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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 



                       إمتام احلجة                                                                        باقة من بستان املهدي                                                                    

   

 

51 

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 
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 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
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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
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، 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 
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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
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 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   

 
 

 

 

 

 

 

 

 




