ 
ّقِّزِّهّ زَّمّ ّّرحيقٍّّنّاّمِّالفّ واّسّ تعاطَّّكأّنم ّّاط النشّ وقامواّجبذابت

                                                           
ّّيشريّحضرتهّّّكبارّصحابتهّوهوّاملولويّعبدّالكرميّالسيالكويت ّهناّإىلّأحد

ألداينّبالهورّعامّلّاألعظمّؤمتراملاسّيفّعلىّمسامعّالنّّحماضرتهّالذيّقامّإبلقاء
 م.ّ)الناشر(1896
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ّقِّق َّرّ مّ  ّّخبزٍّّّّعندّّجياعٍّّّمثلِّكّذاذةّ  لّ يه إلّ  خواطرهم ومالتّ
ّقِّز ّ عَّالتّ اّمنّجبالمّ صّ عّ ّلَّوأنزَّّجحورهاّنمِّالعداّّحيواتِّّفأخرجَّ
ّقِّطّ  التمّصداءطيورّأوّّحفيفّ ّكأنهّّ ّدون حيمّ ّسٍّّمّ هبَِّ وكانواّ

ّقِّهَّ ي ّغَّّ ّمثلَّ داّ ح ّإالّذانّ الّأّ ّوّسامعٍّّّهباّقلبَّّحداهمّفلمّيرتك
ّقِّمعلّ ّكنبتٍّّّّّّتّ فّ ل ّّّّقلبهّعلىّّكالمهّّّعندالناسّّّقلوبّّكأن
ّ ّيّ طَّمّ كسِّوكانّّ

ّتربقِّّرّرَّكالدّ ّّّ فيهّوكانّاملعاينّّدٍّّوزبرجّ  ّّلؤلوءٍّّ
ّقِّالتزيّ ّّطَّومِسّ ّاّر ّرَّدّ ّ ّرأواّ إذاّماّهىأويلّالنّ ّاّقلوبّ ب ّغَّرَّّتّ إليهّصبَّ

ّقِّفرّ ت ِّّلّ ررهمطّكانتّدّ ويفّالسِّّهنصيبَّّّذّكلّ نّعجبّقدّأخَّومِّ
ّقِّنّ خب ّ حتتّّنمِّّالوجهَّّنَّي َّرَّأّّىعذاّرّفكأّناّّّأستارهاّّّّفعتّ رّ ّّّّإذا

ّزقِّأمبّّّريناملبصِّّّقلوبّّّّعاعَّبَّّجبلوةّّنتهنبّيّّّالعذارىّّّّفظل
ّمنطقيّاقّ عشّ ّيوانّاإلّّاّمألمَّلِّّخالياّّّيبقَِّّّلّيواناإلّّمنّرب ٌّفشِّ

ّكلميتّّمليلهمّوكانّاألانسّ ّقِّن َّرّمّ ّّكطريٍّّّّالقصوىّّّّأبقطارهّحنو
ّقِّتعمّ ّنّمِّّّرهبمّّعجائبّّيرونّدينهمّخلدمةّّصحيبّّاّهبمّقوفّ وّ 
ّقِّموف ِّّّرب ٍّّّ ّآايتِّّّرأواّّماّإذاّّدموعهاّ مّمنّعيونّاخللقّفاضتوك

ّقِّمدقّ ّ ّكٍّّسّ كمِّّّّحهمفر ِّاّتّ مّ لِّوكَّّكلؤلؤّّ كالماّّّّمسعواّّوكانواّإذا
ّقِّوانتَّّّقكي ّذَّعّ ّّمنّّعليناّّّزّ وهّ ّناقلوبَّّّّّوِّوأرّ ّ ّّهارّ كر ِّّّ ّيقولون

ّ؟قِّرَب ِّمّ ّنّمِّّّحواضّفهلّعندّأمرٍّّّاحلقّكالضحىّآيةّ ّهنالكّالحتّ 
ّعافهاّقلبّأحقِّعطيتّحكماّوأّ ّاملعارفِّّّماءَّّّاملاءّّقيتّ سّ ّوإينّ
ّقِّملوبَّّفداهاّّقدّّسيفّّّواهرّ جّكأّناّّّّّرٌّرَّدّ ّّّّّبيضاءّ ّّّّةٌّميانيّ 

ّقِّيتملّ ّّوِلّّّّرّ يسحَّّّوِلّّّّليهإّقلوهبمّّّّجيرّ ّّّبكلمايتّّّفكان
ّقِّفِّعّ ُم َّّمستعدّ ّقلبّّّكلّّّلىعّفصاحةٍّّّماءَّّاملاءَّّّحّ يسّ وأضحىّ
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ّقِّالتأزّ ّّّينايفّ ماّّاّوذوقّ ّّاسرورّ ّموجهه أساريرّّ نمِّّواّؤأراّوكلّ 
ّقِّالتربّ ّّيبَّقَّعّ ّّإبلٌّّّكماّتشتكيّفاشتكىّقرأماّّغريَّّقوالّمسعنّومَّ

ّشقِّ كالتعّّ  ّميلهمّّناّمِّفياّعجبّ ّةٍّّتسكّّّبعاِلَِّّّ ّو ٍّّحّ مّ كمَّّّّوكان
ّقِّربّ  وت ّتلوحّّ كانتّّ  وكمّدررٍّّّكالمناّّ ّف ِّبلَّّكانتّّّكمٍّّوكمّحِّ
رغبوّاّّّّّّّّّّّلذكرهاّّّتّ تصدّ ّأقوامّّّّجرائدّ  ّكمنشقي ّقويلوصفّّيفملّا
ّكالميّّأخبارهمّّيفّّاألدابءّّزمرَّّترىّ ّقِّفِّشّ كمّ ّّ لألانسّأشاعوا

ّقِّمَّلّ كي َّّّّحلنٍّّّمثّّّحبسنٍّّّّتّ فأصبَّّبلطفهاّّدٍّّيّ كغِّّّوكانتّمضاميينّ
ّقِّمّ ابلتوَّّّّّقلوهبمّّّّعيونّ ّّعليهّّّمتايلتّ ّّّرأيّّّأهلّ ّّرآهاّّوملاّ
ّقِّبّ ن ّ خّ ّلّأوساخَّغسّ ّّقدّاّفياّنّ فنَّّرشاشهاّعلىّاألعداءّبعضّ ّومرّ 
ّقِّرمَّي ّّّّحمالةَّّّالّّّّلطيفّّوكلّهاذكرّ ّسَّنّ ي ّ ِّّلّاألايمّّّهذهّإىلّ

ّقِّكاملمزّ ّّامضامنيّالعدّّفصارتّجزىّهللاّعينّخملصيّحنيّقرأها
ّقِّعَّلّ ب َِّلّّّطفلٍّّكمثلّّّّليهإّّاراصّ حِّّقيامهِّّ يومّّّغداةَّّاألانسّّّوكان
ّقِّويربّ ّّكتبتَّّّماّّسيعلوّّّوقالّّّّّّّبوحيهّ ّريب ّّّقبلّ ّّّنمِّّّينوأخربَّ

ّقِّلَّمّ قلبّكصَّّكلّ ّوراقتّ ّوفاقتّ ّتّ قلوهبمّأّناّعلَّّجذورّ ّفشهدتّ 
ّقِّعَّقّ عَّّّّبيضّ ّّّكأّناّّّّوكلماهتاّنكاهتاّّنّ حسّّتراءىّبعنيّالناس

ّقِّشق ِّمّ ّّنيالشفرتَّّّرقيقِّّبٍّّضّ كعَّّمنكرّمضاميينّعلىّكلّّفوقعتّ 
ّقِّحَّنّكانّمم ّ مَّّغريَّّّإليناّبصدقٍّّّقلوهبم ّواّألقَّّاألحرارّّّمنّوكلّ 
ّقِّنِّرّ وخِّّّّرأفّغريّّّومنرّّّكأسدٍّّّمٍّّمعظّ ّّصيدّّكلّ ّّّبكلمٍّّّّاندّ فصِّ
ّمنطقيّّترعىّمخيلةَّّأتتّ ّذولٌّخَّّّّّّّفكأّنم ّّرأيهمّّّ ّلقويلّّواوترك

                                                           
ّ"ّّكماّتدلّعليهّالرتمجة.ّ)الناشر(كمنتقيهكذاّوردّيفّاألصلّسهواّوالصحيح " 
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ّقِّاملشو ِّّّكاحلبيبّّّأوانّهنّ ّّوقدّكالمناّّّذكرّ ّّقدّدارَّّنٍّّسّ علىّألّ 
ّقِّيتشقّ ِّّلّّاجلسمّّي ِّرِّطَّّّكوردٍّّّهصفاؤّ ّّّالناظرينّّّعيونَّّّّرّ وسَّ

ّقِّابلتأنّ ّّّواوتواردّّالعداّّّقلوبّ ّالكالمّتضعضعتّ ّروضّ ّتّ وملاّبدَّ
ّقِّعو ِّمّ ّنمِّّغالبٍّّّفهلّعندّشوقٍّّّملنعهمّلنيّاملبطِّّّّشيخّ ّّدّ وقدّجَّ

ّقِّم ِّوعَّّرّ الشيخّفانظّ ّخبلّ ّوماّقلّ ّبسمعهاّاهلنودّّّماايتّ عَّّّتّ تسلّ 
ّيتقيّّأهذاّهوّالرجلّالذيّكانّخبلهّّرِّنّتذكّ مِّّّففاضتّدموعي

ّقَِّرّوّ كجَّ ّّكارهنيّّّ مجوعّ ّتّ فرّ فّ"بطالة"ّّشيخّ ّّمساعِّلإلّّقامّّإذا
ّكيفّانسّفكانّاألّتالّّماّّّراملزوّ ّّالشيخّّتالّّوملا ّقِّينطِّّّيرونه

ّقِّلَّمّ دَّمّ ّّكصخرٍّّّّّأبلفاظّّّوأييتّنّغريّحاجةمِّّمَّالكلِّّتّ عّ وكانّي َّ
ّقِّبِّسّ عِّّانفضّ ّقذّ لدىّمثراتّالعَّّأنهّّظنّ ّّقبلهّّّقويلّّمسعّّّنومَّ

ّكاجلوّ وقالّأرىّاإلسال ّتقيّنّصالٍّّمِّّأرىّاآلايتِّّوماّإنّ ّاخاليّ ّّم
ّقِّيتخلّ ّّّأنهّّّيعلمّّكانّّّّّوقدّفصالّعلىّاإلسالمّيفّمجعّالعدا

ّقِّنفِّكمّ ّّالنفاقّّّنّوجهمِّّوداهنَّّهمودينَّّ ّّاهلنودّّّكرباءَّّّّّّدوحِّ
ّقِّاحلَّّّظّ حافِّّّقادرٌّّّربّ ّفأخزاهّّعداويتّمنّّدينناّّّيَّخزِّليّ ّأرادّ
ّقِّتنعِّّّإنكّّالويالتّ ّّلكّفقالواّّبنطقهّالغرابّّّّرَيَّسِّّّرأواّّفلما
ّقِّرِّطّ وأَّّّابلسكوتّإليناّّنّ فأحسِّّكّقدّمضىوقتّ !ّشيخّ لهّايّّوقالوا

ّقِّدمّ تَّإنكّّّّعقبيكّّعلىّ:فقيلّآنىّّوماّالقيامّّّعلىّّوملاّأصرّ 
ّقِّقلِّمّ ّوالّتكّ ّ!هّ صَّّهّ اّصَّفقالواّإذّ ّانتهى اّوماّحقّ ّاألحرارَّّطاوعَّّفما

ّقِّسَّفّ َأّّّمكائدَّّبذيّّّيليقّّبزجرٍّّّّّّّاملنتدىّّّصدرّ ّفنفاهّّّأىبّّفلماّ
ّقِّاحلقّإنّكنتّترمّ ّوميضَّّقّ م ِّفرَّّّّّإهانيتّ ّأرادّّنمَّّّاملهيمنّ ّّأهانَّ

ّقِّويزهَّّّّيضمحلّ ّّرّاملزوّ ّّّوإنّنّهوّصادقمَّّنفسَّّهللاّحتميّيدّ 
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ّقِّيبَّكزِّّّّالكاذبونّّفنتعلىّالنارّّرٍّّّنابِّّ عندّّّّهللاّّّرجالّ ّّوتبقى
ّقِّرَّحيّ ّ ّحمالةّالّّّّكذوبّّفكلّّفتنةّ ّهللاّّّمنّّانرٌّّّبدتّ ّماّّإذاّ
ّقِّمّ التوَّّّبنارّّيصلىّملنّّّفطوىبّ؟مهيمنٍّّّبّ حِّّيقَّالصدّ ّقرِّحيّ ّنومَّ

ّقِّسفّ ويَّّ زيّوُيّ ّّيهّإعصارٌّسفِّفيَّّريةوفِّّاّخبثّ ّّيقَّبّالصدّ ومنّكذّ 
ّقِّيربّ ّّالناسّّمنّّرٌّمّ هاّزّ ردّ ّوإنّ ّواضحٌّّّهللاّّمنّحقّ ّنّ ومهماّيكّ 

ّقِّالتخلّ ّّّبسمّ ّّابّكذّ ّّّويهلكّّبسرعةّضاعّي ّّومنّكانّمفرتايّ
ّقَِّبّعّ ن َّسَّّّر ٍّّمّ ّّالريحّّخبيثِّّكنبتٍّّّخالياّّخريّكلّّّنّمِّّقولهّّّترى

ّقِّسمّ َيّّّّحمالةّّّالّّّنيلّّّوكلّهوجودّ ّّريحٌّمّ ّّالّّنبتٌّّّّعقطَّفيّ 
ّقَِّرّعّ مَّّّشجريتّكلّ ّّقاطعّ ّقّ عرَّفيّ ّبٌّجّ َرّمّ ّّيقٌّذَّعّ ّّاملوىلّّمنّوإينّ

ٍّّّّالصادقنيّّّقتالّّّحسبتم ّقِّخزِّسيَّّّالصادقنيّّسهامّّوإنّّكهنيِ 
ّاحلق"ّتَّتقدمّ  ّالسبّ ّ"عبد ّقِّكاملشو ِّ يلّّّيكّماّأهديتَّقرِّفأَّّواهلجاّيف
ّاألمرّايّأيهاّالشقيّحدّ ّوجاوزتَّّشامتاّّتَّهّ ف ّ ّّوقدّاّكلبّ ّّّينيتَّومسّ 

ّقِّويزعَّّكالكالبّّّّينبحّفمثلكّّهاأنتّروحّ ّصورةٌّإالّّوماّالكلب
ّقِّفسّ نّأكثَرّّالتفسيقّّيوماّّيّ ومَّّرميةّ ّكّنفسَّّّضتَّكّإذّعرّ رميتّ 

ّكأس اّّرويّ  ّقِّحَّميّ ّّكيف ّّالزمٌّّّينٌّدَّّوذلكّّةّ فأسِقيكّّمماّّقلَتّ
ّقِّقّ املّرّّّيزبِّابجلَّّّّواءٌّشِّّّّفيفٌّصَّّالتبادلِّّّطعامَّّالغايلّّّأيهاّّقّ فذّ 
ّقِّوهَّعَّّنّجلدِّمِّّلناّالنعلنيِّّفليتَّّنامَّطّ َلّّّّفألغيتَّّاّتنبيهّ ّّناكّمّ لطَّ

ّقِّأرفّ ّالقولّوالصولّيفّنّ قَّترف ّ ّوإنّ ّتريدهّ ّّّسب ٍّّّّكلّ ّّّمينّّوتسمع
ّقِّولّفاتّ ايّأخاّالغّ ّكّجهالظلمتَّّوقاحةّ ّّّكالبغاايّّّلسانكّّأطلتَّ

ّقيونّموبِّسرّ ت ّّلوّّّراصٌّحِّّّعليّ ّالغويّأيهاّّّمجوعكمّّأنّ ّعلمّ أّو
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 قِ رِ ح  الفسدين وأُ  ي قلوب  صلِ سأُ  ربنا  ا ابلذي هوجهدا  فأقسمتُ 
ّالشقيّّهامةِّّّدامغّ ّّفإينّّبثٍّّخِبّ ّم ّرّ ت َّّّفإنّ ّّكف ٍّّّّلساينّكلّ ّأكفّ 
ّقِّلَّغّ فأَّّّّإليكّّّّينأسالتّ ّّّّمٍّّبكلِّّهلجاابّتَّهّ ناّوقدّف ّ لّ اكّماّق ّ رَّوأشّ 

ّكاحلقِّ ّالرفقَّّبّتطلّ ّرفقٍّّّمواضعّ ّبهّّتكنّّيفّرفقّإذاِّلّوالّخريَّ
ّّّسب ِّّّلَّبّ ولوّق َّ

 
ّقيمتّ ّغريَّّّمسرفاّّظلوماّّلكنتّ ّهمرينّسببتّ فِّكّ امل

ّقِّبّ سَّمّ ّّعبدٍّّّّعدوانّ  هجاهمّفماّّاهلجاّيلّبَّقبليّفأوجَّواّولكنّهجَّ
ّقِّق ِّشَّمّ ّسيفٍّّّواّأوّمثلسطَّّكذئبّوإّنمّّّّّقونِّوفسّ ّّّرونِّكفّ ّّوقدّ

ّكانّقصديّأنّأكلّ  ّّّقدّّّّولكنهمّمثلهمّمّوما ّقِّلَّق ّ فأّ ّّّفوينّكلّ ّ
ّقِّنِّرّ كخِّ ّوقلبٌّّحانٍّّر ّسِّّّوعاداتّ ّةٍّّيّكحيّ و ِّكلبّوالتحَّّّهلمّصولّ 
ّقِّفّ تدّّنمِّّعلتّ ّّقدوغيِضّمياهٍّّّسيوهلمّّءِّفّ لكَّّّّريبّّوأرسلينّ

ّقِّوفّ مّ ّنّخبريّمِّّاكمّ حِّّعطيتّ وأّ ّهّ سبلَّّّمتّ ل ِّوعّ ّاملوىلّّّمنّّوإين
ّقيتعلّ ّ وزادواّّّأطاعوينّّّأانساّّهِنّتَّوفِّّّالزمانّّعِّدَِّبّّّنمِّّّيتّ فنجّ 

ّكيفّيشقّ  ّ وجتريّعلىّراسّالعداّّاباهبَّحَّّّكيلّ ف ّ ّّأِلّتر
 
ّقِّف ِّصَّكامل

ّقِّشرِّكمَّّّ هّفصرتّ جلوتِّّبناّمشسّ ّتّ قَّنّعلمّاهلدىّوأتف ّ مِّّعطيتّ وأّ 
ّكربى ّقِّالتأنّ ّعنيَّّّيعطيهّّنّفمَّّّّاعنادّ ّهّ بصرَّّّنّغضّ فمَّّّويلّآية

ّكيفّّّأِلّترّفنتَّ ّقِّهَّوّ سَّّّكهيجانِّ الّّرايحٌّّتّ وهبّ ّفتّ تكنّ ّالدهر
ّقِِّزّن ّعَّمّ ّّقحطٍّّّعندّ اّويرسلّغيمّ ّالورىيرحمّّالذيّمنّالربّفجئتّ 

ّقِّلّ التخَّّ أهلِّّّبيدّ مّ ّالّالصدوقِّمثِّّتعرفونهّالذيّّالبطلّّأانّالضيغم
ّقِّوأذلَّّ ّحديدٍّّّّّامٍّّصَّمّ بصَّّّقومّنّههالكَُّّيشىّالكذوبّ ّعلىّموطن

ّقِّاملدقّ ّ كالدواءّّّّقسحَّويّ ّّداسّ يّ ّّّّوالوغىّاحلربموطنّّفمنّجاءانّيف
ّقِّممز ِّّّّ حلربّأوّّّمٍّّلّ لسِّّّوقمتّ ّللعداّّاملراسيّّّّّألقيتّ ّّّووهللاِّ
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ّقِّنتأبّ ِّّلّّاهليجاءّيفّّّعَّدّ ن ّّّوإنّدينناّلمّفالس ِّّلمّفإنّجنحواّللسّ 
ٍّّوعِّّّ ّكآرامٍّّّّأراهمّ ّلقِّمّ دَّمّ ّوإنّالقلوبّكمثلّحجرٍّّّبصورهمّّّني 

ّقِّينّيفّموطنّاحلربّتلتَّعّ دّ وإنّتَّّينفِّلّ ت ّ ّّلمالس ِّّّينّيفّندوةوإنّتبغِّ
ّقِّمأزَّّ نّكلّ اخلصمّمِّونرحلّبعدّّخضوعهمّقبلّّّلألعداءّونضعّ 

ّقِّكاملشقّ ّّبعدهّّّنّمِّّّمهمّفنكل ِّّعصواّفإنّأسلمواّخريّهلمّولئنّ
ّقِّل ِّاملتخَّّّّةّ مدّ ّّّأهذاّّّّّّرّ ففك ِّّةّ جّ حنوّعشرينّحِّوقدّجئتكمّمنّ

ّقِّأعلىّوأسبَّّ وإنّشاءّريبّكنتّ ّمريم  ابن  أنّأكونّّماءّ عَّّعجبتَّ
ّقِّق ِّفحَّّّقبليّّاألبرارّ ّّنَّعِّل ّّّّوقدّ"آتٍّّ"ّأمرّّّيفّّلقاخلَّّنَّعّ َلّّرّ ذك ِّوتّ 

ّأحقِّّهمّايّابنَّلعنّ ّبشيءّّّفليسّعجلةّ ّّونيسبّ ّّميٌّوإنّالورىّعّ 
ّقِّلحَّمّ ّّّابملالعنيّّّمسيفيّ ّّّإليهّّرٍّّمزوّ ّ ّكلّ ّّّلعنَّّعّرجِّي ّّّهللاّّبل
ّقِّلّ قّ لَّالت َّّّبعدّّّالقيتَّّّماّترّّأِلّّلعنةٍّّّاللعنّايّصيدَّكرّعنكّذِّّعّ فدَّ

ّقِّحَّسّ وتّ ّّّقّ دَّت ّّّبلّّمينّّصّتلّ ّابجلفاءّأنّينَّنّعََّلّّنّمَّّايّّّأتزعم
ماّوقعّيفّب ٍّّكحَّ ّقِّدق ِّويّ ّّّّالرحىّّ  ّدورّّّهكّ فيعر ّّحىنّالرّ حَّطّ مِّّإذّا

ّقِّممز ِّّ ّب ٍّّرَّّّّلعنّّإالّّّنَّعّ َلّّّوالّوجهكمّيلعنّّّّهللاّّوإنّلعنتمّ
ّأغّ  علىّصربّ ّالطرفَّّضّ وكنت ّقيذقتمّّتفّ ّاإليذاءّّّانتهىّفلماّّألذىا ّا

ّقِّفاسقّبلّكأفسَّّأينّّّشكّالّفّكمثلكمّّ صلحاءّالزمانوإنّكانّ
ّقِّتشهَّ وكاحلمرّّ زيرّتصولّكخنّ ّّّّيفّنفسكّالعلمّوالتقىوماّإنّأرىّ

ّقِّأفسَّّينّمعّكونّنفسكّقتَّسّ وفَّّيفُّمالسٍّّّّبغيةٍّّّكرقصّّّّرقصتَّ
ّابلتشوقِّّنضالكمّّّيومَّّّوأنتيكّهلهأّّهّاملضمارّإنّكنتَّوماّنكرَّ

ّقِّيربّ ّالناسّّّمنّّهاّزمرٌّردّ ّوإنّ ّواضحّهللاّّّمنّحقّ ّومهماّيكنّ 
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ّقَِّبّوّ وأّ ّّ ىدَّرّ فأّ ّّّاابّ كذّ ّّّأكّ ّّوإنّانصحٌّّّلكّّإنينّّّوريبّّّينرّ فذَّ
ّقِّبَّرّ خم َّّ كمثلّثوبٍّّّعليكّفصرتَّّّّّّّّساخطاّهللاّّّهفردّ ّّعليّ ّّدعوتَّ
ّقِّالتخلّ ّّسمّ ّّأرداهّّنمَّّّّليهلكّكلكمّّ الزمرّأيهاّّّلّ نناضِّّّتعالوا

ّقِّينهَّّ ّاحارّ ّّّكممّ تكلّ ّّىوضاهَّّبصولكم  ككلبّّّ أوّأراكمّكذئب
ّترتقي ّقِّرّ هّإىلّالفَّاّجراحتّ سامّ حّ ّةٍّمرّ ّّغريَّّّّقومناّّّمناّّذاقّّلقد

ّقِّوبَّمّ ّّالبطالةّّيفّّّّاغبيًّّّّّغوايًّّّّّّّّجرةٍَّفّّشيخَّّلّ فسَّّيفّشكّ ّنّكنتَّإّو
ّامّرّّلكلّ  ّقِّق ِّوحَّّّبّ فاذهَّّّّهللاّّدينّّإهانةّ ّهوعزمّ  ّ،ّألمرّّعزمٌّّئٍّ
ّّنهقَِّتّّماّّّإىلّّّكإنسانّّّّّرّ وفك ِّّقِّعمّ َتّّّالشقيّ ّّّالشيخّّّأيهاّأالّ
ّقِّوارفّ ّ هللاّّقِّفاتّ ّّجهالّّكظلمتَّّ؟خباثةّ ّّمسلمنيّقوماّّّّرتَّأكفّ 
ّقِّومفس ِّّّّرٍّّمكف ِّّّجزاءّّماّّّلّ فقّ ّمّنلدّرّ ّقنيعّأيديّالساّرقطَّوتّ 

ّقِّملفّ ّّبقولٍّّّّّاأنعامّ ّّّوخادعتَّّشقوةّ ّطغواكّفازددتَّصربانّعلىّ
ّكلّ ّوإنّشئتّفاسترتّ ّينزّ ابرِّّوإنّشئتَّ ّتنمقِّّّكنتَّّّماّّّفإينّسأحمو

ّقِِّلّذّ كحِّّّ الصاحلنيّّواشروراّوسبّ ّطواأتبّ ّلئامّّّّقومّنّمِّّّكوجدتّ 
ّقِّرّ حيّّككلبّّّّوينّفآذَّّّّّعليّ ّخباثةّ ّّاللئامّّّّوأغريتَّّّّتَّسبب
ّقِّدهَّاّوأَّسبًّّّفنيكأ ّّّأنّّألزمعتّ ّواحلياّهللاّّّخشيةّّالّّمّلوقسِّفأّ 

ّقِّوارفّ ّهللاّّّّقِّفاتّ ّّهذاّّّودينكّعليكّكماّترىوقدّضاقتّالدنياّ
ّّقِّأمزِّّّثيابكّّنمِّّ،ّثيايبّّقّ ز ِّفمَّّغلظةٍّّّكّعادةّ تّ قدّسرّ ّوإنّكنتَّ

ّقِّلَِّلُّيّ ّ ّجاهلٌّّكمثلكّّّّفليتَّّقتّ تفرّ ّّكيفّّمشلّالدينّّأِلّترَّ
ّصدقَِّيِّّّلّّّأنهّّّخببثّّّوقلتَّّفنّّخائرٍّّّيفّّّهللاّّنبأّّبتَّوكذّ 

                                                           
ّ،ّكماّتدلّعليهّالرتمجة.ّ)الناشر(ّهوّسهوّمنّالناسخ  والصحيحّ"لدرهم"
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ّقِّوبِّمّ  ّجرائمَّّ نفسيّّإىلّّوتعزيّكفاسقّّّّعليّ ّّّهبتاانّّّوتنحت
ّالشقيّّأيهاّّايّّنَّالدايّ ّقيتتّ ّأالّّبذنبهّّخبيثّ ّّّايّّاّبريئّ ّأترميّ
ّقِّّتلّ ّّّبكذبِّّحزيبّّإىلّّّتشريّواترةّ ّاّخبثّ ّّإيلّ ّّّتشريّّاّفطورّ 

 قِ ب  ع  ن   الس  عند نبت  قم ذ  ع   كشجرة مجوعكم  يف  مجاعيت  إن  ووهللا 
ّقِّأبودَّّّىبًّّرَّمّ ّ ّر ٍّّسِّّىّرَّذّ ّكمثلّّلمهسِّّبعدّّّبعينيتّ ّّالذيّّومثلّ
ّّّعراهّّّفلماّ

َ
ّقِِّرّوّ مّ ّ ّّةِّرّ سِّاألَّّّّيل ِّوّ كمَّ صارّّفّااثنيّ ّّّيبِ َّرّ ّّّلّ حّ امل

ّّقِّدفِّناملّّّابلدمّّّّّتٍّّي ّمَّّّّّّوآيةَّّوشقوةّخبثاّّّهللاّّّّآيَّّّّأتنكر
ّ؟ّقِّمنّغريّمقلِّّالعلماءّّّءتيناجّأّ؟منّغريّآيةّّاألعناقّ ّيلّّّتّ ل ّذَّأَّ

ّسحقِّويّ زىُّيّ ّبّسوفاملكذّ ّوإنّبٍّّمكذ ِّّّنّظنونِّإىلّهللاّنشكوّمِّ
ّأيهاّالشقيّهّرَّدّ قَّّّأنتّحتاربّأّاألرضّوالسماءّّخالقِّّأتنكرّآيةَّ

ّكالذئبّايّذعِّت ّّأ ّييقِّّّحافظٍّّّّعلىّّتوكلناّّّوإانّّجيفةٍّّّّكلبَّ ران
ّقِّن ّفَّقضىّأوّت َّّّإنّ ّّسرٍّّبعّ ّرضيناّّواهلدىّاخلريّّرظهِّي ّّّرضيناّبرب ٍّّ

ّقِّفاتّ ّالغولّّأيهاّّجبهلكّّتَّلّ حَّأَّّ؟صالّّغريّفاسقاّّّّتؤيدّنتّأأ
ّقيوف ِّمّ ّّّّمعيينّّّريبّّّّدينّفأيّ ّخملصاّّّهللّّّقمتّ ّماّّإذاّّوإينّ

ّّّابهللّّّّكمتّ ق  ّزّ فمَّّموطنّ كلّّّ وكانّيلّالرحنّيفّ ّقِّاملمزّ ّ ّّكلّ ّّ
ّقُِّيفّ ّ ّوكالربقّّّّنرياانّّّرسعِّفيّ ّدّالوغىاّمثلّمنجرِّقلمّ ّعطيتّ وأّ 
ّقِّمأزَّّّموقدِّّّعندّدَّأجارِّّدأبِّكّامعّ ّّّرٌِّبّدمّ ّّّلٌّقبِّمّ ّّّرّ فَّمِّّّّرّ كَّمِّ

ّقِّأبحرَّّمنهّّّالنريانّّوماّّّكنارّالعداّّحيرق  ّّصارمٌّّراعيَّيّّّوإنّ 
ّقِّويفرّ ّّ ّاملفسدينّّرؤوسّّذّ جَيّ ّمقطعٍّّّسيفّّّمثلّكالميّّّوإنّ

ّقيمنطِّّّأفاننيَّّّّّريبّّّّينفناولَّّفصيحةّّامّ لِّكَّّّّحاولتّ ّّوإينّإذا
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ّوتدبقّّجّ تزّ ّ رقالمِّّكحوجاءّقرحيةّ ّّالكالمّيفّسبلّّعطيتّ وأّ 
ّقِّلّ ب َّاحلَّّّّكاحلقريّّّغرييّّّريِ َّوصّ ّةٍّّلَّب ّ َأّّّكلّّّعنّّّالرحنّّههازّ ون َّ
ّقِّن َّرّمّ ّّّكماءٍّّّّّالّّّّريٌّمنَّّّّزاللٌّّناوقولّ ّالكالمّّّنِّنَّق ّ ّىّرَّذّ ّّوانعلَّ

ّقِّنِّرّ كخِّّّّاخوفّ ّامليدانّّّمنّّلفرّ ّوائلٍّّّّحبانّ سَّّرّابلزمّفلوّجاءانّ
ّللمحققِّّآيةّّّونطقيّّّّفقويلّّوفاضتّعلىّشفيتّمنّهللاّرحة

ّكسِّوكلِّ ّقِّاألمس َّّ ّقّي ّذَّالعّ ّّكأفنانّّّومجلّيّلؤلوءّقدّنظمتهامطَّم
ّقِّرّ خم َّّ أوّكثوبٍّّّّسقطمّيتٍّّمَّكَّّكاملناضلِّّّقولناّّناّعرضّ ّّماّّإذاّ
ّقِّموفّ ّّرجلٍّّّّّشأنَّّريبّّّليبديّلذلكمّإالّّّاجلمعّّكانّيومّّفما

ّقِّم ِّوعَّّّّّرّ ففك ِّّّّفضالّ ّّوأيدينّّوذلةّّّّخزايّ ّّّالرحنّّّّأابدكم
ّقيعتِّمّ ّّغريّهّتكفرّيّعلىّّاّمصرًّّّّّّّّّكمثلكمأكوىّّّكانّّخصمٍّّّبّ أالّرّ 

ّقِّمصد ِّّّّبقلبٍّّّّّينعَّوابي َّّّأاتينّّاهلدىّنّواهبِّفلماّأاتهّالرشدّمِّ
ّقِّز ِّتحمّ ّّّجاهلٌّّّشأينّّّّوينكرّأويلّاألبصارّالّينكرونينّّرأيتّ 

ّقِّالتأنّ ّّعيونَّّفقدواّّإذاّّّريهمّيّ ّنّ فمَّّهباّّّيبصرونّّالّّهلمّأعني
ّقِّوارفّ  هللاّّّاتقّوفدونكّنصحيّّ؟قّ فس ِّت ّّّّإالمَّّّالغايلّّأيهاّّّّأال

ّقِّشرِّوتّ ّ ّريبّّآايتّ ّوقدّأشرقتّ ّةٍّّجّ وحّ ّّآيٍّّّّغرينّمِّّجئتكموماّ
وقعّمنها ّاهلدىّنّ كمَّّّذّ خّ ّفمّا ّقِّن ِّورَّّ ّهواكّّكّ فاترّ ّّعّ يقَّّوماِّلّّيطلب

ّقَِّبّعّ ب َّزَّّرجالّّّكمثلكّماّآنستّ ّوإنينّ ّلئامّّّنّمِّّّكثرياّّّّرأيتّ 
ّقِّصّ َرّمّ ّجوزٍّّّّيفّبطنِّّعفاّّب ٍّّكلّ ّونوةٍّّّّكربٍّّّّّّحتتَّّكّب ّل ّّّتسرت َّ

                                                           
 )ّكهوجاء.ّ)الناشر ّكعوجاءّأو  يبدوّأنهّسهوّوالصحيح:
 هّسهوّوالصحيح:ّتدلق.ّ)الناشر(يبدوّأن 
ّ،الناشر("سقطتموالصحيحّّهذاّسهوّالناسخ(ّ." 



 باقة من بستان املهدي                                                                   حجة اهلل                                                                    

 

162 

ّقِّويزعَّّ ّيسوقّّفالّبدّمنّرجلٍّّّهرجلّ ّّ ّّلّ ّتاذَّّّ ّّانٍّّدّ كفَّّّّّاكأّر
ّقِّوذَّكسَّماءّنّعَّنفسكّمِّّوحتسبّذلةّ ّّكالعصافريّّّإالّّأنتّّّوماّ

ّقِّرب َّشَّمّ ّّ ّكثوبٍّّّّّ ّمتزيقاّ ّّقّ زّ متّ ّربةٍّّحبَّّّمثّّّإبليسّّّّايّّّمجَّفرتّ 
ّالشقيّّأيهاّايّّتشاهبتّاألطوارّ ّوقتكمّّورثتّلئاماّقدّخلواّقبل

ّقِّشرِّإذاّالشمسّتّ ّخفافيشٍّّّكمثلّكّقدّعمتّ كّماّقلناّفعينّ وساءتّ 
ّقِّحمقّ ّّأمرٍّّّّّتكذيبَّّهّأمرّ ّّنّ يكّ ّبصريةّّذاّدينهّّنِّلّيكنّيفّومَّ
ّقِّشفِّأ ّّّاحلق ِّّداّعِّّّفإينّعليكمّايّلكمّهاّلمّ عِّّوتّأموراِّلّيكنّقفَّ
ّقِّشمََّتّّكاجملاننيّّّبلّّّّتنتهيّوالّيتعزّ ّّاملهيمنّ ّّأبدىّّماّّرنكِّوتّ 

ّقِّلَّمّ عَّايّأهلَّّّّكالقرشّّعكمّفنبلَّّناشِّرّ وقِّّّّقٍّّلّ شِّّبنيّّبعيدّّّوبونٌّ
ّقِّدَّهّ دَّمّ ّبٍّّشّ أوّكخَّّيتٍّّوصرتّكمَّّامدارجّ ّناّل ّنِّّّهللاّّّّحبمدّّوحنن

ّقِّشرِّت ّّاحملاسنّّمشسّ ّّنّأفقناومِّّاألنوارّمنّكلّجانبّأحاطتّبنا
ّكانّمِّّرٌّمطهّ ّّحقّ ّّرحنالّّمنّوينموّ ّقِّحَّوميّ ّ فَنّفيَّّولٍّّنّغّ وما
ّقِّغلِّت ّّاجملدّّذيّنتّعليناّاببَّأأّهُ بّ ومُِ      مؤمن     إين     ووهللاِ 
ّقِّحَّدّ كمّ ّّبلّّسٌّمفلِّّّتقولّفقريٌّّارّ حمق ِّّّّّكاملفسدينّّّّ ّرينّوتذكّ 

ّقِّتّ سّ ونّ ّّّهٍّوجاّّّّوأوالدٍّّّّّّمبالٍّّّالنهىّّةل ّقِّّّنأتفخرّايّمسكنيّمِّ
ّقييتّ ّّكقلبٍّّّّالدنياّّّيفّوالّمالَّّوابهلدىّابلتقاةّّّإالّّالفخرّّوما

ّيقَِّتّعّ ي َّّّالبصريةّّبعدّالفىتّّّوإنّصدقيّوآييتّشاهدتَّوقدّّتسبّ 
ّقِّلفّ مّ ّكقولٍّّّّّالّصحيح حديث   د  جمدّ  رجل   عث  بُ  على رأس مائةم 

ّقِّلّ نّّتَّالورىّمِّّربّ عصمينّوقدّّخباثةّ ّّّّاالفرتاءَّّّّّّإيلّ ّّّّأتعزو
ّقِّاملمزّ ّّكلّ ّّّقتّ زِ ّمّ ّّولوّوكهالّ ّاعّ طفالّوايفِّّالصدقَّّبّ أحِّّتّ أنش
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ّقِّتذوّ ّّّنمِّّّاّيّ حميِّّّشراابّقناّوذّ ّّّّّهصفوّ ّّركدّ ي ّّالّّّّالالّ زّ ّّبناّشرِّ
ّقِّفَّلّ غَّ ّب ِّحّ ّنّاملاءّمِّّمنريَّّتركتَّّ!ضاللةٍّّّّأسريَّّّلعقلكّايّعجبتّ 

ّقِّتتشقّ ّعتاّّلٍّّذّ جِّّّنّمِّّكّوعينّ ّذىخمالفكّالقَّّّعييَنّ ّّيفّرّبصِّأتّ 
ّقِّلبّ مّ ّّقٍّّي ّذَّعّ ّّنمِّّّاروضّ ّوتكرهّّلٍّّقَّن ّ قَّعَّّّقافٍّّحِّّّذيّّمتوتّبوادٍّّ

ّقِّتتأبّ ّّجىالدّ ّّّاشكخفّ ّّّوأنتّّانقاهبَّّتّ نضّ ّوالشمسّ ّىّاهلدىجتلّ 
ّالشقيّناأيّ ّّاغدّ ّّتنامِّّّإنّ ّّمفتعلَّّتعصباّّّالرجالّّّأشقىّّينيتَّومسّ 
ّقِّلفّ مّ ّّّقولٍّّّّّكلّ ّّّعّيتبَّّّّوآخرّقٌّحمق ِّ ّهذاّّّاملرءانِّّّيستويّّوال

ّقِّمَّلّ كسَّ ّاونفسّ ّّّوماةٍّكمَّّّاّوقلبّ ّاّمنّالنهىر ّفّ املنحوسّق َّّأرىّرأسك
ّّّالوحلَّّسّؤنِّي ّّفالّّهّ تّحواسّ املرءّضلّ ّعقلّ ّمىتّضلّ 

 
ّويزمقِّ ّلّ زِّامل

ّقِّوف ِّمّ ّّب ٍّّرَّّّّأتييدّ ّّلكمّّّّّنّ فأَّّونقمةٍّّّعنادّّنّمِّّّّمّ متّ ّّلكّكذ
ّقِّلّ التخَّّّيَّم ّرَّّّالرامونّلكمّأيهاّّوغلظةّ ّّجفاءّ ّّأمثالٌّّّالكفرّّأيف

ّقيمتّ ّشأنّ ّّومثلهاّّأتلكّاألمورّمجوعكمّيفّهوّالتقوىّالذيأهذاّ
ّكانّفيكمّمَّّلسانكم واّفّ وكّ ّ لكمّتوبواّوقلتّ  ّقيويتّ ّّنّيتوبفما

ّقِّللمحقّ ّّّبعضهاّّّّكتبناّّّّوإانّأمرانّّّّّلتأييدّّّّّّآايتٌّّّّّوهللِّ
ّقِّوينهَّّّّيعوَِّيّّّمفتونّ ّّوقلبكّايّسكينةٌّّنزلتّ ّّهللاّأهلِّّعلىّقلبِّ

ّقِّاتّ وَّّاحلقّ ّحافظِّّرب ٍّّّقهرَّّفّ فخَّّىقَّالت ّ ّّالسعادةّيفّّإنّيِنّالعِّّأايّ
ّكتبّأن ّقِّلّ ّتَّّّنمِّّّخريّلهّّفموتّالفىتّكّ درِّت ّّاملوتّالّبدّّّإذا

ّقِّوبَّيّ ّّ ّحمالةَّّّالّّّوبٍّّذّ كَّّّوكلّّبصدقهِّّّإالّّّاإلنسانّّيفلحّوالّ
ّانفتحتّ  ّقِّلَّمّ ت ِّلّّإالّاحلقّّّأهلّّوتكذيبِّّواهلجاّشدقاكّابلسبّ ّوما

ّالدكاكنيّللشقيّوليسّدواءّيفّّالشفا ّسّقامّاجلسمّملتمَّسِّّوإنّ 
ّقِّمّ سّ َتّّّحنيّضاللةّ ّّطّ اّحَتّ يكّ ّنَِّّترىّ ّدّ تكَّّّربيتِّلّحَّالّلوّووهللاِّ
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ّقِّمّ نّ لي َّّّانّكانّحيًّمَّّّكمي ِّنّحَّفمِّّلكمّّهذهّقصيديتّّّوإينّكتبتّ 
ّقِّطلّ ت ّّ ّكزوجٍّّّّّكمنِّألسّ ّقّ لّ اّطَّغدَّّالفال ّّةِّرَّح ِّكأَّّّ أوّ أراكمّّمٍّّكّ بّ كَّ

ّقِّفِّغّ دَّمّ ّينّكماءٍّّنّعيمِّّبّ وقدّصّ ّاألجانبِّّّأحتسبّأنّالقولّقولّ 
ّقِّفِّشّ كمّ  ّّقومٌّّّعليهّّفقالواّأعانَّّمثلهاّقيلّّّكلمةٌّّّإالّّّهيّّفماّ

ّقِّالتأبّ ّرِّجّ القصائدّيلّحبِّّّفيملوّهت ّمّ كتَّّّيلّّاّّئّ نشمّ ّّّعلمّ َتَّأّّّرّ ك ِّففَّ
ّقِّعَّزّ وت َّّّّكالكالبّّّ حوتنبَّّّعليهّشاهدٌّّعندكّّّليسّكذابّ ّّتّ أتنحَّ

ّالشقيّسبلّالغيّايّأيهاّّوآثرتَّّشقوةّ ّّإبليسّّاكاتِّحبكّ ّرضيتَّ
ّقِّو ّزَّمّ ّّّمبنيّحقّّّعنّّضعرِّأتّ ّاشاهدهتَّّّوقدّّّّّّآاييتّّّأتنكر
ّقِّلَّوحت ّ ّ ماكّ حلّ ّ  ىحَّمتّ ّأنّقّ وقدّحّ ّرُ التنصّ  ك عم  "  آمت"مات  وقد
ّقِّاملتخل ِّّّاملفسدّّّكموتّّّّمّ تّ ومّ ّنارب ِّّّ ّهللاّّ منّ ّجوازيكمّّرأيتم

ّقِّمبأزِّّ ّكالّ ّّّوأابدَّّّداوأخزىّالعِّّهمكل ِّ اجلمعّّفَّن ّآّوقدّقطعّريب ّ
ّقِّشرِّت ّّّاهلدايةَّّىّفيكَّرَّأّّنّ إفماّّالشقاّظلماتِّّأ ّدكّصَّقلبَّّفَّتكنّ 

ّقِّلِّهّ ِزّّعلىّظهرِّّلتّ إذاّح ِّّرٍّّبّ كزّ ّعاملاّإنّكنتَّّمتَّل ِّعّ ّوقدّضاعّما
ّقِّزَّأن ّ ّّكأحقَّّّبعضاّّكمتالّبعضّ ّجهلةٍّّّّبَّرَّب  ّرَّّّنّضاهاكأراكّومَّ

ّكمّ ّوضاعتّ ّسفينيتّّّبرتكّّّعواقبكمّّرأيتمّ ّقَِّرّغّ خالايكمّومتم
ّليستقي ّّدانهاّقدّّّهنيئاّلرجلّجارايتّمنّاهلدىّوعنديّعيونٌّ

ّقِّزّ ب ّ ي َّّّاملخالفّّونوراّعلىّوجهّة ّرّ ق ّ ّالعنيّّميألّّّّاعلمّ ّّعطيتّ وأّ 
ّيقِّوسَّجَّّدخلّجاءينّصدقاّفقدّومنّالشقاّّتيهةّّالعادينّيفّّوإينّأرى
ّكنتّ  ّقِّوبَّأِلّ ّّعليّ ّّيدعوّنّمَّّّّعداوةّ ّينّلضرّ  ّكذوابّّّاالّدجّ ّولو

                                                           

 )يبدوّأنهّسهو،ّوالصحيح:ّ"فيملي".ّ)الناشر 
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ّقِّم َِّرّمّ ّّرب ٍّّّّّعنيّ ّّينحفظتّ ّّمالِّّبواي ِّفخّ  ّّواكادّ ّّمثّّواّواّمثّسبّ دعَّ
ّقِّأصدَّنّكانّمَّّاملهيمنّكلّ يّعلِّفيّ ّحرهبمّ ّّويشتدّ ّّّّأقوامٌّّّينازعّ
ّقِّقّ حمّ ّّمبنيّّّحق ٍّّّّإىلّّّّنَّلّ صِّيَّّافتضاحهاّالزمرّقبلَّّعقولَّّفليتَّ
ّقِّعف ِّمّ ّّكراعٍّّّّنّريبّوقدّجئتّمِّّفتنةّّعندّّّمنذرٌّّّّإالّّأانّّوماّ
ّقِّأغدَّّّّمباءٍّّّّّأقواماّّّّّّيَّروِّأل ّّّّّهاّصامَّعِّّ ّعليّ ّواّشدّ ّّبةر ّقِّّويلّ
ّكعطشانَّنّأيتِّفمَّ ّيملستقِّّ ّلوالّ ذَّّّهليّهذاكاّّدّ جيَِّّاساعيّ ّينّصدقا
ّتقيّّكٌّفاتِّّعندهّّّانسٍّّّّّمّ وأكرَّّخاشعاّّكنتَّّّّاّهللّإنشاهدّ ّمّ فقّ 

ّكنتّ  ّقيزعِّومّ ّروحيّّّبنيّوذلكّسرّ ّهللّالذيّكانّملجائيّوقد
ّقِّاملتأل ِّّّّّولوجههّّّّلهّّّّاّفواهّ ّوجهه ّّآثرتّ ّمثّّّاوجوهّ ّّرأيتّ 

ّقَِّزّلّ مّ ّىّكلّ وَّن َّّنّمَّّّلّ وّ ألَّّّوإينّنوىوالّ  احلب ِّّقَّبروحيّفالِّّبّ حِّأّ 
ّقِّالتعلّ ّ هذاّبعضَّيشاهدّنّمَّّلّ فسَّّوجههّّّبعاشقّّّّأسرارّّّّّوهللِّ
ّقِّوبِّففيّالقربّحيييينّويفّالبعدّيّ ّرقةٍّّوفّ ّ الوصال يفّّّخواصّ يبِ ّحلِِّ
ّقِّهَّمّ َأّّّأبيضَّّّهللاّّرسولّقميصَّّخالفةٍّّّّقميصَّيبِ ّنّحِّمِّّعطيتّ وأّ 
ّقِّلّ التخَّّّأصلَّّذّ سيفاّجَّّعطيتّ وأّ ّ()ّحممدٍّّّمَّلَّالفتحّعَّّمََّلّعَّّطيتّ عوأّ 

ّقِّم ِّوعَّّ ّشّ ت ِّففَّّتطلبهاّّفإنّكنتَّّدعويتّصدقفتلكّعالماتّعلىّ
ّالتقيّّأيهاّّينِتّأّ فَّّّّانرٌّّّحفافاهّّاللظىعلىّّجسرٍّّّمثلّصراطيّوإنّ 
ّقوميّسيلتقيّشريفَّأنّّفأيقنتّ ّّّّكلهمّّّلّ ذاألراّّينّتّ حتامَّّّماّّإذا

ّقِّالتعشّ ّّّبسيفّتلواّقّ ّّلهّعباداّّويصطفيّالفاسقنيزيُّيّ ّأرىّهللاَّ
ّقِّويفرّ ّّاملفسدينّّرؤوسّّّذّ جَيّ ّبفضلهّّّريبّّّإنّ ّّّزمانّّوأييت

ّقِّاملتأن ِّّّّّلةّ قّ مّ ّّّّإليهاّّّّّّفرتنوّلٍّّجَّن ّجَّسَّّميّكمثلِّلِّكَّّلتّ قِّوقدّصّ 
ّقِّكاملتأب ِّّّّّنَّدّ ابعَّّّّغريانّّّّنومِّّناقِّم َّرِّلّّّنَّضّ ضََّنّّأسرارٍّّّّدَّي ّغِّّأرىّ
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ّقِّم َِّرّمّ ّّّقلبَّّّّهنّ شاقتّ رَّّّّفأصبّبزينةّّيطبِّالغَّّّمنّّجنَّإذاّماّخرَّ
ّّقِّسِّغّ ي َّّّظالمٌّّّّكجاليةٍّّّّّّلتّ فرحَّّبنورهّّّّهنحسنّ ّّىّجتلّ ّّإذاّماّ

ّقِّأبرَّّّ ّد ٍّّوخَّّّعذاراانّّّّكحسنِّّهنّكانّحسنّ مَّّنّاألخدانِّمِّّلّ وقَّ
ّقِّلَّمّ كصَّ اجلائرينّّّدَّهّ وَّّّوآنستّ ّّّىوَّالكسورّلناّالسّ ّذاتّ ّبهّلتّ عِّفجّ 

ّقِّالتأزّ ّ ّوقتّ  ّاألوقاتِّّنّأردءِّومِّّنعمةٌّ وليسّكشرحّالصدرّللمرءّ
ّقِّنّ كاألسريّاملخَّّّ هباّالذئبّيعويّبيدةٌّمّ ّّالسباعّّّوماةِّكمَّّّّونفسٌّ

ّقِّالتومّ ّّّبعنيّّّريبّّّصانينّمباّّّّّهمأمرَّّرتّ همّوحقّ صولتَّّفماّخفتّ 
ّقِّفِّغّ وي َّّّّاحلفيظّّّّفيدفعهّّّعليّ ّصائلٌّّهوّّنّمفسدٍّّترىّمِّّنّ إوك
ّقِّتتعزّ ّنّ إضّّوعرِّت ّ نّإفماّاخلوفّّيتحجّ ّّأنوارّ ّّالرحنّّمنّتّ جتلّ 

ّقِّوّ وأسّ ّ ف ٍّّأكّ ّ نواّمِّضّ ورّ  واّدّ فهّ ّعماريتّّيّعلِّويّ ّّسينصرينّريبّ
ّقِّاحملق ِّّّعندّّابالكذّ ّّفعرَّي ّّّهباّنّعالمةهلّترىّمِّّخصيميّرّ تبصّ 

ّوترتقي ويفّبيتكّاملنحوسّهتذيّّلناّّتنربيّّالّّمّ هلّ ّّإذاّماّنقول
ّقِّنّ التفَّّّيفّّبعدهّّّانّدّ زِّّّّّفوهللاِّّيتبَّكّ لنَّّّالدعاءّّفأكثرتَّّّدعوتَّ

ّكِّفِّفلمّحتّنارب ِّّّ أمرَّّ ّرحةّ ّعليكمّّناّضّ عرَّ ّقِّفِّشّ أ ّّ كنتّ  اّوقدّربّ لوا
ّقِّكأفسَّّّّ واعتديتمّ ّعناداّّفزدتّّاحلياّ ترتكوا والّّ توبوالكمّّوقلتّ 
ّقِّر ِّحمّ ّ ّوشتمٍّّّّسب ٍّّ علىّ اّبورّ صَّّكمعندّفضولِّّالنفسَّّستّ حبَّوإينّ

ّكانمَّّوجهَّّقرَتٌّّقّ هِّرّ أي ّ ّبقولكمّ الصدوقّ ّ ىَزُّيّ ووهللاّالّ ّقِّأصدَّّ ن
ّإىل  قِّم َّرّمّ ّّاعيشّ ّ ّابحلق ّتشرتواّّوالّّّّواستغفرواّ ّالورىّربالّ فتوبوا

 
 
 
 

                                                           
 )سهو،ّوالصحيح:ّ"ربّالورى".ّ)الناشر 
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  خامتة الكتاب
ّكتايبّهذاّآخرّالوصاايّللعّ  واّللتكذيبّواالستهزاء.ّايّصدّ لماء،ّالذينّتَّإن 

مّفتحواّعلىّالناسّأبوابّضاللةٍّّحسرةّعليهمّوعلىّماّأرواّمنّحالةٍّّ ،ّيفّ!ّإّن 
ّكشّ ّزمنٍّّ ّالفنت ّفيه ّو الةٍّّجَّّعلةٍّّتطايرت ّكانوا ّوالناس ّمَّّئهنيات، ،ّالةٍّّطَبّّوماةٍّيف

ّم غتالةٍّّ ّهلمّقذائفَّفألقاهمّالعلماءّيفّوهدٍّ ّقذائفهمّجهالةٍّّّ،ّومجعوا ،ّمثّأوقدوا
ّكضِّابلةٍّّوذّ ّبسٍّّبقَّ ّهلم ّعلىّغّ ،ّوصاروا لةٍّّإِّثٍّ ّمَّتارّ ،ّواخاب  اليهود،ّوسلكواّّجدرَّوا
ّكانواّمّ ّسلكَّمَّ ّنتهني.الغي ّوالعنود،ّوما

ّعليهمّبعدّماّأَّفغلّ  تالف،ّوِلّئ،ّوِلّينفعّالتمل قّواالىّاالستعطافّ كدَّظت 
ّم صافٍّّصافٍّّّأرّفيهمّأهلّقلبٍّّ ّالعِّّوإّنمّرغبواّمنّ.،ّوالّفىت 

َ
وفّشّ لمّيفّامل

ّ
 
ّومنلَّعّ امل ّطالدّ ّم، ّوتركوا ّيفّالدرهم، ّكرجّ فاقتّيفّالسّ ّأسرارٍّّّائفَّّور ّلٍّّناعة،

ّرقابَّ ّكائنّ ّيتخط ى ّأو ّاجلماعة، ّيعرفونّّرةٍّب ّوكانوا ّالشناعة، ّطرق تتحر ى
ّكالمي ّهلمّوصي يتّحىتّقيلّأينّّ.شأينّومقامي،ّورأواّآاييتّومسعوا وإينّأكثرت 

ّعّ  ّوما ّانتفعواّفّ ِمكثاٌر، ّوما ّومقايل، ّكالمي ّنفعهم ّفما ّأشراٌر، ّيسب ين ّأن ت 
يّالّرحةّهللاّذّاملصائبّعلىّاإلسالم،ّلوّبتفصيليّوإمجايل،ّوكانّهذاّأعظمَّ

ّمنّ ّوأنزل ّابآلايت، ّعبده ّوأرسل ّرحم ّما ّعلى ّهلل ّفاحلمد ّواإلكرام. اجلالل
ّمات،ّوقطعّدابرّاملفسدين.البي ناتّاملفحِّ

قّوأت ّح ج يت،ّوأظهرّهلمّآييت،ّوأعالّهلمّراييت،ّوأماطّلّ إنهّأحسنّإىلّاخلَّ
ّجَّ ّإال ّبقي ّوما ّالشبهات، ّالتعص باجلباب ّأنواعّهام ّأتييدي ّيف ّوأبَدى ت.

ّونّ الع ج ّالبيانّّىاب، ّأطوي ّأن ّوحان ّاالرتياب. ّح ج ِب ّمن ّاأللباب أويل
بالونّاحلقّبعدّإمتامّاحلج ة،ّفاعلمواّضّعنّقومّالّيوأقصّجناحّالقص ة،ّوأ عرِّ

ّ ّاآلن ّالظاملنيّصرفأأنين ّمن ّأهان، ّمن ّكل  ّعن ّوأ بِعدّ لنيّاملتجاهوجهي ،ّ
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ّأخاطب ّال ّهللاّأن ّوأعاهد ّاخلائنني، ّاملنكرين ّمن ّوأحسبهمّّنفسي ّبعد ّمن هم
ّالساب نيّاملعتدين،ّوالّرينّاملكذ بني،ّوالّأفّ تنيّاملدفونني،ّوالّأكل مّاملككامليّ  س ب 
ّوجاءوينّمسرتشدينّ،ّإالي عّوقيتّلقومّمسرفنيأض ّوأصلحوا ّوادقّ ،ّالذينّاتبوا

ّوآمنواّمعّاملؤمنني.ّّ،القلبّالّكأهلّالغوايةّطلبّاهلداية،ّواستفسرواّلثلجِّّابب
ّكتبناّيفّهذاّالباب،ّوندعوّهللاّأنّيفتحّلعبادهّسبلّالصوهذ دقّاّآخرّما

ّاملبد ّهللّيف ّواحلمد وإايه  ،وإليه أنبنا ،وعليه توّكلناّواملآب.ّأوالصواب،
ِمن ا اِبْل  قِّ و أ ن ت  خ ري ُ ال ف اِِتِني  . نستعني ن  ن ا و ب ني   ق  و  ت ح  ب  ي    ،ر ب  ن ا اف  

 .آمني
ّت ّمت

 م1897ي سنة ئم 26ا غالم أمحد القادايين الراقم مريز 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

من العطاء من غري  غ  الذي ابتدأ ابألفضال، وأسب احلمد للرمحن  
 الذي نض ق من الُعّمال، الكري  سب   عمل  

 
علينا أنواع  كاره وأتّ ح عّنا ال

بعث لنا رسوال   .النوال، وأعطاان كل شيء قبل السؤال وإظهار اآلمال
خات ، غاايت يف كل نوع الكمال ا يف اخلصال، سّباق  كرميا ابرع  

على ألسن  د  الرسل والنبيني، النيّب األمّي الذي هو حمّمٌد مبا محُّ  
ة وشاد الدين، ومبا جاء لنا بكتاب هد لألمّ الستفيضني، ومبا بذل الُ 

ومبا أكمل كل ما  ،مبني، ومبا أوذي لنا عند تبليغ رساالت رب العالني
هة عن اإلفراط والتفريط ز ـ ل يف الكتب األوىل، وأعطى شريعة منمل ُيكم  

ى، وأحسن إىل طوائف ر  ونقائص أخرى، وأكمل األخالق وأّت ما ح  
ن ووحي  أجلى، وعصم من الضاللة الورى، وعّلم الرشد بُغرر البيا

وحتامى، وأنطق العجماوات ونفخ فيهم روح اهلدى، وجعلهم ُوراثء  
 احلضرة، وأهراقوا مرضاة الرسلني. وطّهرهم وزّكاهم حىت فنوا يف كاّفة  

دماءهم هلل ذي العزّة، وأسلموا وجوههم منقادين. وكذلك عّلم معارف 
ابغرتاف  نا الفضل  غ  حىت بل   مبتكرة، ولطائف مكنونة ون كات  اندرة،

ُفضالته، وعرفنا أدلّة احلق ابخرتاف داللته، وصعدان إىل السماء بعد ما  
إىل يوم الدين، وعلى آله  م  عليه وسلّ   كّنا خاسفني. اللهم فصلّ  
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هللا الذين آثروا  ب  الطاهرين الطيبني، وأصحابه الناصرين النصورين، ُن  
 واهلم والبنني.هللا على أنفسهم وأعراضهم وأم

قيتم شرور الزمان، السالم عليكم اي معشر اإلخوان، لقيتم خريا ووُ  
 رب العالني. مرضاةوُرزقتم 

واألحباب واألقران، أن الزمان قد  أّما بعد.. فاعلموا أيّها اإلخوان،
من  ليالءالليلة  ر بومُ أظهر العجب، وأراان الشجى والشجب، وسخ  

الغارات على دين الرمحن، الذي  نّ ش  تُ  أن الدرّة البيضاء، وشارف  
 يقت  نان، وس  خ ابلطيب العميم من العرفان، وأُود ع لفائف نعيم ال  ُضمّ  

  .إليه أهناٌر من ماء معني
وتفصيل ذلك أن بعض السفهاء من التنّصرين، والرتّدين الّضالني، 

أهنم رين غري مبالني، وطعنوا يف ديننا مستهزئني. مع سّبوا نبّينا حمقّ 
من دون الرمحن، وتركوا هللا عاكفني على اإلنسان، وجاءوا  اختذوا إهلا  

يون بل يؤذون أهل احلق جالعني، ويُفسدون يف ت  س  إبفك  مبني. فال ي   ح 
األرض جمرتئني، ويصولون على السلمني مغضبني. وكّنا مأمورين إلزالة 

قاويلهم، ة تساويلهم، واقتالع أحمتاثيلهم، وإزاحة أابطيلهم، وإجا
وسا، وصال التنّصرون على شُ  األمر معكوسا، وعاب الليلُ  ظهرواآلن 

 السلمني.

ومن فتنهم الديدة أن رجال منهم أّلف كتااب ومسّاه "أّمهات 
واالفرتاء كالفسدين الفّتانني.  بّ  الؤمنني"، وسلك فيه كل طريق الس  
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طابه، كانت يف و    رة  ذ  إنه امرؤ استعمل السفاهة يف خطابه، وأبدى ع  
احلجة يف كتابه، وختم الباحث بفصل خطابه. وليس  وأظهر كأنّه أتّ 

ألهل احلياء  يليقوالشتم، وكلمات ال  يف كتابه من غري السبّ 
واحلزم، بيد أنه أبدع إبرسال كتبه من غري طلب إىل السلمني الغيورين، 

لتهبت يف ضرم ب الؤمنني. وتلك هي النار اليت ان أعزّة القوم ونُ م  
التألني، وأحرقت قلوب الؤمنني السلمني. فلما رأينا هذا الكتاب، 

نا قذفاته ، قرأان كلمه الؤذية، وآنس  وعثران على غلوائه وما سّب وذاب  
الغضبة، وشاهدان ضميمه الصريح، وقوله القبيح، واجتلينا ما استعمل 

ه نطق به منا أنكأجالف، عل    وشتم   واعتساف، وقذف   من جور  
وجه الّد كالسرتشدين  ىعل ا إلغضاب السلمني، وما تفّوه  معتمد  

بل تكّلم يف شأن سيد األانم أبقبح الكالم، كما هو عادة  ،احملّققني
األجالف واللئام، ليؤذي قلوب السلمني وطوائف أهل اإلسالم، 

 ة خري الرسلني. فظهر كما أراد هذا الفّتان، وأتملّ ويُغلي قلوب أمّ 
مؤلة،  ن يف قلبه اإلميان، وأصاب السلمني بقذفه جراحةٌ م   بكلمه كل  

غري ملتئمة، وظّنوا أهنم من اجملرمني إن مل ينتقموا كالؤمنني  وقرحةٌ 
السلطنة احملسنة،  عهم أدبُ م األّولني، ولوال من  الخلصني، وذكروا هبا أايّ 

 كاجملانني.  لوا عمال  ، لعم  الربطانيةالدولة  عناايت   رُ وتذك  

                                                           
 )يبدو أنه سهو من الناسخ والصحيح "تليق". )الناشر 
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وال شك أن هذا السفيه اعتدى يف كلماته، وأغرى العاّمة جبهالته، 
، وارتفعت ةفألجل ذلك قد هاجت الضوضا ،كالغالني  وجاوز احلدّ 

نّة النياحة، واشتعل الطبائع من هذه ر األصوات، وتضاغى الناس ب
الضمار،  بتلك األذكار، وقام كل أحد  كُكماة   الوقاحة، وُملئ الرائدُ 

 مبا آذى كالعتدين.

واحلاصل أنه افرتى وجتّرم، وأراد أن يستأصل احلق ويتصّرم، وأسبل 
الناس، وأراد أن يُطفئ أنوار النرباس، فنهض  طغليظا إلغال غطاء  

ا زاعقني مغتاظني. د  د  ق   السلمون مستشيطني مشتعلني، وصاروا طرائق  
افع لغرض االنتقام، غ األمر إىل احلّكام، ويرت فذهب بعضهم إىل أن يُبلّ  

الوا إىل الرّد على تلك األوهام، وحسبوه من واجبات مواآلخرون 
فالذين اختاروا الرتافع عرضوا شكواهم على حضرة انئب  .اإلسالم

والفريق الثاين توّجهوا إىل رّد  .الدولة، وأرسلوا ما كتبوا هلذه اخلطّة
يف األعمال اب، وكذلك اختلفوا يواآلخرون ومجوا من االكت .الكتاب

 إليه من الدهاء. واآلراء، واستخلص كل أحد  ما ُهد ي  

الرّد  ه حدسي، أن األصوب طريقُ ف  لق  ّسي، وت  ح   ب  ر  فالذي ُأش  
بال السلمني، ل  والذّب، ال االستغاثة وال السّب ابلسّب، وإين أعلم بـ  

وما عرى قلوب الؤمنني من ألسن الؤذين، ولكين أرى اخلري يف أن 
احملاكمات، وال نوقع أنفسنا يف الخاصمات، ونتحامى أموالنا  جنتنب

نا من القيام أمام القضاة، ونصرب على عراض  أمن غرامات التنازعات، و 
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عند أحكم احلاكمني. وما  ة  ربّ مّنا م   د  يـُع  لضجر  أصابنا، وغّم أذابنا، 
نا ، وقد أُوذيي خبسف  رض   ُحرّ   ، وأي  ن جور وعسف  نسينا ما رأينا م  

نا ما هّيج األسف وأجرى نس  آيف ديننا القوي، ورسولنا الكري، و 
ان ما أضجر القلب وزّجى الزفرات. بيد أن الدولة العربات، وشاهد  

على هذه الدولة،  قّسيسني حقوقٌ الربطانية هلؤالء كاألواصر الؤّملة، ول  
ا القصد ال ترضاه هذه السلطنة، وينصبها هذ رمهم أمرٌ حُ  ذ  ب  نـ   ونعلم أن  

جيب أن ال نلغيها، فلنصرب  وتشّق عليها هذه العدلة، وهلا علينا مننٌ 
وقد رأينا  .على ما أصابنا لعلنا نرضيها. وما نفعل بتعذيب التنّصرين

 وسرور وخفض   امها العادلني؟ ووجدان هبم كثريا من غضّ  ا من حكّ ن  مأ
لني من كالظا  نا منهم شظٌف يف الدين، وال جنفٌ وحبور، وما مس  

، وما وال  وط   ، وأرضوان حفاوة  وقوال   فعال   السالطني، بل أعطوان حرّية  
، بل رُبّينا حتت "اخلالصة"م ا كأايّ ا من هذه الدولة، وال قشف  رأينا سوء  

نا بكنفها ش  بنا العمائم، وع   يطت  عّنا التمائم، ون   يطت  ظّلها ُمذ م  
عني جنتلي هبا، فنحاذر أن نستسقيها، وك آمنني. وجعلها هللا لنا كعني  

ضمرون بنا من قوم يُ ط إىل هذه الدولة بعض الشبهات، وحتس  يفرُ 
رتافع لتعذيب هذا القّذاف نن أبالفساد يف النّيات. فلذلك ما رضينا 

نا أنه عمل ال ترضاه الشرير، وأعرضنا عن مثل هذه التدابري، وحسب  
 ني. السلطنة، فكففنا كالعرض تلكه الدولة، وال تستجاد

                                                           

   َ  الذين  - أايم اإلرهاب واالضطهاد الذي عاىن منه السلمون خالل حكم السيخ أي
 (الناشر) .ز إىل البنجاباإلجنلي قبل دخول  -يطلقون على أنفسهم "اخلالصة" أيض ا 
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ومسعُت أن بعض الستعجلني من السلمني، أرسلوا رسائل إىل 
الدولة مستغيثني، ومتّنوا أن يؤخذ الؤّلف كاجملرمني، وإن هي إال أماين  

اخلري، وال  كأماين اجملانني، وأّما حنن فما نرى يف هذا التدبري عاقبة  
ء، وال ا من الضري، بل هو فعل ال نتيجة له من غري شاتة األعداي  تفصّ 

ولو سلكنا سبيل االستغاثة،  .ُيستكفى به االفتتان مبكائد أهل االفرتاء
ق ى إىل فضوح احلصر، ونُره  ونرتافع ألخذ مؤّلف هذه الرسالة، لُنعز  

رضنا ع ع  عند أهل العصر، ويقال فينا أقوال بغوائل الزخرفة، ويُقط   مبعتبة  
تيان ابلواب، فال هنم عجزوا من اإلإحبصائد األلسنة، ويقول السفهاء 

جرم توّجهوا إىل احلّكام من التضّرم واالضطراب، فبعد ذلك ال تبقى 
فليس بصواب أن نطلب هذه  .لنا معذرة، وترجع إلينا مندمة وتبعة

 
ُ
أن نسعى كالنادابت إىل  ود هذه الُبغية، وليس حبريّ  نية، ونرُ ال

أوقاتنا يف  ي أنفسنا من مأمن احلجج البّينة، ونضّيعالسلطنة، وُنضح  
رقة، وال نتوّجه ر هلدم بناء هذه الف  البكاء والصراخ كالنسوة، وال نفكّ 

إىل خزعبيالهتم، وال نُزيح وساوس جهالهتم، ونرتكهم يف كربهم 
وزهوهم، وال نُنّبههم على غلطهم وسهوهم، وال أنخذهم على هبتاهنم 

ا يناهلم من وافرتائهم، وال نُر ي اخللق خيانتهم وقّلة حيائهم، ونفرح مب
يح أوهامهم، وُنكّسر أقالمهم، وجنعل احلاكمني. بل ينبغي أن جنُ 

ا يف خدمة للماضغني. وإن مل نفعل هذا فما فعلنا شيئ   هم ُمضغة  م  ل  ك  
احملسنني، وما شكران بل أنفدان  الدين، وما عرفنا صنيعة هللا خري  
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لُنحّق احلّق  هلذه األمور، ني. فإن هللا وهب لنا حرّية اتمةالوقت غافل
عم هللا ريّة، فما شكران ن  هبذه احلُ  ع  ور، فلو مل منت  ع أهل الز  ونُبطل ما صن  

ذي الود والوهبة، وما كّنا من الشاكرين. أمل تروا كيف نعيش أحرارا 
وتينا حريّة يف مباحث ان يف ديننا وأُ هذه السلطنة، وكيف ُخريّ    حتت ظلّ 

، "اخلالصة"ن حبس  كّنا فيها يف عهد دولة ال ّلة اإلسالمية، وُأخرجنا م  
وفـُّوضنا إىل قوم رامحني؟ وإّن ُحّكامنا ال مينعوننا من الناظرات 

ة الرفق وبصحّ  يكفأوننا إن كان البحث يف ُحلل   والباحثات، وال
ات، وال حييفون متعّصبني. فألجل ذلك نستسين دولتهم ونستغزر النيّ 
مذهبهم وإزراء  ب جذوهتم عند ردّ  ه  مية نصرهتم، فإاّن ال نرى تلد  

ّلتهم، وهذا هو الذي جذ   ب القلوب إىل حمّبتهم، وأمال الطبائع إىل م 
وان سر  هم إلينا كالسالطني السلمني. وإهنم قوم قد أ  طاعتهم، وأحب  

مبّنتهم ال بسالسل حكومتهم، وقّيدوان أبايدي نعمتهم ال أبيدي 
مربهتم، والذين مينعون من  فوهللا قد وجب شكرهم وشكر .سطوهتم

شكر الدولة الربطانية، وينّددون أبنّه من مناهي ال ّلة، فقد جاءوا بظلم 
ا ليس مبأثور. أحيسبوهنم ظالني؟ حاشا هلل وكالّ، بل وزور، وتوّردوا مورد  

معروفهم وجّلى. انظروا إىل بالدان وأهلها الخصبني، من القانطني  جل  
! ُعّمرت هذه البالد   ، وما أهبج  هذا السواد   ما أمين   ،والتغرّبني. انظروا

ي   ُسننُنا بعد تتبيبها، وأُنريت مآذننا بعد  يت  مساجدان بعد ختريبها، وُأح 
إظالمها، ورُفعت مناورها بعد إعدامها، ورأينا النهار بعد الليلة الليالء، 
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 ووصلنا األهنار بعد فقدان الاء، وفُتح الوامع والساجد لذكر هللا
 ينا بعد متادي األايم أن يُزيح مسوم  الوحيد، وعال صيت التوحيد، وترج  

، وُعدان من ئكل مفاج  اإلسالم، وُحفظنا من شرّ  الكفر ترايُق وعظ  
، واقرتب ماء النضارة من سرحتنا، وكاد حيّل مبنبتنا عاج  إىل م   الغربة ه  ي  ت  

دق االعناد، كاألصألوى عنقه من م ن  وأصبحنا آمنني. حىت ألفينا كل  
قل ران ونُ ُعجران وجبُ  ب  ، وقـُلّ  آد  وأهل الوداد، وتبّدى األساود كأعوان الن  

عند سنة مجاد،  هاد  ران بدولة جاءت كع  إىل الصالح والسداد، وُنضّ  
نا مران، فآوت  ضُ ذوبنا و طّلعت على اأمران، و  هذه الدولة دخيلة   ت  فرأ  

عاد أمران إىل نعيم بعد عذاب أليم،  نا، حىتنا وتفّقدت  نا، وواست  ورمحت  
د يف تُغرّ   .ألبداننا وال وخز   أجفاننا، وال نس   فاآلن نرقد الليل م ل ء  

على دوحة الصفاء، بعد ما كّنا  مايسة   التهاين والنعماء بساتيننا بالبلُ 
 فوا.. أليس بواجب أن نشكر دولة  م من أنواع البالء. فأنص  ُنصد  

جنا بيديها من سجن البلّيات؟ ر  خ  ه اإلنعامات، وأُ ا هلذجعلها هللا سبب  
أكّف الضراعة واالبتهال، وحُنسن إليها ابلدعاء   هلا أن نرفع أليس حبقّ  

ا  طافحة سرورا، ووجوه  إلينا ابلنوال؟ فإن لنا هبا قلواب   كما أحسنت  
خت ُضمّ   ريّة، وليال  ا وحُ أمن   ئت  ا ُمل  متهللة ومستبشرة حبورا، وأايم  

وال فزع ولو  مزدانة أبهبج الزينة، وال خوف   ة، وترى منازل  يّ ن  وهُل   راحة  
الفشل على الظالني، وضاقت  ربت خزيُ مرران على أسود العرينة. ضُ 

ظلم كان  األرض على الرجفني البطلني، ونعيش مسرتحيني آمنني. فأي  
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ضمر احلقد أكرب من هذا الظلم أن ال نشكر هذه الدولة احملسنة، ونُ 
إن كنتم عالني. فويٌل للذين  أهذا صالح؟ بل فسقٌ  ؟والبغاوة والشرّ 

يبغون الفساد، وُيضمرون العناد، وهللا ال حيب الفسدين. إهنم قوم 
ما نُد ب  ذهلوا آداب الشكر عند رؤية النعمة، وأنساهم الشيطان كل  

ما ا، و ا، وجازوا عن القصد جد  ليه من أمور الشريعة، وجاءوا شيئا إد  ع
فيهم إال محّية الاهلية، وفورة النفس األبّية، وال ميشون كالذي  يبق

ف، وال خيلعون الصلف، وال يذكرون ما سلف يف زمن ودل   يخش  
مغشوشني. أمل يعلموا أن الشكر ألهله من وصااي القرآن،  "خالصة  "

وإكرام احملسن مما نطق به كتاب الرمحن؟ وإن الدولة الربطانية قد 
نا ورقدان، وإاّن وصلنا يقظت   ان، وُحفظاء  نا وعقد  لّ  ح   ذة مواب  جعلها هللا

وان من اآلفات الخّوفة، فكيف ال بة، وجن  هبم إىل الرادات الستعذ  
 نشكر هلم ونعلم أهنم أحسنوا إلينا؟ وكيف نفارقهم وندري أهنم حرساءُ 

مّنا قُراان وعقاران،  احملسنني. وكّنا قبل ذلك ُغص ب   هللا علينا؟ وهللا حيبّ 
نا حتت انتياب الن وب وتوال الُكرب، ان، ود س  قار  ق راان وم   وُخّرب دارُ 

وأرضني،  رت راحتُنا وفرغت ساحتنا، حىت ُأخرجنا من أمالك  وصف  
ت ،وقصور  وبساتني وأوطان   بني مغتّمني. وطُردان كالعجماوات، ئُمك 

نا ابألرذلني ق  د والغلمان، وحلُ  العبا وُوط ئنا كالمادات، وُسلكنا مسلك  
، أو نا أبخّف جرح  أصاب مّنا حيواان  ثّ   من نوع اإلنسان. ورمبا أُ  زلة  ـمن
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 ومتغرّبني. اتركني أوطاان   ُأجلئنانا أغصاان، فُقتلنا أو ُصلبنا أو مبا قطع  
مث رمحنا هللا وأتى ابلدولة الربطانية من داير بعيدة وبالد انئية، وكان 

لك ممن ـوين ، خيتار لعباده من يشاء، يؤيت اللك من يشاءاألمر هلل
ُ
زع ال

ع احلكومة إىل أهلها بعد خبال يشاء، وهو أرحم الرامحني. إنه دف  
نا أرضنا مرّة ، مث بّدل تعبنا ونصبنا ابلنعمة والراحة، وأورث  "اخلالصة"

أخرى، بعد ما ُأخر جنا كأوابد الفال، ورجعنا إىل أوطاننا سالني 
 ،تسّلمني. وُرّد إلينا قُراان وعقاُران، وفّضتنا ونضاران، إال ما شاء هللام

 وسكّنا يف بيوتنا آمنني. 

وإاّن ما تعّلقنا أبهداب هذه السلطنة إال بعد ما شاهدان خصائص 
هذه احلكومة، وأمعّنا النظر يف نعمها متومّسني، وسّرحنا الطرف يف 

نُوب نا وخطوبنا، وهبا  يةُ داو  نا، ومُ كروب    ميسمها متفّرسني، فإذا هي دواءُ 
العيال،  ل  و  ع  أالنبع و  ما استحالت احلال، وغار   ديق إلينا األموال، بعس  

نا فال ج  ج  ش   وجُنّينا هبا من الدهر الوقع، والفقر الدقع، وُكّنا من قبلُ 
وى، وما  ط  الينا أوراق الراحة من أيدي الكروب من الشجى، وطو  

وى، ومّر علينا نا إال الوجى، وما صدوران إال ال  كانت تعرف أقدامُ 
و نا إال القتاد، فُكّنا جنلُ ئليال ما كان فراشنا فيها إال الوهاد، وال موط
بشار تلك إب الوجه   ق  ل  اهلموم أبذكار هذه الدولة، وجنتلي زمننا ط  

العدلة، حىت أسعف هللا مبرادان، وجاء هبذه الدولة إلسعادان، فوصلنا 

                                                           
 " كما تدل عليه الرتمجة الفارسية. )الناشر(يناُأج ل  يبدو أنه سهو الناسخ والصحيح " 
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نا ص  ، إىل أن ُخلّ  عن قلوبنا كربة   أُ ، وتدر  يوم نزهة   كل    لنا بشارة تنشئهبا 
عم من اخلوف واإلمالق، ونُقلنا من عدم الُعراق إىل اإلرفاق، وجاءان النّ  

ان مبرامنا بعد خفوق ز  ظم األجانب يف سلك الرفاق، وفُـ من اآلفاق، ونُ 
ن دايران ولُف ظنا ُأخرجنا م "اخلالصة"خفاق. وقد كنا يف عهد راية اإل

 إىل م  
ُ
الدولة  مبجيءية. فلّما مّن هللا علينا ن  فاوز الغربة، وبُلينا إبعواز ال

انية، فكأاّن وجدان ما فقدان من اخلزائن اإلميانية، فصار نزوهلا لنا طالرب 
الفوز والغنية، ورأينا هبا حبورا وفرحة،  العّز والربكة، ومغناه سبب   ل  نـُزُ 

الناس، إىل  ُأخرايت   ن ُذلّ  الصائب برهة، ورُفعنا م   بعد ما لبثنا على
للقوم كالرأس، وجُنّينا من قطوب اخلطوب، وحروب  م  هُ  مراتب رجال  

األعني  د  وكنا منّد األبصار إىل ذلك الوقت السعيد، كما مُت   .الكروب
هلالل العيد، وكّنا نبسط يد الدعاء هلذه الدولة، مبا أصابتنا مصائب يف 

الوطن وُأخر جنا من البقعة. وكانت  لفُ أ، ونبا ب نا م"خلالصةا"زمن 
دوا من األتراب، فرتكوا االغرتاب، مبا ُأكر هوا وبـُعّ   آابؤان اقتعدوا غارب  
، ىر وا ركاب الس  ما كان هلم من القرى، ونص   دار رايستهم ومجيع  

يارا، س  هم ت  جارد  أوا وجابوا يف سريهم ُوُعورا، وتركوا راحة وحبورا، وأنض  
وا م حبراسة، فسر  لته  كفّ   ،وما رأوا ليال وال هنارا، حىت وردوا محى رايسة  

 .ه بعد آالماألمن وأزهار   عاع  ه إىل أايم، ورأوا لُ اخلوف واستشعار   إجياس  
العناايت  ُمزنُ  وأمطرت مث طلعت علينا شس الدولة الربطانية،

عم ، وصران خمصبني ن  نا لباس األمن بعد أايم اخلوفالرمحانية، فتسربل  
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ن فال نا إىل األوكار م  ان وآابؤان إىل منبت ُشعبتنا، وم ل  د  العوف، فعُ 
 غربتنا، وهّنأان أنفسنا فرحني.

م اإلسالم، ولو أنصفنا لشهدان أن هذه السلطنة رّدت إلينا أايّ  
وفتحت علينا أبوااب لنصرة دين خري األانم، وكّنا يف زمن دولة 

وما كان لنا أن نقيم الصالة على لسيوف واألسّنة، أوذينا اب "اخلالصة"
طريق الُسّنة، ونؤّذن ابلهر كما نُدب عليه يف ال م ّلة. ومل يكن بدٌّ من 

ان إىل األمن د  فرُد   .على إيذائهم، ومل يكن سبيل لدفع جفائهم الصمت
ل قسيسني ابأللسنة. إال تطاوُ  يهذه السلطنة، وما بق جميءواألمان عند 

، ولكنّا تركنا القذف ابلقذف لئاّل نشابه جاال  حرب  س   كل    احلريةُ  ل  ع  وج  
، وال نكون من التعّسفني. وما منعت السلطنة أن نفتح األلسن دّجاال  

ابلواب، بل لنا أن نقول أكرب مما قالوا ونصّب عليهم مطرا من العذاب، 
لو  يفة  مام اليصدر منه فعل الكالب، وال يستقري احل  ال ولكن الرء 

 عامي التباب.ظه الوع إىل م  لف  
على  ب  ي  هم قد ع  سوعُ وكان ي   ،أيعيبون نبّينا على الشغف ابلنساء 

الصهباء؟ وقد ثبت من اإلجنيل أنه آوى عنده  ب  ر  األكل وشُ  ه  ر  ش  
ة يف ثياب نظيفة شابّ  وفاسقة وشقّية، وكانت امرأة   ، وكانت زانية  ّية  غ  ب  

، وما أعرض عنها وما صرف عنها وما قام  مع صورة لطيفة، فما ان
ومسحت  بطيب الكالم، حىت جلعت   ، بل استأنس هبا وآنس  أالم  
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ب من احلرام  ن عطرها اليتعلى رأسه م   وكذلك أقبل  .كان قد ُكس 
وهذه حركات ال  .أخرى وكّلمها، وسألت وعّلمها على بغّية  

 . ، فما الواب إن اعرتض شقيٌّ يستحسنها تقيٌّ 
ن  أن النكاح على وجه احلالل خري من تلك األفعال، وم   كّ وال ش

ال  شبهة   ا إىل االزدواج، فأي  مفتقر   ا أعزب   طرير  كان كيسوع شااب  
. فمن كان شّر عن ذراعيه عند رؤية هذا االمتزاج القلب   أُ تف ج  

ه هلذه الزراية، د  عن ساع   ر  الرتكاض، فليحس   س الصفاقة  العرتاض، ولب  
 عند أهل التقوى والدراية. وأوجبُ  حق  فإهنا أ
وأّما حنن فصربان على أقواهلم، وثّبتنا قلوبنا حتت أثقاهلم، لتعلم  

الدولة أاّن لسنا مبستشيطني مشتعلني، وال نبغي الفساد ابلفسدين. وال 
م أموالنا وأعراضنا ودماءان من ننسى إحسان هذه احلكومة، فإهنا عص  

ن م   غرامة   وراحة، وال نر ُد مورد   ن نعيش خبفض  أيدي الفئة الظالة، فاآل
هتمة كل ن  غري جرمية، وال حنّل دار ذلّة من غري معصية، بل أنمن م  

عم النعمني؟ وكنا ر ن  فكيف نكفُ  رة،ف  وك   رة  ج  ى غوائل ف  وآفة، وُنكف  
قبل هذه األايم، وما كان لنا أن نتكلم بشيء يف دعوة  ل  منشي كأقز  

فيه  ر  زمان الذل والصيبة ُصغّ   "اخلالصة"وكان زمان  خري األانم،دين 
القلم بذكرها،  ماء، وُصّبت علينا مصائب ينشقّ الشرفاء، وأسادت اإل

                                                           
  )يبدو أنه سهو والصحيح "الذي". )الناشر 
   ا ومـن هذا ما كتبنا من األانجيل على سبيل اإللزام، وإاّن نكرم السيح ونعلم أنه كان تقي

 األنبياء الكرام. منه
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ان هبذه الدولة من بؤس  إىل وخرجنا من أوطاننا ابكني. فُقّلب أمرُ 
بعد ج، وأوتينا احلريّة لنا بعناايهتا الفر   ح  إىل ُرخاء، وفُت   ع  ز  ع  ن ز  خاء، وم  ر  

ج، وصران متنعمني مرموق الرخاء، بعد ما كّنا يف أنواع ر  األسر والع  
بعد  بعد اإلحمال، أو كصّحة   البالء. ورأينا لنا هذه الدولة كريف  

االعتالل، فألجل تلك النن واآلالء واإلحساانت، وجب شكرها 
طويّة وإخالص النّيات. فندعو هلا أبلسنة  صادقة، وقلوب البصدق 

اخلري، وحيفظها  عاقبة   امللكة القيصرةندعو هللا أن جيعل هلذه صافية، و 
ف عنها الكاره واآلفات، وجيعل هلا دمن أنواع الُغّمة والضري، ويص

وإنه  ،ا من التعّرف إليه ابلفضل والعناايت، إنه يفعل ما يشاءحظ  
 أرحم الرامحني.

على  بنّية  ا مفلما رأينا هذه النن من هذه الدولة، وألفينا إراداهت  
ُحسن النّية، فهمنا أنه ال ينبغي أن نؤذيها يف قومها بعد هذه الصنيعة، 
وال جيوز أن نطلب منها ما ينصبها لبعض مصاحل السلطنة، بل 
الواجب أن جنادل القّسيسني ابحلكمة والوعظة احلسنة، وندفع ابليت 

 هي أحسن ونرتك الرتافع إىل احلكومة.
نا قلوب   داه، وجرحت  يسني قد بلغ م  قس ف  ذ  ونعلم أن ق   ،هذا 

 و  ز  الذئب على اخلروف، ونزوا نـ   ُمداه، وإهنم وثبوا على عاّمتنا وثبة  
 
 
لهم ج  وف، فُسقي كثرٌي من أيديهم كأس احلتوف، وبلغوا بد  جُ النمر ال

 من وقد أتتكم .غ ابلسيوف، وتراءوا من كل حدب  انسلنيما ليس يُبل  
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وال تغتّموا وال حتزنوا وارأبوا أايم هللا  أخبار فال حاجة إىل إظهار،
 صابرين.

القلوب، وجّدد الكروب، وعظّم  واألمر الذي حدث اآلن وأضجر  
اخلطوب، وانتشر وأوقد احلروب، وكرب وأعضل ودّق وأشكل، وخّوف 

وقد قامت القيامة منها  "،بتهاويله وهّول، فهو رسالة "أمهات الؤمنني
ن مؤلّفه مبا مجع السّب ذه الرسالة، فلع  من رأى ه يف السلمني. وكلّ 
والقام، لكي أيمن احلكام، فاختار الفّر،  الوطن   ل  والضاللة، وهو زاي  

 ملفوظاته، وأُغلوطةُ  كلماته، ونتُ   رةُ ذ  منه ع   يب وجُيّر، وبقلئاّل ُيسح  
 اعرتاضاته، فنرتك قذفه وبذاءه وجناسة كلماته، ونفّوضه إىل هللا ويوم  

 مكافاته.

وأّما ما افرتى من شبهاته، اليت توّلدت من محقه وزيغ خياالته، 
 اوإن احلق شيء ال ميكن أحد .ب إزالته جبميع جهاتهوج   فذلك أمرٌ 

مؤّكد لن كان له احلياء  مث غرية اإلسالم فرضٌ  .التقدم عنه وال التأخر
زوا  فبار   ،رم الدين، وصال وابرزك حُ والتدبّر، فإن الؤّلف اجرتأ وهت  

ورة، ونساؤكم  س  كأسد من العرين. وقد حان أن يكون رجالكم كق  
خال، فاتقوا هللا وعليه توّكلوا كلبوة، وأبناؤكم كأشبال، وأعداؤكم كس  

 .إن كنتم مؤمنني

وقد سبق مّنا الذكر أبن القوم تفرّقوا يف أمر كتابه، فبعضهم 
استحسنوا التوّجه إىل جوابه، واستهجنوا أن يرُفع الشكوى إىل 
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مارات العجز والسكنة، وفيه شيء خيالف التأّدب أالسلطنة، فإهنا من 
ابلدولة العالية، وقالوا إن الرتافع ليس من الصلحة، فال تسعوا إىل 

ضوا أبنواع احليلة، بل اصربوا وغيّ   حّكام الدولة، وال تقصدوا سيئة  
ي دموعكم النهالت، وال تذكروا ما قيل من الهالت، وادفعوا ابليت ه

نسب بشأن الشرفاء، وال تسعوا إىل احملاكمات ابلصراخ أأحسن و 
دامغة ابلرباهني  ابألدلّة القاطعة، وسطوة   والبكاء، وإن لنا كل يوم غلبة  

 ،ر بتحقري السفهاءنا عند العقالء، وال حُيق  ر دينُ اليقينية، فال حُيتق  
فالرجوع إىل احلكومة كالنائحات، أمٌر ال يُعّده غيوٌر من 

العدّو بواحد فنسرتيح بعد نكاله، بل نرى  هذا لستحسنات. وليس ا
ومل يبق بلدة  ،كثريا من أمثاله، هلم أقوال كأقواله، ومكاٌل كمثل مكاله

وختّيموا للفساد يف  ،وال مدينة من مدائن هذه البالد، إال نزلوا هبا
م ضون أنفسهويروّ  ،دوناألرضني. وكانوا يف أّول زمنهم يتزّهدون، ويوحّ 

ويراوضون، ويكّفون األلسن وال يهذون. مث خلفوا من بعدهم خلٌف 
وا األتقياء عدلوا عن تلك اخلصلة، ورفضوا وصااي ال م ّلة، وهج  

زير، وشربوا اخلمر وعبدوا إنساان  ـواألصفياء، وتركوا الصالة وأكلوا اخلن
وسبق بعضهم على البعض يف سّب خري العباد،  ،كمثلهم الفقري

ا مشتملة على السّب والشتم خري الربيّة ابلعناد. ألّفوا كتب   رضوقذفوا ع  
رة، مع دجل كثري إلغالط ذ  أبنواع الع   ة، ممزوجة  ح  والكاوحة والق  

بذائهم إىل حّد ال يعلمه إال حضرة العزّة. فانظروا   العاّمة، وبلغ عددُ 
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ويلزم أن نعدو كل يوم إىل  ،االستغااثت كيف يعضل األمر عند
 ، وإن هي إال من احملاالت. احملاكمات

هذه دالئل هذه الفرقة، واآلخرون يؤثرون طرق االستغاثة، ولكّنا ال 
ا من األدلّة على تلك الصلحة، وإن هو إال حرٌص نرى عندهم شيئ  

نكم ختطئون إبيثار هذه إلالنتقام كُعرض الناس والعامة. وإذا قيل هلم 
، ويتكّلمون كالسفهاء التدابري، فال جييبون جبواب حسن كالنحارير

 .عوا النظررج  ا ،التعّصبني. وقلنا أيها الناس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  وال سيما يف القسم  -يف هذا الكتاب قد ذكر أن حضرته مقدمة الناشر كما أشران يف

منهج التوجه للحكام  : عدم اتباعا وقواعد للرد على مسألة كهذه منهاأسس   -األردي منه 
هؤالء الهامجني أو اعتقاهلم، ألن يف هذا إقامة للحجة على السلمني فكأهنم ال لردع 

 هذه التهم.ميلكون جوااب على 
معاقبة بدال من على التعقل والرد على هذه اهلجمات وتبيان بطالهنا  احلث   ومنها:

 الشخص الهاجم حبد ذاته، ألنه ليس األول ولن يكون األخري.
األمن والنظام وعدم إاثرة االضطراب والفوضى. وقد ذّكر أبن ومنها: ضرورة احلفاظ على 

دلوا ومنعوا عدوان فريق على آخر، فهم بذلك يكونون احلكام إذا أعطوا الناس حريتهم وع
قد أحسنوا إىل الميع وإىل السلمني خصوصا، ويصبح واجبا على السلمني أتدية الشكر 

 ، وغري ذلك من القواعد واألسس. )الناشر(هلم
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 عقائد عن املهدي1
 السامية من الضروري أن أكشف على احلكومة اإلجنليزية

عن اإلمام  -اليت تسمي نفسها أهَل احلديث -أفكاَر الفرقة الوهابية
 مزعيأنه املولوي أبو سعيد حممد حسني البطالوي يزعم املهدي، واليت 

عقيديت وأبناء مجاعيت يف ذلك. ألن أصل كل هذا النـزاع  إىل جانبهلا، 
أراهم  واالختالف أين ال أقبل مبثل هذا املهدي، لذا يرونين كافرا، بينما

على خطأ. فأسجل فيما يلي عقيدة هؤالء مبحاذاة عقيديت عن املهدي، 
وإن كانت عقيدُة أهل احلديث هذه، الذين امسهم األصلي الوهابيون، 

أن أبنيِن شيئا من املناسب إال أنين أرى  ،مذكورًة يف مئات جمالهتم وكتبهم
لوي يق حسن خان؛ ألن املو دِ نواب صن العن هذه العقيدة من ُكتب 

ِديق حسن خان هو جمدُد  حممد حسني الذي يتزعمهم قد آمن أبن صن
إشاعة السنة(، ويرى من الواجب على كل فرد من  هذا القرن )راجع

 أهل احلديث أن يعمل بُكتبه بصفتها توجيهاتن اجملدد، وهي: 
عقيدة املشايخ الذين يعارضوننا 

 يف املهدي
يق حسن صدنواب اللقد كتب 

من  373خان يف الصفحة 
كتابه "حجج الكرامة" وابنُه 

 عقيديت وأبناء مجاعيت 

 عن املهدي  
إن عقيديت وأبناء مجاعيت عن 
املهدي واملسيح املوعود هي 
أن مجيع األحاديث عن ظهور 

                                                           
 هذا الكتاب. )الناشر( املوجود يف األردي لنصعربية لترمجة  022من هنا إىل صفحة  1
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سيد نور احلسن خان يف 
من كتابه "اقرتاب  64الصفحة 

الساعة" عن عقيدة أهل 
احلديث يف املهدي ما ملخصه: 
"إن املهدي فور ظهوره سُيكثر 
من قتل النصارى لدرجة لن 

الناجون منهم على  عندها يقدر
احلكم وامللك، وإن رائحة 
 السلطة ستخرج من دماغهم،

وسيهربون أذالء." مث يقول يف 
السطر الثامن من الصفحة 

من كتاب "حجج  374
الكرامة": "بعد هذا االنتصار 

اهلنَد  سوف يهاجم املهدي  
ويفتُحها، وسوف ُُيَضر له 
ملك اهلند واألغالل يف عنقه، 
وستُنهب مجيع خزائن احلكومة 
واملصارف." وهناك مزيد من 

من  64شْرحها يف الصفحة 
"اقرتاب الساعة" من كتاب 

مهدي من هذا النوع ال جتدر 
ابلقبول والثقة أبدا، فهي 

، أو وجهجمروحة من ثالثة أ
بتعبري آخر ال خترج عن ثالثة 

األحاديث ( أوال: 1أقسام: )
 وغري الصحيحة املوضوعة

والباطلة، واليت رواهتا متَـَّهمون 
ابخليانة والكذب، وال يعتمد 
عليها أي  مسلم ُيب الدين. 

( اثنيا: األحاديث الضعيفة 2)
واجملروحة وساقطة االعتبار 
لوجود التناقض واالختالف 
فيها، وإن أئمة احلديث 
املشهورين إما أهنم مل يذكروها 

وإما ذكروها على أهنا  ،البتة
جمروحة وغري جديرة ابلثقة، ومل 
يوثقوا الرواة، أي مل يشهدوا 
على صدق الرواة وأمانتهم. 

( اثلثا: األحاديث اليت هي 3)
يف احلقيقة صحيحٌة وحتققت 
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السطر الثالث عشر إىل السطر 
الثامن عشر من الصفحة 

: "إن ملوك 64املذكورة أي 
اهلند سيؤتى هبم واألغالل يف 

وسُيحلَّى  ،أعناقهم إىل املهدي
بيُت املقدس من خزائنهم" 
)وبعده يسجل الكاتب رأْيه 
ويدعمه أبقواله الشخصية 
حيث قال: "أان أقول: ال يوجد 

ند أي ملك يف العصر يف اهل
الراهن، غري بضعة زعماء من 
اهلندوس أو املسلمني، وهم 
ليسوا حكاما مستقِلني بل هم 
ابالسم فقط؛ فملوك هذه 
الوالية أوروبيون، وأغلب الظن 
أهنم سيبقون حكاَم البالد حىت 

أي ظهور املهدي،  ،ذلك الزمن
وهم الذين سُيحَضرون أمام 
املهدي معتَقلني." وقد كتب 

ملذكور آنفا نفُسه "أهنم ا

صحُتها عن عدة طرق، إال 
أهنا إما قد حتققْت يف الزمن 
السابق ومضت مدة على 
انقطاع تلك احلروب، ومل تبق 

حالٍة منتظرة، وإما أهنا ال  أي  
َتذكر اخلالفَة املادية واملعارَك 

ر ابملهدي  ،املادية، وإمنا تبشِن
أي بشخص يتمتع ابهلدى. 
وذُكر إبشارات بل بكلمات 
واضحة أيضا أنه لن يتمتع 

واحلكومة  السلطانية ابخلالفة
املادية ولن يقاتل ولن يسفك 
الدماء ولن ميلك أيَّ جيش، 

يم اإلميان يف القلوب وإمنا سيق
من جديد ابلقوة الروحانية 

واضح  وتركيز القلب، كما هو
من حديث "ال مهدي إال 

ابنن  سننعيسى" الوارد يف 
ماجة املعروف ابالسم نفسه، 
وكتابن احلاكمن "املستدرك" يف 
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سيحضرون أمام املهدي 
واألغالل يف أعناقهم." وقد ورد 
يف "حجج الكرامة" أن ذلك 
الزمن وشيك، ولعل كل ذلك 
سيحدث يف القرن الرابع عشر 
اهلجري. مث ورد يف الصفحة 

من "اقرتاب الساعة": "إن  65
املهدي سيكسر صليب 
النصارى، أي سيقضي على 

 الصفحة دينهم". مث ورد يف
من حجج الكرامة: "إن  381

عيسى بعد نزوله من السماء 
سيكون وزيرا للمهدي، وإن 
امللنك سيكون املهدي." مث 

ر يف الصفحة  أبن  383يبشِن
زمن ظهور املهدي قد اقرتب. 

أبن  384مث يقول يف صفحة 
فرقة من املسلمني ال تقبل أبن 
املهدي سَيظهر هبذا الشأن 

ته غازاي واألمر، أي سيأيت بصف

رواية أنس ابن مالك. وهذه 
 حممد بن خالدالرواية رواها 

عن  بن صاحل ابنأَ  عناجلََندي 
 أنس بن سن البصري عناحل

، مالك عن رسول هللا 
ومعىن احلديث أنه ليس هناك 
أي مهدي إال الذي سيأيت 
بصفات عيسى وطبعه، أي لن 
أييت املسيُح املوعود غرُي 
املهدي الذي سُيبعث على 

ووفق  طبع عيسى 
تعليمه، أي لن يرِد السيئة 
مبثلها ولن يقاتل، وسينشر 
اهلداية أبسوته الطاهرة 

ظهار اآلايت السماوية. وإب
ويؤيد هذا احلديَث ذلك 
احلديُث الذي كتبه اإلمام 
البخاري يف صحيحه الذي 
ينص على "يضع احلرب" أي 
أن املهدي الذي يسمى 
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جماهدا، وهي على خطأ. ألن 
ظهور املهدي هبذه العالمة 

أي  ،اثبٌت من الصحاح الستة
من الكتب الستة املوثوق هبا. مث 

نواب صديق حسن اليقول 
من  395خان يف الصفحة 

"حجج الكرامة" إن زمن ظهور 
املهدي قريب جدا، وقد ظهرْت 
مجيع العالمات، وإن اإلسالم 

يقول يف قد ضُعف كثريا. مث 
من حجج  424صفحة 

الكرامة: "إن عيسى هو اآلخر 
سينشر اإلسالم ابلسيف 
كاملهدي. فلن يقبل غريَ أمَرين؛ 
القتل أو قبول اإلسالم". كما 

من كتاب  31ورد يف الصفحة 
"أحوال اآلخرة" أن النصارى 
 الذين لن يؤمننوا سُيقَتلون كل هم. 

هذه هي عقائد حممد  ؛ابختصار
حسني وفرقتنه اليت ُتسمَّى اآلن 

مسيحا موعودا أيضا، سيقطع 
دابر احلروب الدينية هنائيا، 
ه )أتباعه( أن ال  وسيوجِن
خيوضوا احلرب من أجل 
الدين، بل ينشروا الدين 

واسطة أنوار الصدق ب
ومعجزات األخالق وآايت 
قْربن هللا. فأان أقول صدقا 
وحقا أبن الذي يقاتل اآلن من 
أجل الدين أو يدعم أي مقاتل 
أو يقدم مثل هذه املقرتحات 
صراحة أو سرًّا، أو خيفي يف 

فهو  ،قلبه هذه األمنيات
يعصي هللا ورسوَله، وخيرج من 
وصاايمها وحدودمها 

 وفرائضهما. 
وأان أخرب اآلن حكوميت احملسنَة 
أنين أان ذلك املسيح املوعود 
الفائز ابهلدى من هللا واملتخلِنق 

، وجيب أبخالق املسيح 
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أبهل احلديث، بينما يسميهم 
عامُة املسلمني ابلوهابيني، 
ويقدم حممد حسني نفَسه زعيما 

هلم. هؤالء وترمجاان وحماميا 
يؤسسون عقائدهم هذه على 
تلك الرواايتن اليت ذُكرت يف 
ابب املالحم من الكتاب 

الذي لألحاديث املشهور 
مى "املشكاة"، وهم خمطئون يس

يف ذلك. فاملالحم يف اللغة 
العربية هي املعارك الكبرية، 
ويزعم هؤالء أن املراد من هذه 
املالحم تلك احلروب اليت 

ضد النصارى  خيوضها املهدي  
وغرينهم. وهذا الباب يبدأ من 

من اجمللد الرابع  331الصفحة 
لكتاب "مظاهر احلق" الذي هو 

كن املؤسف أن شرح املشكاة، ل
هؤالء أخطأوا يف فْهم هذه 

 األحاديث خطأ فادحا. 

على كل واحد أن خيتربين يف 
هذه األخالق وينبذ الظن 
السيئ من قلبه. ولئن تدبرمت 
تعاليمي املمتدة على عشرين 
عاما بدءا من "الرباهني 

"سر احلقيقة" األمحدية" لنهاية 
فلن جتدوا شاهدا أكرب منه 
على نقاء سريريت، وإنين أملك 
اإلثبات أين قد نشرُت هذه 
الكتب يف العرب وتركيا والشام 

 ،وكابول وغريها من البالد
وأرفض رفضا قاطعا أبن املسيح 
سينـزل من السماء لشِن معارك 

وأن شخصًا من بين  ،إسالمية
فاطمة ابسم املهدي سيظهر 
ويكون ملكا، وأهنما معا 

سفك الدماء. لقد  سيبدآن
كشف هللا علِي أن هذه 
املعتقدات ليست صحيحة 
البتة، ولقد مضى زمن طويل 
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هذه هي عقائد حممد  ؛ابختصار
حسني وفرقتنه أهلن احلديث عن 

املهدي القادم، وال حاجة لبيان  
األفكار املثرية للفنت واخلطرة 

 ُيملهاونقيضة السالم اليت 
هؤالء. وأسجل يف العمود 
املقابل مبحاذاهتا عقائدي أان 

 انتهىناءن مجاعيت. وأب

. ويوجد على وفاة املسيح 
قربه حبي خانيار يف كشمري، 
فكما ثبت بطالُن نزول املسيح 

ور كذلك فإن ظه،  من السماء
املهدي الغازي أيضا ابطل، 

للحق اآلن  متعطشافمن كان 
  انتهى فليقبله.

 العبد املتواضع مرزا غالم أمحد من قاداين :الراقم
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 حنمده نصلي

 َحلَْقِن َوأَْنَت َخرْيُ اْلَفاحتننني َنا ابن نَـَنا َوَبنْيَ قـَْومن َتْح بـَيـْ َربَـَّنا افـْ
1 

 
 ر خالق األرض والسماء واي أيها الرحيم اللطيف اهلادي يأيها القد" 2

 اي من هو مطلع على القلوب الذي ال خيفى عليه شيء 
 الطبع سيئوإذا كنت وجدتين  ،إذا كنت تراين عامرا ابلفسق والشر

 وأفرنْح زمرة األغيار هذه ،كل ممزق  السيئَ فمزِنقين أان 
 وحقق مجيع أمنياهتم بفضلك  ،أنزل على قلوهبم غيث رمحتك

ر أعمايل ،وأمطر النار على جدراين وأبوايب  وكن يل عدوا ودمِن
أما إذا كنت وجدتين مطيعا لك وابرًّا ووجدَت أن قبليت هي 

    ..عتباتك
رَّه عن العامل   ..ورأيت يف قليب حبا أخفيت سن

 واكشف شيئا من هذه األسرار ،حبب فعاملين
 ..كل ابحث وأنت مطلع على حرقة كل حمرتق  اي أيها الذي أتيت إىل

    ..ومن أجل احلب الذي زرعته يف قليب ،فمن أجل عالقيت بك
 ومأواي وملجئيفاخرج بنفسك لتربئة ساحيت، فأنت كهفي 

 ..إن النار اليت أضرمتها يف قليب وأحرقَت بلهيبها كل من سواك
                                                           

          90 :األعراف 1
      (املرتجم). من الفارسية قصيدة مرتمجة 2
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 وبدِنل ليليت احلالكة هذه ابلنهار ،فنوِنر وجهي أيضا ابلنار نفسها
البطش ذو اإلله  أيهاوأظهر قوتك  ،افتح عيون هذه الدنيا العمياء

 الشديد
 وأرن زهرًة من بستانك ،أظهنْر نور آيتك من السماء

 وقت املوت نيذكرو  والغافلون ال ،أرى العامل عامرا ابلفسق والفجور
مييلون إىل القصص  وإمنا غري آهبني هبا،إهنم غافلون عن احلقائق 

 كاألطفال
 قلوهبم منصرفة عن زقاق احلبيب ووجهة ،إن قلوهبم ختلو من حب هللا

       ".فأطلعن الشمس من فضلك ،إن السيل عارم والليلة حالكة الظالم
  

عندما تظهر يف أي قوم فرقٌة تكون  أنه ملا كانت السِنة منذ القندم
معارنضًة ملعتقداته ومبادئه، فإن معتقداهتا ومبادُئها يف نظر ذلك القوم 

زعماء ذلك القوم يسعون للقضاء على تلك الفرقة أبي وسيلة ممكنة. 
فهم يسعون جاهدين على الدوام لإلساءة إىل مُسعتها عند الناس 

د، وأكثرهم عداًء البال هواحلكومة؛ كذلك عامَلين بعض مشايخ هذ
ئيس حترير جملة معارضًة هو املولوي حممد حسني البطالوي ر أشدهم و 

م هذا املسكني على نفسه الراحة، فقد جتول من إشاعة السنة. لقد حرِ 
حامال استفتاءه املخجل بتكفريي طلًبا لتثبيت  "بنارس"إىل "بطاله" 

اخلتم عليه، مث حني مل يقتنع طبُعه هبذه العملية بلَّغ احلكومة عين 
 خطرا من املهدي األكاذيب قائال حبقي إن هذا الرجل متمرد سرًّا وأشد  
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يف جملته "إشاعة -السوداين، مع أنه شخصيا كان قد نشر عين مقاال 
يفيد أِن من أقصى درجات اإلحلادن الظن  أبن هذا اإلنسان  -السنة"

مرارا أنه يشهد بناء على معرفته الشخصية عين  متمرٌد. وكان قد كتب
احلكومة  على أن هذا الرجل ووالده مرزا غالم مرتضى مها من انصحي

حني مل تُلقن احلكومة العاقلُة ابال ألقوال  ؛اإلجنليزية ووفِيان هلا. ابختصار
هذا احلاسد بدأ يثري قومه، ونشر فتوى ضدي أِن قتَل هذا الرجل من 
الثواب. فباالطالع على هذه الفتوى أفىت املشايخ اآلخرون أيضا بقتلي. 

 بفضله يف ظل هذه احلكومةفمن احلق األكيد أنه لو مل يكن هللا قد آواين 
 كم من مؤامرات كان سيحيكها اجملاهدون الغزاة  أدريفال  السامية،

إذا  :ضدي! لقد هددين هذا الرجل مرات عديدة أبمري كابول قائال
أن هذا الرجل قد ذهب كنا نعرف ف. اعود حيًّ تإىل هناك فلن  ذهبتَ 

ف عليَّ حىت اآلن، أنه ملاذا  ،إىل أمري كابول إال أن هذا السر ما ُكشن
وألي سبب وعده األمرُي بقتلي، لكن ال يغينب عن البال أن مبادئي 
ليست مبنية على النفاق، فإذا كان هذا الرجل قد أاثر األمري ضدي 
بقوله: "إن هذا الرجل يرفض نزول ذلك املهدي واملسيح" اللذين ينتظرمها 

ادية، فال أخاف األمرَي يف بيان احلق، وإنين أعلن على أهُل األفكار امل
املأل أين أرفض فكرة ظهور املسيح واملهدي الغازيني. وحىت لو اعُتربْت 

إال أنين ال أستطيع أن أختلى عِما كشفه هللاُ علِي.  ،هذه الكلمات مسيئة
إنين أؤمن أن اإلسالم سيحرز تقدما روحانيا، وأن الصدق سيُنشر 

والوائم. إال أنين أُبدي األسى واألسف على حالة هذا الرجل ابلسالم 
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ويقول للحكومة اإلجنليزية  ،يقول للمشايخ سرًّا أمرا إذ ؛ذي الوجهني
خالف ذلك، ويُبدي عند أمري كابول عقيدة توافق عقيدته لكسب 
رضاه. إنين متأكد أنه أبدى عند األمري يف كابول عقيدًة وفق أهداف 

األمري يقتل َمن خيالفه يف العقيدة فورا، فكيف عاد  األمري، فإذا كان
الكابول ساملا من عند هذا األمري؟ هل ميكنه االعرتاف أبنه يتفق مع أمري 

 يف العقيدة؟! 
أما معتقدايت فهي صادقة يف احلقيقة وهي مباركة ومنـزهة من كل فتنة 
أيضا، وميكن أن يفكر كل عاقل أبن من معتقدايت أنه لن أييت أي 

ُب األرض ليكون أكرب إجنازاته إكراه ابلدماء  مهدي أو مسيح خُيَضِن
الناس على اعتناق اإلسالم. فما أروع هذه العقائَد الصاحلة اليت بناؤها 
على األمن ومبادئ احلنلم فقط! واليت ال تسنح هبا فرصٌة ألي ُمعارض 

مع بين  ليتَّهم اإلسالم أبنه انتشر ابجلرب، وال تفرض املعاملَة اهلمجية
البشر دومنا مربر، وال تُلصق وصمة عار ابألخالق. كما ال تدفع هذه 

 العقائد الطيبة أهَلها للعيش ابلنفاق حتت حكومة ال تعتقد بعقائدهم.
 ،اليت يَتوقع هؤالء الناس ظهوَرهاو أما العقائد اليت تُعارض عقائدان 

ن الفنرقة فليس هناك حاجة لبياهنا. جيب أن تتذكر حكومتنا العاقلة أ
الفنرق اإلسالمية هي تلك اليت عقائدها خطرة. فكم  األشِد خطرا من

خيدع حممد حسني البطالوي احلكومةَ بتشبيهي ابملهدي السوداين، فواضٌح 
وال أنتظر املسيح الذي  ،هذا املهدي ابجلهاد وال أؤمن مبثلأين ال أؤمن 
وأِي عالقة يل  ،ابلسوداينوسفك الدماء. فبأي مماثلة أَشبَّه  مهمته اجلهاد
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أن عقائد هؤالء تشبه عقيدة املهدي فأرى حبسب علمي  أما أانبه؟ 
السوداين، فلو ُأخذ اليمني من حممد حسني وعشرة أو عشرين من 

فسوف يتبني بسرعة هل ُتشبنه عقائدي  ،أصدقائه املشايخن أمام بعضهم
 عقائَد املهدي السوداين أم ُتشبهها عقائُد هؤالء؟ 

وال  واعيةأكن حباجة إىل ذكر هذه األمور، فاحلكومة السامية  مل
تنطلي عليها احتياالت أحد. ولكن ملا اهتمين حممد حسني مرات كثرية 

فقد حتتم  ،أن أوضاعي ُتشبه أوضاع املهدي السوداين بل أخطر منها
على أنه محاين من  عليَّ الرد على هذا االفرتاء. إنين أشكر هللا 

على شاكلة اإلجنليزية ق، فليس من دأيب أن أخرب احلكومَة أعمال النفا
حممد حسني شيئا وأُبدي ألصدقائي من املشايخ عقائَد أخرى، فكم 
خجل واي هلا من وقاحة أْن وافق حممد حسني البطالوي املشايَخ 

ُ
من امل

اآلخرين الرأَي يف عقائدهم يف املهدي، وبذلك كسب رضا أمري كابول 
ثرية جائزًة، بينما صرِح عند احلكومة أنه بريء من مثل وانل منه مبالغ ك

هذه العقائد، وأنه يـَُعد  مثل هذه األحاديث ابطلة متاما وموضوعًة. فهل 
ُُيَمد على هذه اخلصلة؟ كال، فال يرضى هللا عن املنافقني وال احلكومُة 
العاقلة. فمن أروع خصال املرء أن يكون ظاهرُه وابطنه سيان! فللحكومة 

ن تفِكر؛ ملاذا يسخط عليَّ هؤالء وما هو السبب األصلي للنـزاع؟ أ
فشهادُة السري سيد أمحد خان كي سي ايس آئي اليت أدىل هبا حبِقي يف 
أواخر حياته تكفي احلكومَة، فقد نصح مجيَع املسلمني أنه جيب اتباُع 
 منهج هذا الرجل مع احلكومة اإلجنليزية. فأي  قلب طيِنب ال يبدي أسفا
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بعد اطالعه على أن حممد حسني حِث املسلمني مبنتهى الدانءة على 
ه اخلطاب  أبمورعلى انفراد إيذائي. كنت أنشر الدعوة  روحانية، ومل أوجِن

قِط إىل حممد حسني، لكنه أعدَّ االستفتاء ضدي فجأة، وأراد ببذل 
فين الناس ابلكافر والدجال وعَرض استفتاءه أوال على  ،اجلهود أن يصن

تاذه نذير حسني الدهلوي، وملا كان نذير حسني املذكور على شاكلته أس
ومن طينته، وحواُسه أيضا ُنكِنَست، ويتسم طبًعا ابلبغض والبخل كثريا 
على شاكلة املشايخ قليلي الفهم، فقد شهد فورا على تكفريي، وبعده 
فورا أفىت ابلتكفري مجيُع تالمذته املقلدون تقليدا أعمى. على كل حال 
سيتبني يف اآلخرة َمن هو مؤمن ومن هو كافر. أما هنا فإمنا أريد أن 

وجتول  ،أكشف أن حممد حسني أعدَّ الفتوى عبثا بدافع العناد احملض
، أبن هذا عليها مئات املشايخ أختامهمومتكن من تثبيت يف اهلند كلها 

ة الرجل كافر ودجال. ومنذ ذلك اليوم إىل يومنا هذا مل يرتدع عن اإلساء
واإلهانة والتحقري وإطالق الشتائم، وكتب بيده مقاالت مليئة بشتائم 

 ،بذيئة ونشرها ابسم حممد خبش جعفر زتلي الالهوري وأيب احلسن التيبيت
مث نشر نسخة معظمها يف جملته. هذه األمور كلها حقائق اثبتة وليست 
من الظن. ومل يكتفن بذلك، بل قد أصدر الفتوى بقتلي، وانداين 

باهلة مرات عديدة مث أعرَض مث أساء إىل مسعيت أين ال أابهله، فبسبب للم
، وبعده 21/11/1898هذه الدوافع قد نشرُت إعالن املباهلة يف 

اشرتى حممد حسني سكينا قاصدا اإلساءَة إىل مسعيت وكأين أريد قتَله، 
لكن اجلدير ابالنتباه أن الذي أفىت جبواز قتلي أوال فعالَم يدل شراؤه 
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سكني؟ جيب التأمل أين كنت قد نشرت معىن نبوءيت يف اإلعالن ال
وإمنا املراد أن الكاذب سيفتضح  ،بوضوح أن ليس املراد منها موَت أحد

مبخالفة عالقة  يف نظر العلماء وأهل اإلنصاف، ومل تكن هلذه الذلة أي  
، ومع ذلك قصد بعض املغرضني أن أواجه القانون فبلَّغوا األمر القانون

احلكاَم. فلو سألوا بعَض علماء اللغة العربية عن معىن هذا اإلهلام حلفا 
ملا استمرت هذه  ،وُأخذ تعهٌد من هؤالء العلماء أمامي قبل كل شيء

ألن الذلة املرتبطة بفتوى املشايخ مل تكن هلا أي عالقة  حلظة؛القضية 
 . لكن ذلك مل ُيدث، ولذلك حدث ضرر كبري، مع أنمبخالفة القانون

. لقد أراد 30/11/1898و 21/11شرحه كان موجودا يف إعالن 
حبق آهتم وليكهرام  حممد حسني حبسب عادته القدمية أن يستغل نبوءيتَِ 

ليثبت أن ذلك الشغب وسفك الدم كان مبشوريت وتوجيهي، وأن إصدار 
مثل هذه النبوءات عاديت القدمية، لكن املؤسف أنه مل خيطر ببال أحدهم 

 كنت قد أصدرت تلك النبوءتني كلتيهما بعد إصرارمها حىت اآلن أين
امللِح، وأهنما كاان قد نشرا النبوءتني عن طيب خاطر شخصيا قبل نشري 

الكفاية، فأي اهتام إذن كان ضدي؟  فيهإايمها، وإثبات ذلك موجود مبا 
فكالمها قد حِقق النبوءتني ابملوت حبسبهما، إذ قد مات أحدمها مبوت 

. أما عبد هللا آهتم الذي مات مقتوال بيد أحدهممات  طبيعي واآلخر
غتيال، اموات طبيعيا فلم يكشف يف ميعاد النبوءة قط أنه تعرض حملاولة 

كانت النبوءة شرطية فقد استفاد بتخوفه من هيبة اإلسالم فلم ميت   وملا
النصارى أبنه مل خيف مطلقا من  ما دام صامتا، فلما بدأ يقول بتعليمٍ 
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الم فقد أخذه هللا عاجال بسبب الكذب، ليكشف على الناس هيبة اإلس
حتقق النبوءة، كما كان قد ُسجل يف إهلامي سلًفا؛ فقد حتققت النبوءة 
حبق عبد هللا آهتم على وجهني؛ فقد أمهله هللا الرحيم أوال حبسب الشرط 
يف اإلهلام نتيجة خوفه من هيبة اإلسالم وامتناعه عن اإلساءة إىل 

دة مخسة عشر شهرا كما هي سنة هللا يف نبوءات الوعيد، مث اإلسالم مل
حني ساورْته الشبهة بعد مضي مخسة عشر شهرا، أي ميعاد النبوءة، أنه 
مل ينل هذه املهلة والتأخري بسبب خوفه وإمنا حدث ذلك مصادفة، فلما 

 ،أصرَّ على هذه الفكرة واختلق بعض االفرتاءات أيضا وزعم أنه قد جنا
 منه أمانَه، ومات خالل ستة أشهر من صدور إعالين األخري فاستعاد هللا

ليتبني للناس أنه كان قد استفاد من الشرط فحسب، وحني نقض الشرط 
( استفادته من الشرط، 1بُطنَش به فورا، فقد ظهرت يف آهتم نبوءاتن )

( تعرضه للبطش فورا بعد نقضه الشرط. أما ليكهرام فلم يكن هناك 2)
نبوءة ضده، فقد حتققت على وجه واحد. فكم هم أغبياء أي شرط يف ال

ضد آهتم مل تتحقق، فما  النبوءةوظاملون وخونةٌ أولئك الذين يزعمون أن 
 . لعنة هللا على الكاذبنيالذي نرد عليهم بغري القول: 

من اجلدير ابالنتباه أيضا أن بعض البخالء وعميان القلوب يعرتضون 
ا، أهنا مل تتحقق، لكِن ذلك افرتاؤهم على بعض نبوءايت األخرى أيض

يل أي نبوءة مل تتحقق، فإذا كان  ليستاحملض، وإمنا احلق والواقع أنه 
 ،اعرتاضه لنا وجها لوجه ويذكريف قلب أحد شك فليأتنا بنية صادقة 

مث إذا مل جيد ردا مقنعا فسوف نستحق أي غرامة. احلقيقة أن هؤالء 
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عليهم سابقني النبياء األانوا يف زمن يعرتضون عنادا ال إنصافا، فلو ك
. َمن كانت له عيون السالم  العرتضوا عليهم أيضا كما يعرتضون عليَّ

فيمكن أن نريه الطريق، أما َمن َعمنَي بسبب البخل واألاننية والتكرب 
نريه؟ لقد حتققت ما ينوف على ثالثة آالف نبوءة مباركة وردت  فماذا

ع وال تُفسد األمن. فمئات السعداء يف إهلامات هذا العبد املتواض
يشهدون على ذلك، كثري من الكتاابت قد نشرت قبل األوان، مع ذلك 
إذا كان أحد يثري االعرتاض والشبهات عبثا بدافع العناد، وال جيرب 
ابلعيش يف صحبيت إبخالص، وال يسأل أهل التجربة، وينشر هذه 

 يكف عن اخليانة االعرتاضات اخلادعة عن طريق الدجل واخليانة وال
فهو وارث أولئك املنكرين الذين مَضوا سابقا مقابل أنبياء هللا  ؛والزور

األطهار، أعاذ هللا عباده من هبتاانت هؤالء احملتالني املكارين. ألي سبب 
يثريون االعرتاض جالسني بعيدا كاللصوص، وال يقدمون شبهاهتم 

االستماع إىل الرد؟  الباطن، وال يريدون ابحلضور وجها لوجه كأنقياء
ذلك أهنم مطَّلعون على دجلهم وخيانتهم، وتؤكد هلم قلوهبم كل  وسبب

حني وآن أهنم إذا قدموا هذه االعرتاضات السخيفة املليئة ابجلهل واخليانة 
أكرب فضيحة، وأن أقواهلم اخلادعة سوف   يفتضحونوجها لوجه فسوف 

واهلوان، ولن يبقى أي  تنعدم فجأة، فلن يبقى هلم غري الندامة واخلجل
 أثر لالعرتاض. 

اعلموا جيدا أنه ليس يف نبوءايت أي أمر مل يسبق له نظري يف نبوءات 
األنبياء السابقني، فهؤالء اجلهلة الوقحون يندفعون لالعرتاض جبيشان 
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العناد قبل أن يطلعوا على سنة هللا، حيث ليس هلم أي حظ من علوم 
صون يب دوما حبسب اآلية الكرمية: الدين الدقيقة واملعارف. ويرتب

 ََوائنر َوَيرَتَبَُّص بنُكُم الدَّ
ْم َدائنَرُة ، ويتغافلون عن مضمون 1 َعَلْيهن

. فكتب أحدهم ضدي مِدعيا التمكن من علم اجلْفر: "لقد السَّْوءن 
تبني لنا من علم اجلْفر أن هذا الرجل كاذب"، لكن هؤالء السفهاء ال 

العلم نفسه املزوَّر واملردود الذي به يستدل الشيعة يعرفون أن اجلْفر هو 
ظاملان وخارجان عن حظرية اإلميان والعياذ ابهلل!  وعمرعلى أن أاب بكر 

فلن يثق هبذا الطريق املزوَّر إال الذين ال تنسجم قلوهبم مع الصدق، فإذا 
استنتج أحد اهلندوس من مثل هذا احلساب أن اهلندوسية وحدها على 

فهل يثبُت بطالن مجيع األداين؟ اي  ،ئر أداين األنبياء ابطلةحق وأن سا
يف األفكار الدنيئة مع تسميتهم أنفسهم  أسفا عليهم كيف يتورطون

مسلمني. واملعروف أن الرؤى والكشوف أيضا ليست سواء عند اجلميع، 
فالكشف الكامل الذي عرب عنه القرآن الكرمي ابإلظهار على الغيب 

الكامل كدائرة، ال يُعطى لكل فالن وعالن، وإمنا الذي ُييط ابلعلم 
يوهب للكمَّل فقط. وإهلام الناقصني وكشفهم يكون انقصا، وخُيجلهم 
كثريا يف هناية املطاف. فَمثل اإلظهار على الغيب كَمثل َمن يصعد على 
سطح البيت وينظر إىل ما حوله من األشياء، فال شك أنه يتمكن من 

ا الذي يريد أن يرى هذه األشياء من األسفل، رؤية كل شيء بسهولة، أم
فإن كثريا من األشياء تفوته. إن عادة هللا مع األبرار املقربني أنه يرفعهم 

                                                           
 98 :التوبة 1
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فيتمكنون من رؤية كل شيء بسهولة وخيربون  ،إىل مكان عال للرؤية
عن العاقبة. أما الذي يف األسفل فال يستطيع أن خيرب عن العاقبة، وهلذا 

حىت ورع يف ال تهأمسى مرتبعلم ومل ي يف معرفة موسى  "عاملْ بَـ "اخندع 
أيضا كان يف اليهود كثري من  ُيرتمه خشية هلا. ويف زمن عيسى 

فلما كانوا يف األسفل ومل يكونوا يتمتعون مبرتبة  ،امللهمني واحلاملني
واعتربوه إنساان  اإلظهار على الغيب، مل يتمكنوا من معرفة عيسى 

من  هم اإلهلام هذا، متلقيمثلهم أو أقل منهم درجة. وابتالء احلاملني أو 
نوٍع إذا مل يكن معهم فضٌل من هللا فأكثرهم يهلكون به، ويصدق عليهم 

"العلم القليل فتنة"، هلذا ال بد من األخذ بعني االعتبار فارسي تعريبه  َمَثل
 واإلظهار على الغيب.  ،الغيبالفرُق بني الفوز بنـزر يسري من 

كثري من امللهمني العميان الذين ما زالوا مل خيرجوا من احلفرة ينشرون 
حبِقنا مثل هذه النبوءات أن مجاعتنا توشك على االنقراض؛ فلو اتبوا 
لكان خريا هلم. جيب أن يتذكروا أن األنبياء أيضا مل أيمنوا البالاي يف 

تهم كانت حممودة، وهكذا إذا تعرضنا حنن الفرتة املتوسطة، إال أِن عاقب
. فمن اخلطأ اعتبار ذلك قرارا هنائيا من هللاأيضا ألي حزن أو مصيبة 

نه سيبارك يف مجاعتنا وسيبارك يف أب امؤكدً  اوعدً  هللا وعدين لقد 
عبده هذا بركات كثرية حىت إن امللوك سيتربكون بثيابه، فهو سيجعل 

حسنًة وحممودة وسيربئ ساحتنا من أيضا  عاقبة كل ابتالء يف املستقبل
كل اهتام للعدو يف هناية املطاف، وتلقيت يف ذلك إهلامات مقدسة 
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كثرية لو كتبْت يف هذا اإلعالن لصار كتااب، ولكين أسجل فيه بعض 
 : على سبيل املثالاإلهلامات ورؤاي واحدة 

كنت أشعر أبن   ،هـ ليلة اجلمعة 1316رمضان املبارك  21يف 
وُخيِنل إيلَّ أهنا ليلة القدر، وكان املطر اخلفيف ينـزل  ،الروحانية منتشرة

من السماء هبدوء شديد؛ فرأيت رؤاي. هذه الرؤاي مفيدة ألولئك الذين 
يسعون جاهدين على الدوام أن يثريوا شكوك حكومتنا السامية عين. 

فاسأله أن يتحول  فقد رأيت أن أحدا طلب مين أنه إن كان ربك قادرا
أختيله  ،احلجر الذي على رأسك جاموسا، فرأيت حجرا ثقيال على رأسي

حجرًا مرة وخشًبا أخرى، فلم ألبث أن ألقيُت به على األرض. مث دعوُت 
، وظللت عاكًفا على هذا الدعاء. جاموًسا هللا تعاىل أن ُيِول احلجر

ما وقع عليه بصري  ، وأِولجاموًساوملا رفعُت رأسي فإذا احلجر قد صار 
هو عيناها، فإذا مها واسعتان برِاقتان. فلما رأيت كيف أن هللا تعاىل 

ي ذ جاموس مجيلحوَّل هللا ذلك احلجر الذي مل تكن له عينان إىل 
حيوان مجيل وانفع، أخذين الوجد برؤية  وعينني واسعتني المعتني؛ وه

 كنتو  ،بعظمته رًّاُمقن ساجًدا هلل تعاىل،  على الفور قدرة هللا، فخررت
رّبي األعلى، رّبي د يف السجود الكلمات التالية بصوت عال: "أردِ 

 ".األعلى
فشعرت أنه قد وصل إىل بعيد. عندئذ قلت  ،وكان صويت مرتفعا جدا

المرأة واقفة عندي وامسها "هبانو" ولعلها هي اليت طلبْت مين هذا 
الدعاء، انظري ما أعظم قدرات ربنا الذي جعل احلجر جاموسا وجعل 
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له عينني، وبينما أقول هلا ذلك حتِمس قليب فجأة بتصور قدرة هللا وفاض 
ة أخرى يف حالة الوجد كالسابق. قليب حبمده مرة أخرى، فسجدت مر 

. اي وكل حني كان هذا التصور يدفعين إىل اخلرور على أعتاب هللا 
إهلي ما أرفع شأنك! وما أعجب أفعالك إذ قد جعلت احلجر بغري روح 
جاموسا ووهبته عينني واسعتني وبراقتني يرى هبما كل شيء، وليس ذلك 

قدرة هللا تعاىل أنه فحسب بل يرجى منه احلليب أيضا! فمن غرائب 
وكنت ما زلت يف السجدة  ،خلق من اجلماد كائنا حيا ذا روح

فاحلمد هلل على ذلك.  ،فاستيقظُت، وكانت الساعة الرابعَة ليال تقريبا
فأوَّلتها أن أعدائي الظاملني الذين يرفعون ضدي إىل احلكومة أقاويل 

وَّل احلجر إىل مزِورة وابطلة متاما لن ينجحوا، وكما أن هللا تعاىل ح
جاموس يف الرؤاي، وأعطاه عينني واسعتني ابصرتني، كذلك متاما سَيهب 
احلكاَم حبقي البصرية والنظر يف هناية املطاف فيفطنون إىل أصل احلقيقة. 

 هذه أفعال هللا وعجيبة يف نظر الناس. 
الشكر أن احلكام الذين ُجعلنا رعيتهم متعطشون  يوجبومما 

يستمرون يف تقصي احلقائق. لكنهم فبصدق النية و  للصدق، فإن أخطأوا
 هنا ذلك تؤيد هذه الرؤاي نفَسها، فأسجلها بعد تلقيُتهاواإلهلامات اليت 

أيضا ليزداد إميان الناس عند حتق ق هذه األمور يف الزمن األخري، لكنين 
. إنين أعلم يقينا ا حقق وما زمنهتتوعلى يدن من  تتحقق ال أعرف مىت

وسوسة اليت تُرَفع إىل احلكومة لن تدوم، وسوف ُيدث أخريا أن هذه ال
أن احلكام حميب اإلنصاف سيطلعون على أوضاعي احلقيقية برؤيتهم 
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املوهوبة من هللا وبصريهتم ولباقتهم. فعندئذ كما رأيت أن هللا تعاىل قد 
حول احلجر إىل جاموس مجيل أبيض، ووهب له عينني مبصرتني، 

حلكام، وإن هللا وحده يعلم تلك الساعة وذلك ستنكشف حقيقيت على ا
اليوم، لكنه من املؤكد أنه سينكشف على كل واحد عاجال أو آجال 
تربئة ساحيت وسلوكي احلسن ووفائي الكامل للحكومة، وإن األفكار 
اليت تنشر ضدي سيثبت بطالهنا. وإن اإلهلامات اليت تؤيد هذه الرؤاي 

ذين هم حمسنون. أنت مع الذين اتقوا، هي: "إن هللا مع الذين اتقوا وال
أيتيك نصريت، إين أان الرمحن. اي أرض ابلعي  .وأنت معي اي إبراهيم

وقضي األمر. سالم قوال من رب رحيم. وامتازوا  ،غيض املاء .ماءك
ويل هلم أىن  .وأسبابه فانقطع العدو ،اليوم أيها اجملرمون. إان جتالدان

وإنه على  ،ويوثق. وإن هللا مع األبرار. يَعِض الظامل على يديه يؤفكون
وإنه فتح عظيم أنت  ،نصرهم لقدير. شاهت الوجوه. إنه من آية هللا

وأنت مين مبنـزلة حمبوبني. اخرتتك لنفسي. قل إين أمرت  ،امسي األعلى
     "وأان أول املؤمنني.

أي الشكاوى الباطلة املثرية للفنت اليت ُنشرت يف  ؛ابلعي... قوله:..
أي كيف يفرتون. .. يعِض الظامل ويُردَع من  ؛األرض، .. أىن يؤفكون

 شروره.
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 الناصح الصادق للحكومة السامية الختبارطريق واضح وبنيين 
ابعتناء  املضمونأبدب أن تقرأ هذا  ميةاالس )نلتمس من احلكومة

 واحد من الفريقني حبسب الطلب(  كلوختترب  
******* 

حترير إشاعة  رئيسُ ملا ظلَّ املولوي أبو سعيد حممد حسني البطالوي، 
السامية اإلجنليزية السنة، يسعى على الدوام سرا أن يسيء ظنَّ احلكومة 

يب، وقد عرفُت أن هذا دأبُه من سنوات عدة؛ رأيت من املناسب أن 
ه احلكومة السامية من أن متيز العدوَّ اخلفي أقدم طريَق اختباٍر تتمكن ب

من الناصح األمني، لكي متيز حكومتنا العاقلة هبذا املقياس املخلَص َمن 
اليت - املنافق يف املستقبل. فذلك الطريق يف رأيي أن جُتعل بعض العقائد

من سوء فْهم، وهي من نوع إذا اعتنقها أحٌد أصبح  ،ُحسبت إسالميةً 
املخلص حبيث ينبغي أن من املنافق تمييز مقياسا ل -ةخطرا على احلكوم

فريق منا تلك العقائد ابللغة العربية والفارسية ونطبعها  َيكتب كل  
ونسلِنمها للحكومة اإلجنليزية لتنشرها كما تراها مناسبا يف العرب.. أي 
مكة واملدينة وغريمها من البالد العربية وكابول وإيران. وإن الذي يعامل 

 ويعتربن  ،اق سيفتضح هبذا الطريق، ألنه لن يكتب هذه العقائد أبمانةابلنف
إظهاَرها موات، وسيتعذر عليه نشُر هذه العقائد. أما إرسال هذا اإلعالن 
إىل مكة واملدينة فسوف جيده أمرَّ من املوت. أما أان، فمع أين كنت 

ها منذ مشغوال يف أتليف مثل هذه الكتب ابللغة العربية والفارسية ونشرن 
من  -عشرين سنة يف البالد العربية وفارس، إال أين أكتب اآلن أيضا
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يف هناية هذا اإلعالن خطااب ابللغة العربية والفارسية  -أجل هذا االختبار
عن عقائدي اآلمنة وعن الرواايت اخلاطئة عن املهدي واملسيح وعن 

حسني  احلكومة الربيطانية وأنشره. من الضروري يف رأيي إن كان حممد
مثل  -والصلحالذي يسمى زعيَم أهل احلديث متمسكا بعقائد األمن 

العربية والفارسية ويرسل إيلَّ  ابللغةأن يطبع هو اآلخر إعالنه  -معتقدايت
مائيت نسخة منه ألنشرها بنفسي يف مكة واملدينة وبالد الشام وتركيا 

لفارسي وكابول وغريها، وليستلْم مين مائيت نسخة إلعالين العريب وا
 لينشرها بنفسه. 

فلتتذكر حكومتنا العاقلة جيدا أن أتليف كتيب ُيمل معنيني إلفراح 
احلكومة جملرد اإلعالن ابللسان وعدَم نشره جيدا ليس من اإلخالص يف 

-شيء؛ فهو أمٌر، وأتليف كتاٍب خمالف لعقائد املسلمني العامة ونشرُه
لبالد األجنبية يف على نطاق واسع يف ا -احلماسبصدق القلب وكامل 

من عمل الشجاع الذي قلُبه يطابق  فهو ؛أمٌر آخر متاما ، هوالواقع
هذا التعليَم يف احلقيقة. فإذا كان هذا الرجل  لسانَه، وأعطاه هللا 

صادَق النية فعليه أن ينشغل يف أداء هذه املهمة فورا، وإال فلتتذكر 
الكتيب ابللغة العربية احلكومُة جيدا أنه إْن مل ينشر مقابلي مثل هذا 

والفارسية فسوف يَثبت نفاقُه. هذا العمل يستغرق بضع ساعات 
فحسب وال مانع له غري فساد النية، فلتتذكر حكومتنا السامية أن هذا 

والذين يتزعمهم هم أيضا يعتقدون هبذه  ،الرجل يتعامل أبشد النفاق
 العقائد واألفكار.
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 ،لعربية والفارسية حبسب وْعديإعالان ابللغة ا فيما يلياآلن أكتب 
نظرا حلسن  -وال أخاف يف اختيار احلق غري هللا، ورأيت من املناسب

 األصليأن أكتب اإلعالن  -بينهما التامةترتيب اإلعالنني واملطابقة 
 ،وأكتب حتته ترمجته الفارسية لكي يصدر اإلعالانن معا ،ابللغة العربية

ولكي تتم ترمجة اإلعالن العريب الذي ال يقدر على قراءته كل واحد من 
أهل اللغة األجنبية، فاآلن أكتب كال اإلعالنني وُأحلقهما هبذا الكتيب. 

 وابهلل التوفيق.

 21/2/18991   من قاداين أمحدزا غالم ي العبد املتواضع م :الراقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 تنتهي هنا ترمجة النص األردي املوجود يف هذا الكتاب. )الناشر( 1



                          باقة من بستان املهدي                                                                                       حقيقة املهدي                                                            
 

 

221 

 

 الرحيمبسم هللا الرمحن 
 ونصلي على رسوله الكرميحنمده 

 السالم عليكم اي إخويت ورمحة هللا وبركاته.
.. فامسعوا مين اي عباد هللا الصاحلني، واي إخواننا من بالد أميا بعد

هي دار هجرة سيدان  اليت املقِدسة مكة ومدينةالروم والشام واألرض 
كم ونبِينا خامت النبيني، وفارس ومصر وكابل وغريها من األرضني. رمح

الدين، وهداان وهداكم إىل حقٍِ يوم هللا وأيِدكم، وكان معكم يف الدنيا و 
 مبني.

إين أدعوكم إىل مراضي هللا الرحيم، وأدعو إىل وصااي نيب هللا الكرمي، 
بِشركم مبا ظهر يف هذه عليه ألف ألف صالة من هللا الكبري العظيم، وأُ 
س صبح أبايم هللا وتنف  الداير بفضل هللا الودود الغِفار، وأُبِشركم 

 وأُبِشركم برمحٍة نزلت من ربنا وهو أرحم الرامحني. ،الصادقني
نظر إىل األرض فرأى أن الفنت فيها كثرت،  اي عباد هللا.. إنه 

والداينة قِلت، والقلوب قست، والصدور ضاقت، وما من يوم ميضي 
أبنواع  وال شهر ينقضي، إال تزيد الفنت وتشتِد احملن، وُملئت األرض

 علىالبدعات، وتُركت الُسِنة والقرآن وظهر الفساد يف النيِات، وغلبت 
عال بل احلسنات،  القلوب حب الشهوات، وزالت من اجلباه أنوارُ 

ر وذبول، وجنب وإحجام، مْ حول، وضُ وقُ  ن فساد القلوب سوادٌ من  الوجوهَ 
وصااي ووساوس وأوهام، وجهلوا كل ما أُوتوا من النيب املصطفى، ونسوا 

                                                           
 )سهو، والصحيح: "املدينة". )الناشر 
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وأضاعوا ُلِب اإلميان،  يف أيديهم قشرٌ  يالقرآن وما قال خري الورى. وبق
وأقبلوا على الدنيا وشهواهتا وآثروا سبل الشيطان، وما جتدون أكثرهم إال 

وترون أكثر العلماء يقولون وال يفعلون،  .فاسقني، جمرتئني غري خائفني
وترون عامة  .هللا وال يِتقون ون وال خُيلصون، وال يتبِتلون إىلاؤ يُر  اءَ والزهد

الناس متايلوا على الدنيا وإىل اآلخرة ال يلتفتون، ويتعامون وال يُبصرون، 
ون أمواهلم لوينومون مسرتُيني وال يستيقظون. وأهل امللل األخرى يبذ

وجهدهم إلشاعة الضالالت، وكذلك فسدت األرض من سوء 
فاقتضت  .د واخلزعبيالتا من أنواع املكائأثقاهلَ  االعتقادات، وأخرجتْ 

العناية اإلهلية أن يبعث عبًدا من عباده لتنوير القلوب املظلمة، وُيصلح 
املفاسد املوجودة، فاختارين فضاًل ورمحًة من عنده هلذه  على يديه موادَّ 

اخلطِة العظيمة، وأعطاين حظًّا كثريًا من املعارف الروحانية، وخفااي العلوم 
ي القلوب املائتة يالنبويِة، والدقائق الفرقانِية، ومسِاين مسيًحا موعوًدا أُلح
ة. وإين أان آية هللا بقدرته الكاملة، وأجِدد أمر التوحيد وأشِيد مباين امللِ 

اليت جاِلها لوقتها ُرمحًا على اخلليقة، فهل أنتم تقبلونين أو ترِدون من 
أاتكم من احلضرة؟ وقد بِلغُت ما أُمنرُت فكونوا من الشاهدين. والذين 

أخبار دقائق فإهنم ما تدبِروا  ،ةيَّ كِذبوين فما كان تكذيبهم إال  من العمن 
الرأي ابدي وكانوا سالم من حضرة العزِة، خري الربية، عليه الصالة وال

 يهم سيلمستعجلني. فأخذهم خبٌل وعناٌد نشأ من أهوائهم، واستوىل عل
زل من السماء، وإن ـشحنائهم فما كانوا مهتدين. وقالوا إن املسيح ين

رة فَ املهدي خيرج من بين الزهراء، وأهنما يتقِلدان األسلحة وُيارابن الكَ 
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يرمحان الرجال وال النساء، وال يرتكان وال يُدخالن ويسفكان الدماء، وال 
السيوف يف أجفاهنا حىت يكون الناس كلهم مسلمني. وقالوا إن املهدي 

رة ابلتعزيرات السياسية ال ابآلايت السماوية، وال يرتك يف فَ م الكَ يُفحن 
عنق كل مقيم ومسافر، إال  أن يكونوا  ، ويضرببيَت كافرٍ األرض 

اهلند  بالدَ  ل املِلة النصرانية، ويؤمِ ن قبن مَ  النصارى وكلَّ مؤمنني. وُُيارب 
ويقتل وينهب ويغنم ويسيب الرجال  ،الفتوح العظيمة وينال اغريهو 

زل من السماء ليعاونه كاخلدماء، وال يقبل اجلزية وال ـواملسيح ين .والنسوة
ن يف األرض من الكفار أمجعني. وكذلك يطأ الفدية، وُُيِب أن يقتل مَ 

اكني غري رامحني. وقالوا هذه عقائد اتفق عليها واجهما أرض هللا سفِ أف
 ها، وكثريٌ ها من غابرن ها، وحاضرُ ها من سلفن أمم من العلماء ونقلها خلفُ 

من الكرباء. وأما حنن اي عباد هللا الرحيم، فما وجدان هذه العقائد 
 ال من الرسول الكرمي. ايًّ دن صحيحة صادقة، بل وجدانها سقطًا ورَ 

تى رسولنا شيئا من مثل هذا التعليم وإهنم من آوما  وعِلمين ريب أنه خطأٌ 
 اخلاطئني.

فاملذهب الذي أقامنا هللا عليه هو مذهب حلم ورفق وتؤدة، ال قتٍل 
وسيٍب وأخذ غنيمة، وهذا هو احلق الواجب يف زماننا وإاِن من املصيبني. 

أايم اإلسالم، وكان حفظ نفوس املسلمني  وِ دُ فإن أمر اجلهاد كان يف بُ 
موقوفًا على قتل القاتلني واالنتقام، مبا كانوا قليلني وكان الكفار غالبني 
كثريين سفاكني. وما أُمنر املؤمنون للحرب والقتال إال  بعد ما لبثوا عمرًا 

اجلور واجلفاء،  ممظلومني مضروبني وُذحبوا كاملعز واجلمال. وطال عليه
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فني ىل الظلم واإليذاء، حىت إذا اشتِد االعتداء، ومُسع عويل املستضعَ وتوا
إخواهنم والبنني، وقيل اقتلوا القاتلني  رةُ فَ ل الكَ والبكاء، فأُذنن للذين قتَ 

 واملعاونني، وال تعتدوا فإن هللا ال ُُيب املعتدين.
هنالك جاء أمر اجلهاد، وما كان إكراٌه يف الدين وما َجرٌب على 

األذى  دهاد، وما قاتلوا إال بعوا كالعن ؤ ا بل جاد، وما بُعنَث نيب  سِفاكً العبا
هم يف الفساد، فرُفعت الكثري والقتل والنهب والسيب من أيدي العدا وغلوِن 

هذه الُسِنة برفع أسباهبا يف هذه األايم، وأُمران أن نُعنِد للكافرين كما 
وترون أن النصارى  .حلسامسام قبل أن نُقتل ابوال نرفع احلُ  ،عِدون لنايُ 

السرية  هفهذ .ال يقتلوننا يف أمر الدين، وال قوم آخرون من البعيد والقرين
أن نرتك الرفق لقوم رفقوا.. فأمعننوا اي معشر الكرام. وقد  ..عاٌر لإلسالم

جاء يف صحيح البخاري أن املسيح املوعود يضع احلرب، يعين ال 
يل أن ُأخالف أمر النيب الكرمي، يستعمل الطعن وال الضرب، فما كان 

عليه سالم هللا الرؤوف الرحيم. وقد جرت عليه ُسِنة نبينا خامت النبيني، 
أمٍر أفضل منه اي معشر العاقلني؟ ويكفي لكم ما قال سيدان خامت  فأيِ 

 النبيني، عليه صلوات هللا واملالئكة والصاحلني من الناس أمجعني.
اليت جاءت يف املهدي الغازي  مث مع ذلك قد ثبت أن األحاديث 

احملارب من نسل الفاطمة الزهراء، كلها ضعيفة جمروحة، بل أكثرها 
ثني على احملدِن  واهُتا، وُأشكنلَ ن قسم االفرتاء. وما ُوِثق رُ موضوعة، ومن 

واإلمام اهلمام صاحب  واملسلمإثباهُتا، وألجل ذلك تركها اإلمام البخاري 
وجِرحها كثري من احملدِنثني. فمن زعم أن املهدي املعهود واملسيح  ااملوطِ 
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املوعود رجالن خيرجان كاجملاهدين، ويساِلن السيف على النصارى 
 ورسوله خامت النبيني، وقال قوال ال أصل واملشركني، فقد افرتى على هللا

نه: له يف القرآن وال يف احلديث وال يف أقوال احملققني. بل احلق الثابت أ
هذا ما  .، وال حرب وال يؤخذ السيف وال القنا"ال مهدي إال  عيسى"

ثبت من نبيِنا املصطفى وما كان حديث يفرتى، وشهد عليه الصحيحان 
يف هذا ثبوت ألويل  يف القرون األوىل، مبا تركا تلك األحاديث وإنْ 

 النهى، وتلك شهادة عظمى، فانظر إن كنَت من أهل التقى.
مات وحلق برُسٍل خلوا وتركوا  قد املسيح نيب هللاواعلم أن عيسى 

: هذه الدنيا، وقد شهد عليه ربنا يف كتابه األجلى، وإن شئَت فاقرأْ 
فـََلمَّا تـََوفَـّيـَْتين،  ْقول الذين تركوا القرآن ابهلوى. وما أتوا عليه  وال تتبع

هلدى. بربهان أقوى، وقالوا وجدان عليه آابءان ولو كان آابؤهم بُعدوا من ا
ي حديث أفب ،هذا ما قال هللا .وإاِن نريكم آايت هللا فكيف تكفرون

بعد كالم هللا تؤمنون؟ أترتكون القرآن أبقواٍل ال تعرفون؟ أجتعلون رزقكم 
 ُتكِذبون وتؤثرون الشك على اليقني؟ وال قول كقول رب العاملني.  مأنك

، هاجر من وطنه بعد واقعة الصليب وإاِن أثبتنا أن عيسى 
مث سافر إىل هذه  .واهلجرة من ُسنن املرسلني إبذن هللا اجمليب القريب

اهلند كما جاء يف اآلاثر، وكِمل هللا عمره إىل مائة وعشرين  الداير، دايرن 
كما جاء يف احلديث من النيب املختار، مث مات وُدفن يف أرض قريبة من 

رنيَنَكْر الكشمري إىل  هذا الزمان، هذه األقطار، وقربه موجود يف سن
فاسأل أهلها  ،ومشهور بني العوام واخلواص واألعيان، ويُزار ويُتربِك به
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العارفني إن كنَت من املراتبني. وانظر كيف ُمِزقت تلك اخلياالت، ومل 
يبق هلا أثر وبطلت تلك الرواايت، فانكشف أن املراد من املسيح النازل 

مكم اي أويل النهى والفهم املسيح، وهو الذي ُيكلِ  له ُخُلقَ  يَ رجٌل أُعطن 
الصحيح. واعلموا أن وقت اجلهاد السيفي قد مضى، ومل يبق إال جهاد 
القلم والدعاء وآايت عظمى. والذين يعتقدون أن اجلهاد السيفي 
سيجب عند ظهور اإلمام، فقد أخطأوا وإاِن هلل على زلِة األقدام. وما 

األانم، ومن عدم هذا إال خطأ نشأ من قلة التدبِر يف أحاديث خري 
التفريق بني املوضوعات والصحاح واتِباع األوهام. واألسف كل األسف 
على رجاٍل يعلمون أِن أحاديث املهدي الغازي جمروحة غري صحيحة، 
مث يعتقدون مبجيئه من غري بصرية، وال يقولون قوال على وجه البصرية، 

وكانوا عاهدوا أن  ،وال يبتغون نورًا من النصوص النقلية والدالئل العقلية
فال  .خري األانم سيدان قولخُيالف مُيِونوا خطط اإلسالم، وال يِتبعوا قوالً 

شك أن وجود هؤالء من إحدى مصائب اليت ُصِبت على الدين املتني، 
رًا من يِتبعون نورًا بل ميشون كالعمني. وما كان علمهم ُمطهَّ  فإهنم ال

على قلوهبم فيوٌض من الغيب، بل إهنم  شحتْ الشك والريب، وما رُ 
ون ما ليس هلم به من علٍم وال بصرية، ويِتبع بعضهم بعًضا من غري فُ يقْ 

املعرتضني املتعِصبني،  . وكذلك جعلوا دين هللا حُبمقهم عرضةَ ومعرفة دراية
م قوم جهلوا معرفة األمور الدينية والدقائق إهنالالعبني الغافلني.  ولعبةَ 

ِمون وال اروا أئمة قوم جاهلني. يُفتون وال يعلمون، ويؤُ الشرعية، وص
يتفِقهون، ويقولون وال يفعلون. ال ميِسون شيًئا من معارف الفرقان، وال 
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 ،يِتبعون رجال هذا امليدان، ويَعنظون وال يفهمون ما خيرج من أفواههم
 ضاعة علمهملني. وإن بن قبن وما كانوا مبصرين وال مفكرين، وال على هللا مُ 

انقصة، وإن قلوهبم على الدنيا مائلة ساقطة، فكيف يفهمون  جاةٌ ُمزْ 
معضالت الدين، وكيف يطِلعون على معارف الشرع املتني؟ فإن معارف 
هللا ال تنكشف إال على قلوب صافية، وأبواب الدين ال تُفتح إال على 

. ن حافدةٍ ، وال تتجِلى احلقائق إال على أفكاٍر إىل الرمحلةٍ قبن على هللا مُ  مٍ مهن 
مث مع ذلك وجب على رجاٍل يتصِدون ملواطن املباحثات ويقتحمون 

رتوين من أن يكونوا متوِغلني يف العلوم العربية، ومُ  ،سيول املباحثات
العيون األدبية، ومطِلعني على فنون الكالم واألساليب الغريبة املعجبة، 

ت، وقادرين على حماسن الكناايت، ومقتدرين على طرق التفهيما
من اخلطأ يف  ةالعاصم وضابطني لقواننياللسان،  اتوعارفني حملاور 

الفهم والغلط يف البيان. وأىِن هلؤالء هذه الكماالت؟ فليس يف أيديهم 
 عليهم من كان من الباكني.  إال  اخلرافات، فليبكن 

أينتظرون املهدي الغازي ليسفك الدماء، ويقتل األعداء، ويقطع 
يشيع اإلسالم؟ مع أنه ليس بثابت من األحاديث ، وابلسيف اهلامَ 

الصحيحة، وال النصوص الفرقانية، بل ثبت خالفه عند احملققني. مث مع 
ذلك هذا أمر يُنكره العقل السليم، وأيىب الفهم املستقيم، فاسأل 

 املتدبِرين.

                                                           
 )سهو، والصحيح: "للقوانني". )الناشر 
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وأنت تعلم أن زماننا هذا زمان ال يسطو أحٌد علينا للمذهب  
جُيربن أحٌد لنِتبع دينه ونرتك دين هللا خري األداين، ابلسيف والسنان، وال 

فال حنتاج يف هذه األايم إىل احلرب واالنتقام، وال إىل تثقيف العوايل 
 .رٍق بُِدلت، وطُ سختْ وتشهري احلسام، بل صارت هذه األمور كشريعٍة نُ 

لدالئل احلِجة اب هذا إمتامُ  زاة واحملاربة، أُقيم مقامَ حاجة إىل الغَ  يفلما ما بق
ابلرباهني الصادقة الصحيحة،  يالواضحة القطعية وإثبات الدعاو 

وكذلك ُوضعت موضعها اآلايت املنرية واخلوارق الكبرية، فإن احلاجة قد 
 ،اشتِدت يف وقتنا هذا إىل تقوية اإلميان، ونزول اآلايت اجللِية من الرمحن

الشكوك  وال يُفيدهم سفك الدماء وضرب األعناق، بل يزيد هذا أنواع
والشقاق. فاملهدي الصدوق الذي اشتِدت ضرورته هلذا الزمان، ليس 

فنون احلرب واستعمال السيف والسنان، م لعيتقِلد األسلحة وي رجل
الدين يف هذه األوقات، وخيتلج يف  العادات يضرن هذه أبل احلق 

صدور الناس من أنواع الشكوك والوسواس، ويزعمون أن املسلمني قوم 
دهم إال السيف والتخويف ابلسنان، وال يعلمون إال  قتل ليس عن

الطالبني، وتستقريه  اإلنسان. فاإلمام الذي تطلبه يف هذا الزمان قلوبُ 
النفوس كاجلائعني، رجٌل صاحل مهِذب ابألخالق الفاضلة، وُمِتصٌف 
ابلصفات اجلليلة املرضية، مث مع ذلك كان من الذين أُوتوا احلكمة 

يف العلوم اإلهلية،  قوا الرباهني واألدلِة القاطعة، وفاق الكلَّ واملعرفة، وُرز 
                                                           

 )سهو، والصحيح: "رجال". )الناشر 
 )سهو، والصحيح: "تضرِ". )الناشر 
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ر على وكان يقدن الشرعية النواميس ومعضالت وسبق األقران يف دقائق 
س، ويتفِوه بكلمات يستملحها اخلواص وعامة الِ ر يف قلوب اجلُ كالم يؤثِ 

 ، وُمرجتاًل بننكاتٍ منضِدةً  كي آليلَ ا الناس، وكان مقتضبا مبلفوظات حت
لة، ماراًن على حسن اجلواب، وفصل اخلطاب، ُتضاهي قطوفًا مذلَّ 

تًا يف اجلنان، ُمبكِن  مستمكًنا من قوٍل هو أقرب ابألذهان، وأدخلُ 
 .هًتا للمنكرين يف كل كالم أوردَ ه، وُمسكِن دَ تورَّ  وردٍ للمخالفني يف كل مَ 

صر يف هذا الزمان إال سيف قوة البيان، وال أجد يف هذا الع فال سيفَ 
، إال يف الرباهني واألدلِة واآلايت. فإمام هذا العصر امرؤ كان ةأتثري القنا

د من هللا آبٍي وغريها من طرق إمتام احلِجة فارس مضمار العرفان، واملؤيَّ 
 ب به أعداءَ ن غريه بكتاب هللا الفرقان، لرُيهن كان أعرَف من .  وأنواع الربهان

على إصالح نفسه اليت هي  هللا ويشفي صدور الطالبني. وكان قادرًا
أعدى أعدائه لتذوب ابلكِلية وال تنازع هللا يف كربايئه. وكان متوِكالً 
متواضعا ُمبتهال إلعالء الشريعة الغراء، صابرًا ُمشفًقا على عباد هللا 

وال ينسى أحًدا من . د اهلمة واإلحلاح يف الدعاءقْ وجمتهًدا هلم بعَ 
م، وجُيادل هللا يف أشقياء مجاعته املخلصني ولو كانوا يف أبعد أقالي

رجٍل  ثل اإلمام مثلُ وكان وجيًها يف حضرة رب العاملني. فإن مَ  ،كإبراهيم
 قوٍي تعِلق أبهدابه ضعيٌف أو شيٌخ كبرٌي يتخاذالن رجاله، وضعفتْ 

والشيخ الفاين اخلرف النحيف،  عيناه، فيأخذا هذا الفىت الضعيفَ 
عليه  يفَ من خن  ذلك أيخذ كلَّ ويعصمه من أن يظلم نفسه وُييف، وك

من احتاج إىل امرتاء  العثار لضعٍف من املريرة، ويُعطي غضًّا طرايًّ كلَّ 
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 ما فني الالغبني إىل دايرهم كفتيان انصرين. فالذياملرية، ويُبِلغ املستضعَ 
له قوة وشجاعة كاألبطال والُكماة،  الشفقة واملواساة، وما ه صفةَ قلبُ  أُويتَ 

قه ابلبكاء والتضِرعات، وال يوجد فيه ُرْحٌم أكثر لْ على هللا خلَ ل وال يُقبن 
هذا املنصب وال يوجد فيه شيء من  له من رحم الوالدات، فال يُؤتى
إمام الكونني وسيد الكائنات. وأِما الذي  هذه اآلايت، وليس هو وارثَ 

ه له هذا التحِنن والشفقة، وُملنَئ قلُبه هبذه الصفات، مع انسالخ يَ أُعطن 
ه يف ابتغاء تن يِ ون من أهواء النفس والشهوات، واستهالكه يف حب هللا وحمَْ 

وبدٌر اتم ودوحٌة مباركٌة للكائنات،  ، فهو كربيت أمحرُ ةوجه هللا واملرضا
ليتفِيأ الناس ظالله وأيتوه جللب الربكات. وهو دار أمٍن ليجوس 

ن مَ  وبوركَ  وهو ُمباركٌ  .املضطِرون خالهلا وليأخذوه كهًفا عند اآلفات
شرى ملن القاه ورآه، أو مسع منه بعض الكلمات. إنه رجٌل وبُ  ،حوله

جٍِ عميق ن كل فَ وأيتيه السعداء من  .من وااله، ويُعادي من عاداه يوايل هللاُ 
مسلم ومسلمة. ومن  لودايٍر بعيدة، وهو كهٌف للمنِلة وأماٌن من هللا لك

ُط عليه األشرار، ويسطو ى يف أِول أمره وُيسلَّ عالمات صدقه أنه يؤذَ 
وهو  .، مستهزئني ُمكِذبني، ويقولون فيه أشياء ويسِبون جمرتئنيالُفِجارُ 

 وار، وميشي هواًن كاألخيار، وال جيزي السيئةَ الصِن  جَّ ِج على األرض دَ يدن 
ابلسيئة، ويدفع ابليت هي أحسن وأنسب لعباد احلضرة. حىت إذا مِت أايم 

ل على ن جور السفهاء، فيُنَفخ يف روعه أن يُقبن االبتالء، وما ُقِدر عليه من 
هللا كل اإلقبال، ويسأل نصرته ابلتضرِع واالبتهال، فتتحِرك يف ابطنه هذه 
اإلرادات، فيخِر ساجًدا هلل فُتستجاب الدعواُت، وتكون له النصرة 
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املآل. وخيلق هللا له أسبااًب من السماء ابللطف يف والفتح يف آخر األمر و 
 ب األمرَ ق من تلك األفعال، ويقلِن لْ ويفعل له أفعااًل يتحرِي اخلَ والنوال، 

وكذلك جرت عادتُه أبوليائه،  .كل التقليب ويؤمنه من اخلوف واالهتيال
وقد كتب  ،فإنه جيعل أعداءهم غالبني يف أِول األمر، مث جيعل اخلواتيم هلم

مروٍر من القرون ث كمثل هذه الرجال إال بعد أن العاقبة للمتقني. وال يُبعَ 
ول األعداء وسيل الضالل. إبذن هللا الفِعال، وبعد فساٍد يف األرض وصَ 

 فإذا ظهر الفساد يف األرض وزاد العدوان، وكثر الفسق والعصيان، وقلَّ 
 املعرفة وصار الناس كالعمني، وجهلوا حدود هللا رب العاملني، وتطِرقَ 

فًا ًتا وُمشرن تشتِن أمر الدين مُ  الفساد إىل األعمال واألفعال واألقوال، وصار
على الزوال، واألعداء مِدوا أيديهم إىل بيضة اإلسالم، وانتهى شعار 

يف ُوسع العلماء أن يرِدوا الناس إىل الصالح  يالدين إىل االنعدام، وما بق
واالتِقاء، بل العلماء وهنوا ونسوا خدمة الدين، ومتايلوا على الدنيا الدنِية، 

من اإلميان واليقني. وبلغ أمر الفساد والفسق والضاللة  هلم حظ يوما بق
رجاء أن يربأ  يكانت يف الدرجة الثالثة، وما بق  إىل منتهى الغِي كعِلةٍ 

ن لدن القال والقيل، فعند ذلك يُرَسُل مصلٌح ويُعطى له من مبجِرد  الناس
وعليه  ،إقامة الدليل، وطهارٌة واستقامةٌ  ربه علٌم ومعرفة وصدق وطرقُ 

 رت عادة الرب اجلليل.ج
فاحلاصل أن العناية اإلهلية تقتضي ابلفضل واإلحسان، أن يبعث 
نبيًّا أو حُمدَّاًث يف ذلك الزمان، ويفِوض إليه هذه اخلطة وجيتبيه إلصالح 

يف وقت تشهد فيه القلوب السليمة لضرورة داٍع  ءنوع اإلنسان، فيجي
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إىل أتييد رب  جةً نفس متيِقظة حا كل    من حضرة الكربايء، وحتسِ 
ة أرواحهم، فعند ذلك يظهر ع شامِ ه تقرَ ونفحاتُ  ،السماء، وجيدون رُيه

ويتم احلجة على الكافرين. وال أييت إال   ،يض سيل الفنتغوي ،مأمور هللا
عند الضرورات، وال يسِل السيف إال على الذين سِلوها من الظاملني 

 والعصاة. 
قد أخطأوا وغلطوا يف أمر املهدي مث اعلم أيها السعيد أن أكثر الناس 
كثرٍي من النصارى واليهود، وقالوا   املعهود، ونسبوا إليه سفك الدماء وقتلَ 

إن ملوك النصارى الذين هم ملوك اهلند من أهل املغرب أعين 
رون يف حضرة املهدي صاغرين. قون مث ُُيضَ ذون ويُطوَّ ، يؤخَ نيوفاليور 

وما هلم به من علم أن يقولوا إال كاملفرتين. وما عندهم إال أحاديث 
ضعيفة ووضع من الواضعني، وال جتد يف أيديهم حديثًا صحيًحا من 
خامت النبيني. فاتِقوا هللا وال تعتقدوا كمثل هذه العقائد، وال تسرتوا شريعة 

ن ال يرتكون هذه األقاويل، وال يستقرون هللا حتت الزوائد متعِمدين. والذي
يشفي النفس وينفي اللبس، ويكشف نورا الربهان والدليل، وال يطلبون 

نون النظر كاحملققني، بل يتِبع ى، وال مُيعن الُغِمى، ويـَُوِضح املعمَّ  ن حقيقةٍ ع
بعضهم بعًضا كالعمني، وال يسرحون الطرف كاملفِتشني، فأولئك قوم 

ًبا، أو هم كبيوت عورة، وُيضاهون متصِلًفا قـُلَّ ، ُخِلًباوهاًما يشاهبون جَ 
ٍف ، وآنُ طُِولتْ  حلىً ن غري أو كأشجاٍر غري مثمرة، وليس عندهم من 

                                                           
  )أي األوروبيني. )الناشر 
 )لعلِ الواو هنا زيدت سهوا. )الناشر 
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وهلم أمان ال  .، ووجوه عبست، وألُسٍن سلطت، وقلوب زاغتختْ شَ 
ون جماهل ئيرتكوهنا، وأهواء خيفوهنا، فال يرندون مناهل التحقيق، وال يستقر 

وال يبذلون جهدهم لرؤية احلق املبني، وال جياهدون إليصال  التدقيق،
 الناس إىل ُذَرى اليقني.

ين أان املسيح املهدِي من رب األرابب، أوآخر الكالم يف هذا الباب، 
زاة. إين جئُت على قدم ابن وما جئُت للمحارابت، وما أمرين ريب للغَ 

رم وأرحم، وال أرى مرمي، ألدعو الناس إىل مكارم األخالق وإىل ربٍِ أك
حاجة إىل سِل السيوف من أجفاهنا، بل هي عاٌر لنمنلٍَّة أحاطت البالد 

حاجٌة إىل بـَْرين األقالم جلوالهنا، لننِجي الناس من  !بلمعاهنا. نعم
وإذا جئُت علماء هذه الداير، فكِفروين وكِذبوين  .الضالالت وطوفاهنا

فأراهم  .لوا دِجال افرتىابإلصرار، وأعرضوا عن احلق ابالستكبار، وقا
الكربى، وظهرت أنباء الغيب وبركات عظمى، وُخسف القمر  ةهللا اآلي

إىل احلق وما الن، وعرضُت عليهم  قلبٌ  بَ والشمس يف رمضان، فما تقلَّ 
وألِفُت هلم جملدات ُسبَل اهلداية، فما امتنعوا من العماية والغواية، 

وزادوا ضخيمة وكتًبا مطولة مبسوطة فما قبلوا احلق بل سبوا كالسفهاء، 
يف الغِي واالعتداء. وقد وضح هلم بصدق العالمات أنين من هللا رب 
السماوات، فما كان أمرهم إال الفحش واإليذاء والشتم واالزدراء، وقد 

لًما وُعُلوًّا وما كانوا رأوا من ريب آايت وأنواع أتييدات، فما قبلوا ظُ 
هم يف غري وقت بل جئُت عند ُغربة اإلسالم، يف زمان منتهني. وما جئتُ 

وكانوا من قبل  ،فساٍد أشار إليه سيدان خري األانم، وعلى رأس املائة
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نبذوا  جئتهمما لُيسبوهنا مباركة للمِلة، فو ، املائة هذهوقت ينتظرون 
 خوف سيف الدولة ولوالعادين. علومهم وراء ظهورهم، وصاروا أِول امل

هذه  ط، لقتلوين ابلسيوف واألسِنة، ولكن هللا منعهم بتوسِ الربطانية
الدولة احملسنة، فنشكر هللا ونشكر هذه الدولة اليت جعلها هللا سببًا 
لنجاتنا من أيدي الظاملني. إهنا حفظت أعراضنا ونفوسنا وأموالنا من 

يش حتت هذه السلطنة ابألمن وفراغ ر وإاِن نعوكيف ال ُتشكَ  .الناهبني
البال، وجُنِينا من أنواع النكال، وصار نزوهلا لنا نزول العِز والربكة، ونلنا 
غاية رجائنا من أمن الدنيا والعافية، فوجبت إطاعتها ودعاء إقباهلا 

قلوبنا  جعلنا أبيدي السطوة، بل تْ رَ إهنا ما أسَ  .وسالمتها بصدق النِية
ا، ووجب هتن ربَّ املِنة والنعمة، فوجب شكرها وشكر مَ أسارى أبايدي 

مِنا هذه امللكة املعِظمة، واحفظها  طاعتها وطاعة حفدهتا. اللهم اجزن 
 بدولتها وعِزهتا، اي أرحم الرامحني. آمني.
 1899سنة  روري ف 21، الراقم املرزا غالم أمحد القادايين
 

 
 
 

                                                           
 )يبدو أن "ت" سقطت هنا سهوا، والصحيح: "جعَلْت". )الناشر 




