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  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي    بسم اهللا الرمحن الرحيم  
� �
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، اإلمام املهدي واملسيح  القادياينلقد ألَّف حضرة مزرا غالم أمحد
 سلسلة كتبه العربيةبلسان عريب يف  ، هذا الكتاب العظيم�املوعود 

ه  مخسة وعشرين كتابا وهي ربع ما كتب حضرتالبالغ عددها حنو
 حيكم به حضرته، بصفته احلَكَم العدل ..بالعربية واألردية والفارسية

املوعود، يف أهم خالف نشب بني املسلمني؛ وهو اخلالف بني الشيعة 
وقد أكد حضرته فيه أنه اختار أن يكتبه بالعربية متوجها به إىل . والسنة

ا مل العرب حمسنا الظن م وبصلحائهم وأتقيائهم، وراجيا أن يقبلوه
فقد كان حضرته . يتوخاه منهم من إخالص وحب للصدق والتباعه

، �حمبا للعرب بسبب حبه العظيم لسيده ومطاعه حممد املصطفى 
هلا وكان ينتهز كل فرصة للتوجه إليهم يف مؤلفاته بكلمات ترق 

  .القلوب وتفيض حبا صادقا خالصا
 إليه وقد نشأت فكرة تأليف هذا الكتاب إثر توجه بعض الشيعة

ومع أن حضرته . يسألونه ليحكم يف اخلالف بني الشيعة والسنة �
قد نشأ يف أهل السنة، إال أنه كان يف صباه قد تعرف إىل الشيعة عن 

 � حلضرته  فتسنت حيث كان أحد مشاخيهم أستاذا له،كثب
الفرصة لالطالع على أفكار الشيعة وأحواهلم، فأدرك أن سوء الظن 

  . ودى م وقسى قلوموشتم الصاحلني قد أ
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 ب 

 أيب ،ومبا أن دعوى الشيعة تقوم على تفسيق اخللفاء الراشدين الثالثة
 فلم يشأ - رضوان اهللا عليهم - وغالبية الصحابة ،بكر وعمر وعثمان

حقيقة تلك عن أن حيكم مبا متيل إليه نفسه؛ بل فضل أن يسأل اهللا تعاىل 
 رأي أهل الشيعة وأفكارهم الدعوى، فكان أن أنبأه اهللا تعاىل بفساد

قوهم واعتربوهم يف زمرة املنافقني حيث عادوا هؤالء األبرار وفس
والكافرين، مع أن الصحابة هم خرية األخيار وكانوا عند اهللا من 

  .املقبولني وكانوا من حتققت فيهم مسات اخلالفة وإماراا
 األدلة  فيههذا الكتاب متوكال على اهللا تعاىل جامعابتأليف  فبدأ 

  .والرباهني على بطالن هذه العقيدة الباطلة السخيفة اليت حتملها الشيعة
هو أن يتم نبذ  �وقد كان املبدأ األول الذي استند إليه حضرته 

املرويات يف هذه املسألة جانبا وترك اجلدال فيها نظرا لظنيتها وملا يشوا 
 منه األدلة وهكذا فقد جلأ إىل القرآن الكرمي واستخرج. من تشويه

 على أن مسلك أهل  إىل جانب األدلة العقليةالقاطعة والرباهني الناصعة
وذا فقد أكد جمددا على منهجه . الشيعة كان خمالفا متاما للقرآن الكرمي

 على كل الفكري الذي تقوم عليه كل أعماله، والذي يقدم فيه القرآنَ
  .ما سواه ويقدم فيه اليقينيات على الظنيات

النقطة احلامسة اليت أوصلت حال الشيعة  �لمس حضرته وقد ت
إىل ما هم عليه، وهي تضخيم فئة وحتقري أخرى وتكفري اآلخرين بسبب 

وبين أن الكراهية قد أعمت أبصارهم .  يف الرأي والعقيدةاخلالف
وقد بين حضرته أن . وجعلتهم مائلني إىل اإلنكار والتطرف يف الرأي

زع صفة اإلميان عن أي من فئتني متقاتلتني وإن ـالقرآن الكرمي مل ين
كما أن القرآن قد مسى املختلفني . بغت إحدامها على األخرى وطغت
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ج 

من املؤمنني إخوانا رغم خالفهم ورغم ما وقع يف صدورهم من غل 
.  من صدورهمزع الغلِّـ بن�جتاه بعضهم بعضا، كما تكفل هو 

الختالف يف االجتهاد بني  أن اخلالف قد يقع نتيجة ا� وبين حضرته
أكابر األتقياء وال يكون نتيجة فساد نيات فئة دون أخرى، ولكن ينبغي 
أن يكون املنهج يف تلك احلال هو طي هذه املخاصمات ال روايتها 

  .وإذاعتها
م األدلة  وقد� عن أيب بكر الصديق �وقد دافع حضرته 

.  حتققا كامالكان من حتققت فيه آية االستخالف �أنه الساطعة على 
وذكر مناقبه وأعماله العظيمة لإلسالم وأولياته وصحبته ومالزمته 

 �كما دافع عن عمر بن اخلطاب .  يف احلياة ويف املمات�للرسول 
ما أوذيا كما أوذي األنبياء . ن مناقبه وأعماله العظيمةوبيوأكد أ

 علي وكذلك دافع عن.  هلما سنتهم وهذه عالمة مرياثهماوجرت عليهم
�ن أن الشيعة قد أساءوا إليه مبا نسبوه إليه مما ال يليق مبكانته  وبي

دافع حضرته عن عثمان وسائر الصحابة رضي اهللا كما . ومقامه العظيم
ن أن القرآن يشهد هلم أن اهللا تعاىل قد ألزمهم كلمة التقوى عنهم وبي

  .وكانوا خرية عباد اهللا الصاحلني
ا الكتاب الذي يتكون من مقدمة ومتهيد ويف الباب األول من هذ

مسألة  �وبابني إضافة إىل رسالة وثالث قصائد، تناول حضرته 
كما تناول يف الباب الثاين . ن حقيقتها ودلل عليهااخلالفة وناقشها وبي

مسألة املهدي وحقيقة بعثته، وتناول احلال الذي وصلت إليه األمة 
وبني حضرته أن اهللا أرسله . رجيةاإلسالمية بسبب الفنت الداخلية واخلا
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 د 

إماما مهديا إلصالح أحوال األمة الداخلية ومسيحا موعودا ملقاومة 
  .الفتنة النصرانية اخلارجية، وساق األدلة على هذه الدعوى

،  فحسبومل يقتصر هذا الكتاب على تقدمي األدلة النقلية والعقلية
ن من خالهلا وبيامتاز ا حضرته، أيضا بل برزت فيه صبغة حتليلية 

كيفية نشوء اآلراء واألفكار الفاسدة وآثار تلك اآلراء على من يعتقدون 
كذلك فقد دعا . ا إضافة إىل مآل تلك اآلراء ومؤداها ونتائجها

حضرته الشيعة يف أوله إىل املباهلة إن مل يقبلوا حجته، ودعا السنة 
. عنها مستكربينوالشيعة يف آخره إليها إن مل يقبلوا دعوته وأعرضوا 

ا شامال لألدلة والتحليل مستندا إىل وهكذا فجاء هذا الكتاب حمكم
الوحي يف بدايته ومشفوعا بدعوة إىل املباهلة إثباتا للحق يف أوله ويف 

كل ذلك يف قالب أديب عريب فريد رصني مليح ممتع متيزت به . آخره
  .كتابات حضرته

  :مثة أمور ال بد من التنويه إليها، وهي
 اعتمدنا يف إخراج هذا الكتاب على الطبعة اُألوىل الصادرة يف -١

املكتبة " اخلالفة"، واحملفوظة حاليا يف مكتبة �زمن سيدنا أمحد 
  . املركزية للجماعة بربوة، باكستان

 عموما - بنفسه، وكَتب �مثة هوامش وضعها سيدنا أمحد  -٢
  . أي من املؤلف" نهم: " عند ايتها-

وهناك هوامش أخرى قد أضافتها اللجنةُ العاملة على إخراج  -۳
  . باخلط املائلهذه الطبعة، وقد ميزت عن اهلوامش األصلية 

 إن تشكيل الكلمات قد مت حبسب الطبعة األوىل، إال فيما شذ -٤
  .وندر
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ه 

كما أن سور وأرقام اآليات القرآنية مل ترد يف األصل بل  -٥
أرقامها تبدأ باعتبار البسملة أن علما . هلامشأضيفت من قبل الناشر يف ا

  .آية أوىل من كل سورة
إخراج لذين سامهوا يف لوال يسعنا هنا إال أن نشكر ونطلب الدعاء 

هاين طاهر،   متيم أبو دقة، املهندسمصطفى ثابت،: وهم هذه الطبعة،
 سيد عبد احلي شاه، مجيل حممد عصام اخلامسي،مها دبوس، السيدة 

فيق، مبشر أمحد كاهلون، مرزا حممد الدين ناز، رانا تصور الرمحن ر
 د ناصر،ـرفيق أمحد ظفر، ـمقبول أمحاحلافظ مظفر أمحد، ، أمحد خانْ

 .، وعبد املؤمن طاهرد ايد عامر، حممد طاهر ندميـعبعبد الرزاق فراز، 
  . جزاهم اهللا أحسن اجلزاء، آمني

 للحق للطالبني، وأن نسأل اهللا تعاىل أن جيعل هذا الكتاب فيصال
  .ينفع به عباده، وأن جيعله سببا هلدايتهم إىل الصراط املستقيم، آمني
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أ أ 
  

‰bîÈß´ibČîÈÛa@òía†�@@ @
dĐ¨a@òÏŠÈßë@�  

سني ح دمحم  وباألخص الشيخ،لنيجع املستنيابيالع مإن معظ"
، اء فيهطاخأل انا عثًحب إالية العرببنا ين ال يتصفحون كُتذلا، يولالبطا

ة ئمضا ضمن قاأيخ اس سهو الن-بب ظلمة التعصب فيهم سب -ون دعي
 األغالط  تلكأن يعزى إلينا منولكن احلق أنه ال ميكن . غالطاأل

أما . انبحه يف موضع آخر من كتيحصد  يرِما ملإال الصرفية والنحوية 
كون ي امنة بيفدصلا ريق طلىع أًطخ أو تعبري  لفظ مانكا ميف درو إذا

فال مناص .. ىخرأل يف عشرات األماكن اةيحصحقد ورد بصورته ال
ه غلطًا تربون يعمن أخ بدالً ال أن يعزوا ذلك اخلطأ إىل سهو الناسإهلم 
 عنيبولو أم أخذوا .  كان فيهم شيء من اإلميان واإلنصاف، إنمنا

ا ملظ مهترافتب العترفوا باقه الكذه ا فناألّ ليتا لةَجعالر االعتبا
  .تأليفات خارقةً للعادة اهوعدلو ،اظيمع

 ن السهو واخلطأ، وأماعن القرآن الكرمي وحده منـزه أاحلق و 
 يولفإن السيد البطا. البشر فلم يسلم كالم أحد منهم من هذا العيب

 قيسل ار امرئشع حىت من اطًوا أغالرجتخاسنفسه يعترف بأن الناس 
رئ أو امري للحري طأخفةً على د صرث عملنكن  ميهل ف.وكالم احلريري

                                                           

. هذه ترمجة النص الوارد باللغة األردية يف الصفحة التالية من صفحة الغالف �
 )الناشر(



����א����� �

  

ب ب 

والواقع أن اإلتيان بالدقائق واملعارف .  كالكانتهما؟ مب يعد أنالقيس
عب، أما الطعن والقدح فيمكن أن يقوم به شخص ذو كفاءة عادية ص

  .بل يتسىن ذلك لشخص غيب حمض أيضا
محامة "ى احملددة من قبلنا لتأليف كتاب بإزاء كتابينا املدة القصو

م، فانقضت تلك ١٨٩٤كانت إىل اية يونيو " نور احلق"و" البشرى
املدة دون أن يبعث أحد من املشايخ طلبه للحصول على اجلائزة منا على 

ال شك أم . أساس تأليف كتاب إزاء كتايب، واآلن فقد فات األوان
أن األغبياء واحلساد، حىت إن بعض السذج منهم سعوا للطعن والقدح ش

قد أتوا ببضعة األخطاء اليت حصلت من سهو الناسخ أو بتغافل مين عن 
غري أم ما فتحوا أعينهم قط لريوا . طريق الصدفة، طالبني اجلائزة مين

أن وعد اجلائزة على كل خطأ كان مشروطا بأن يكتب مثل هذا 
؛ وإال فإن الطاعنني احلاسدين الذين ليس الشخص أوالً كتابا بإزاء كتايب

يف جعبتهم شيء من الثروة العلمية، يبلغ عددهم يف الدنيا اآلالف بل 
مئات اآلالف، فهل هذا يعين أن نقدم اجلائزة جلميع هؤالء؟ كال، بل 

مثالً، مث إذا " سر اخلالفة"جيب أن يكتبوا أوالً كتابا بإزاء كتابنا هذا 
ن األخطاء وكان يضاهي كتابنا يف البالغة كان كتام مربأً م

والفصاحة، فيمكنهم أن ينالوا منا على كل خطأ يعثرون عليه روبيتني 
وإال . باإلضافة إىل اجلائزة اليت وعدنا ا على تأليف كتاب مماثل لكتابنا

  . والسالم على من اتبع اهلدى. فإن الطعن بدون ذلك بعيد عن احلياء
  العبد املتواضع

 أمحدغالم 
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č�şŠòÏý¨a@@ @
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

عطييا ماإلميان والعقل والفكر، حنض بات احلمد ر عتبتك بطي
والشكر، ونداين حضرتك بتحيات التمجيد والتقديس والذكر، 

 .ونطلب وجهك بقصوى الطلب، ونسعى إليك يف الطرب والكرب
 .ينحنفد إليك وال نشكو األين، ونؤمن بك وال نأخذ يف كيف وأ

وجئناك منقطعني من األسباب، ومستبطنني أحزانا للقاعدين على 
 ، واملستكربين،عني وطرق الصوابالسراب، والغافلني عن املاء املَ

. الذين يبلعون الريق، ويرفضون الكأس واإلبريق، ويعادون الصادقني
هام، فة أو جلخق ألوهام، وما كانت ظنوم إال كمئيتركون احلقا

. ون أهل املعارف إال متكاسلني، وال ينظرون احلق إال العبنيوال جييئ
وهجميف الليل الداجي، فصار العقل يهم أوهامهم كالبالء املفاجت 

كبنيكالظلف الواجي، فسقطوا على أنفسهم م .والتحصهم تعصهم ب
 وامتألوا .وا الدبر كالفرار وولّ،سفوا على الواعظنيأإىل اإلنكار، و
وما . ون الناصحني، وطفقوا يسب وعقدا ونقضوا عهداحشنة وحقدا،

كِّةُكان فيهم إال مادغباوة، ر من   الفنتداروا رحىأف ،ثاوةإ بب
وا  شقاوة، فبعدوا عن حق وحالوة، وجلَحيهم ربر تاعداوة، وسفَ

دع ول طبائعهم، وخؤكثرت الفنت من ح. عن أوطان الصدق تائهني
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 ر حاهلم، وطهحأصلة حممد ومفارحم أُ رب. الناس من اختداعهم
ك وحبيبك حممد خامت ك على نبيم وبارِ وسلّ بلباهلم، وصلّلْزِباهلم وأَ

 ةعمائد امللّالنبيني، وخري املرسلني، وآله الطيبني الطاهرين، وأصحابه 
  .آمني. والدين، وعلى مجيع عبادك الصاحلني

 فيهتتولد أيام ه األيام فاعلم أيها األخ الفطن، أن هذ.. أما بعد
 األهواء كاضطرام فيهد الدود يف اجليفة املنتنة، وتضطرم كتولُّ الفنت

وأرى اإلسالم يف خطرات من إعصار . النريان من اخلُشب اليابسة
 ، قد انقلب الزمن واشتدت الفنت.هذا الزمان، وصراصر هذا األوان

وازورلتا الكاذبني مغضبني على الصادقني، قْت مت وجنتا وامحر
سهم إال لعداوة احلق وأهله، وما كان تعب. الطاحلني على الصاحلني

له، وال يصرب حن و وينجي اخللق مفإن أهل احلق يفضح اخلؤونَ
ه، بل يرد عليه من فوره، ويصول على على كلمات الظامل وجورِ

كل مريب لتكشيفعيبٍ مسني املدلّ سترِ، وهتك . وكذلك كنت
 أمرهم من محاية  احلق إىل طعن املعادين، واجنرةُهم حمبتلمممن أس

  .الصدق إىل تكفري املكفرين
 هذه املائة، درين بكوين جمدأمرين وبشإذا وتفصيل ذلك أن اهللا 

املسلمني عن هذه الواقعة املوعود هلذه اُألواملسيح مة، وأخربت، 
ا من افغضبوا غضبا شديدا كاجلهلعجلة، وقالوا لة، وساءوا ظن

م، لهم بثمار من طيبات الكَوكلما جئت. اب ومن املفترينكذّ
أعرضوا إعراض البيل م، حىت غلظوا شيف الكالم، ولسعوين حبة م

غت حق التبليغ مرارا، وأعلنت هلم  ونصحت هلم وبلّ.املالم



����א����� �

  

٣

ا، فلم تزل سحبهام،  نصاحيت تبدو كاجلَوأسررت هلم إسرار
زيد شقوة اللئام، حىت زادوا اعتداًء وجفاًء، وطبع  مواعظي توخنب

. ين وداًء، وكانوا على أقواهلم مصراهللا على قلوم فاشتدوا دناءةً
 ففعل ،روين وافتروا من عند أنفسهم أشياءبوين وكفّولعنوين وكذّ

وطردين كل رجل .  كانوا كاذبنيبني أمكذّاهللا ما شاء، وأرى امل
واين، إال الذي دعدحناظرِاين وهداين، فحفظين بلمحات اين ه، ورب

  . بعنايات خاطره، وجعلين من احملفوظني
وبينما أنا أفرنة، وأمسع منهم أنواع الطعن  من سهام أهل الس

 وعلماء  الشيعةواللعنة، إذ وصلين بعض املكاتيب من بعض أعزة
ة، مارات خامت األئمأ، وأمر اخلالفة عنتلك الفرقة، وسألوين 

اء،  من طلباء احلق واالهتداء، بل بعضهم يظنون يب ظن األحبواكانو
ويتخذونين من النصحاء، ويذكرونين خبلوص أصفى وقلب أزكى، 

 بكتاب لْهيحى، وقالوا ظم عةرى وحهب أَفكتبوا املكاتيب بشوقٍ
 خطوطا  مث أرسلوا إيلّ.أشفى، يشفينا ويروينا ويهب لنا برهانا أقوى

يت األوىل، ى، فتذكرت قصر حىت وجدت فيها ريح كبدتترى، ح
أقد وانثنيتم رِجال وأؤخاين ريب األغىن، وألقى يف ر أخرى، حىت قو

روعي ما ألقى، فنهضت لشهادة احلق األجلى، وال أخاف إال اهللا 
  .األعلى، واهللا كاف لعباده املتوكلني

نة عادخ شواعلم أن أهل السرموين يف ، والشيعة كلّينأوين يف ش
من األولني كلمات كبرية، وسأمسع من  إقبال زماين، وإين مسعت

اآلخرين أكرب منها، وسأصرب إن شاء اهللا حىت يأتيين نصر ريب، هو 
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ورأيت .  يراين ويرمحين، وهو أرحم الرامحني؛معي حيثما كنت
أكثر أحزاب الشيعة ال خيافون عند تطاول األلسنة وال يتان قون دي

ب احلقيقة، وال يذوقون لبوب الطريقة، واآلخرة، وال جيمعون نش
 وال يفكرون كالصلحاء، وال يتخريون طرق االهتداء، فرأيت

تفهيمهم على نفسي حقا،ا واجبا الزمينال يسقط بدون األداءا ود . 
هذه الرسالة الع بدل احلالة، فكتبتم ويجالة، لعل اهللا يصلح شأ

م ما اختلفوا فيه، وأخربهم عن ن هلوألبيوإن كان  اخلالفةسر ،
ما على الغافلني ها إال ترحفتتأليفي هذا كولد اإلصافة، وما ألّ

 وأتيقن أن هذه الرسالة تحفظ .وإمنا األعمال بالنياتوالغافالت، 
 من املرارة، وسأمسع من ختلوكثريا من ذوي احلرارة، فإن احلق ال 

  . اللعنة، كما مسعت من أهل السنةعلماء الشيعة أنواع
ل إال عليك، وال نشكو إال إليك، وال ملجأ إال ال توكُّ.. فيا رب

إلصالح بأمرك ذاتك، وال بضاعة إال آياتك، فإن كنت أرسلتين 
وإن كنت . د الصادقنيين كما تؤيدين بنصرك، وأيكْ فأدرِ،زمرك

خزِحتبوإن تركتين فمن . املخذولنيين كامللعونني ين وختتارين فال ت
اء، وال تشمت  عين الضرأْ فادر؟احلافظ بعدك وأنت خري احلافظني

  .وانصرين على قوم كافرينيب األعداء، 
ني، وفيها هدايات لذوي أما الرسالة فهي مشتملة على متهيد وباب

قنيالعينني ولقوم مت .كة، ويضمرخها وأسأل اهللا أن يضع فيها ب
  .منينا وهو خري املعلّمري رمحة، وال علم لنا إال ما علّبعطر التأث

� �

� �� �� �� �
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مت من حضرة  علّ أين امرؤ، رمحكم اهللا،اعلموا.. أيها األعزة
وجناين من اعتياص املسري، ،رين ريب لكل دقيقةاهللا القدير، ويس 

ى يب من بيت نفسي إىل بيته العظيم الكبريوعافاين وصافاين وأسر. 
وتشرفت .. بلة احلقيقية بعد قطع الرباري والبحار الق وصلتفلما

ريب بتجديد املدارك وإدراك بطواف بيته املختار، وخصصين لطف 
األسرار، وكان ريب خه كلَّوين دودي، واستودعتدوجودي، و 

غت منه يف  علم من الدقائق واألسرار، وصبوأخذت من لدنه كلَّ
 صرفت عنان التوجه إىل كل نزاع كان بني ،مجيع األنظار واألفكار
ق القوم وامللة، وفترف يف كل أمر من السبب والعلة، وما تركت شت

موطنا من مواطن البحث والتدقيق، إال واستخرجت أصله على وجه 
وعرفت أن الناس ما أخطأوا يف فصل القضايا، وما وقعوا . التحقيق

 فإم ،ذهول عن طرف آخرال يف اخلطايا، إال مليلهم إىل طرف مع
روا جهة واحدة بغري علم وحسبوا ما خالفها أصغر وأحقركب. 

با إذا كانت مغمورة يف حشيء من وكان من عادات النفس أ 
 ة،وال تسمع نصاحة ذوي املواسا، الفهخي أشياء ىاملطلوبات، فتنس

 ي وال حياضر جمالسهم وال يصغ،بل رمبا يعاديهم وحيسبهم كاألعداء
 وهلذه املفاسد علل وأسباب وطرق .إىل كلمام لشدة الغطاء

وأبواب، وأكرب علله قساوة القلوب، والتمايل على الذنوب، وقلة 
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 والكاذبني من أهل ، وصحبة اخلادعنيعادااللتفات إىل حماسبات املَ
ل العثرات يف العادات، وتكون  وإذا رسخوا يف جهلهم فتدخ،العناد

 فنعوذ باهللا من عثرات تنتقل إىل عادات وتلحق ،للنفوس كاملرادات
ورمبا كانت هذه العادات مستتبعة لتعصبات راسخة من . باهلالكني
ل لطالب احلق والرشاد،  قات واادالت النفسانية سم.جمادالت

وقد تكون العلل املفسدة . وقلما ينجو الواقع يف هذه الوهاد
ال يراها صاحبها حىت يون خمفية، ة مستترة، ومن العواملوجبات املضلِّ

وحينئذ يسعى إىل املشاجرات، . وحيسب نفسه من املصيبني املنصفني
 ورمبا حيسب خياال طفيفا ورأيا ضعيفا ،�اتصاخلصوويشتد يف 

وسبب كل .  فيميس كالفرحني،كأنه حجة قوية ال دحوض هلا
 وانتقاش العلوم الصادقة، عن ر، واخللو التدبر وعدم التبصةُذلك قلّ

ورِصعلى شهوات النفس بكمال  الرسوم الباطلة، واالنتكاس 
النظر عن الطموح اجلنوح واحلرمان من مذوقات الروح وعجز 

واإلخالدإىل األرض والسقوط عليها كع نيم.  
وهذه هي العلل اليت جعلت الناس أحزابا، فافترقوا وأكثرهم 

ختيذّا، وكذّروا تباببوا احلق كا وصالو،ل لعنوا أهله كاملعتدينا، باب 
 ونظروا إىل أهل احلق بتشامخ األنوف، ،ق على احملسنني مارِكخريجٍ

وحسبوا أنفسهم من العلماء واألدباء،  ف،ؤووتغيظ القلب امل
ومنهم الذين ناهلم من . وسحبوا ذيل اخليالء، وما كانوا من املفلقني
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ح اهللا عيوم وفتاملعرفة، ورزق من احلق واحلكمة،  من اهللا حظٌّ
ومنهم قوم أخطأوا يف كل .  فرأوا احلقائق حمدقني،وأزال ظنوم
قوا بني وجود وعدمقدم، وما فر،ستبصرين وما كانوا م .وا أصر

م، وخطوات خطيعلى مركوزات خطرام، ولباس سيم، ائا
  . وكانوا قوما مفسدين

ويئسوا من سالبأ �الء نزعواراس بعد ما وإذا نزعوا عن امل ،
وبنحت راءد واالزالتحقريب  مالوا ميلة واحدة إىل اإليذاء،اسحاجل ،

وكلما خضعت هلم بالكالم مالوا إىل . البهتان واالفتراء والتوهني
.  يعصمين ريب احلفيظ املعني ملاإلرهاق واإليالم، وكادوا يقتلونين لو

ظلمات فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوم وزاد ذنوم، وتركهم يف 
فنهضت بأمر اهللا الكرمي، وإذن اهللا الرحيم، ألزيل األوهام . متخبطني

وأداوي السقام، فاستشاطوا من جهلهم غضبا، وأوغلوا يف أثري 
 ا، وفتحوا فتاوى التكفري ودفاتر الدقارير، وصالوا علي وسبزرايةً

 .ضبأنواع التزوير، ولدغوين بلسان نضناض، وداسوين كرضرا
حت فما مسعوا، ورمبا دعوت فما توجهوا، وإذا ناضلوا وطاملا نص

ففروا، وإذا أخطأوا فأصرواجترءوا . وا، وما كانوا خائفنيوا وما أقر
على خيانات فما تركوها وما ألغوها، حىت إذا احلقائق اختفت، 

، ومعارف بت وغرلتوقضية الدين استعجمت، ومشوس املعارف أفَ
و،بتامللة اغتربت وتغر الدواهي اقتربت ودنت وغلبت، وبيت 

                                                           

�
 )الناشر. ("دالء":  والصحيح،سقطت من هنا سهوا" د"يبدو أن   
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 واألمن واإلميان أجفال، ورأيت أن الغاسق قد ،الدين والديانة خال
ة قد انتقب، فألّوقب، ووجه احملجكُتب فتها ا لتأييد الدين، وأترعت

من لطائف األسرار والرباهني، فما انتفعوا بشيء من العظات، بل 
ظات، وما كاحسبوها من الكلنوا منتهنيم املُحف .  

 ي والنار املضرمة بردت، وما بق،مث إذا رأوا أن احلجة وردت
ن  من مجر الشبهات، فركنوا إىل أنواع التحقريات، وقالوا ممجرةٌ

دد الداعي إىل اإلسالم، أن يكون من العلماء الراسخني أشراط ا
ا  وهذا الرجل ال يعلم حرفا من العربية، وال شيئً،والفضالء الكرام

ن العلوم األدبية، وإنا نراه من اجلاهلني، وكانوا يف قوهلم هذا من م
 ،مين إن شاء، فاستجاب يل الدعاءفدعوت ريب أن يعلّ. الصادقني

مث . فأصبحت بفضله عارف اللسان، ومليح البيان، ومن املاهرين
ني يف العربية مأمورا من احلضرة األحدية، وقلت يا معشر فت كتابألّ

توا مبثلها يا ذوي الدعاوي ، إن كنتم من العلماء واألدباء، فأْاألعداء
ان عند صفر وا واختفوا كالذي ادففر. والرياء إن كنتم صادقني

 فما قدر على األداء بعد ،فاق إال بعد إنفاق العنيأاليدين، وما 
التطوق بالدمه مستحقّين، والزيف تقاضي اللُه وجد ني، فما كان ج
  . كذلك خيزي اهللا قوما متكربين؛نياعيد املَعنده إال مو

ار والنكبة، ما تة، وهتك األسوالعجب أم مع هذا اخلزي والذلّ
رجعوا إىل التوبة واالنكسار، وما اختاروا طريق األبرار واألخيار، 

وما تقوضت الصفوف، وما سعوا إىل احلق ف ؤواملوما صلح القلب 
وا التعبس واالزورار، وكانوا إىل  وأبد،ذاروا عين الع بل لو،نادمني



����א����� �

  

٩

ورأيتهم يف سالسل خبلهم كاألسري، وما نصحت هلم . الشر مبادرين
نصحا إال رجعت يائسا من التأثري، حىت تذكرت قصة القردة 
واخلنازير، واغرورقت عيناي بالدموع إذ رأيت ذوي األبصار 

  . كالضرير، وإين مع ذلك لست من اليائسني
هلقدرض الوقي تك أستارهم وجزاء فجم عادوا ارهم أ

 عبثًا واحلق باطالً، وا املنصورين، وحسبوا اجلدالصادقني وآذَ
، وما أعوامٍذْ  موإين أراهم يف لدد وخصامٍ. فكانوا من املعرضني

عرض عن اخلطاب، فأردت أن أتركهم وأُ. أرى فيهم أثر التائبني
إىل الصاحلني للكتاب، وأتوجه السجلّوأطوي ذكرهم كطي  .

ه، ولكين ما أرى ههم إىل احلق والصواب لفعلتما يوجيل ولو أن 
تدبريا يف هذا الباب، وكلما دعوم فرجعوا متدهدهني، وكلما 

بيد أين أرى يف هذه األيام أن بعض . قهقروا مقهقهنيفقدم 
العلماء من الكرام رجعوا إيل وانتثرت عقود الزهام، وزال قليل 

دالج ، وتربءوا من خبث أقوال األعداء، وأدهشهم اإلمن الظالم
 هلذا خ بخ ب:يف الليلة الليالء، وجاءوين كالسعداء، فقلت

االهتداء، وهداهم رم إىل عني الصواب من مالمح السراب، 
 وشربوا من كأس اليقني، وسقوا من ماء معني، ،وين خملصنيفوافَ

كذلك أدعو  .العارفنيوأرجو أن يكمل اهللا رشدهم وجيعلهم من 
ر طرق الصواب،  أن يوفقهم اهللا هلم لتخي،ارة هذا الكتابلنظّ
ومن بلغ أشه يف نشأة روحانية، فسيقبل دعويت بتفضالت د

إىل عظايت، واهللا يعلم ييت كلمايت لكل من يصغربانية، وقد سو 
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جمالبها ويدري طالبها، وال تتخطى نفس فطرا، وال تترك قرحية 
  .تها، وال يهتدي إال من كان من املهتدينشاكل

 أن قوما من الذين قالوا حنن أتباع أهل ، رمحكم اهللا،اعلموا
من أكابر الصحابة البيت ومن الشيعة قد تكلموا يف مجاعة 

وا يف قوهلم وعقيدم، ة، وغلَ وأئمة امللّ� وخلفاء رسول اهللا
لغضب والظلم ، ونسبوهم إىل اخليانة واةورموهم بالكفر والزندق

لزمان وما فاَءا، وما انتهوا إىل هذا والغيم نشروما هم إىل الطي ،
هم، روه يف كل خبهم، وختي سبكروا ذبل استحلَ. كانوا منتهني

وحسبوه من أعظم احلسنات بل من ذرائع الدرجات، ولعنوهم 
واستجادوا هذا العمل وشدوا عليه األمل، وظنوا أنه من أفضل 

 الصاحلات والقربات، وأقرب الطرق البتغاء مرضاة اهللا أنواع
 من الزمان، رهةًثت فيهم بوإين لبِ. وأكرب وسائل النجاة للعابدين

ويسأتوجس ما كانوا ر يل رب ي كل وقت االمتحان، وكنت
يصغي إىل كل طرق االختالبون يف هذا الباب، وأُسر.ض  وقي

 فكنت فيهم ،ان من أساتذيتالقدر حلسن معرفيت أن عاملا منهم ك
ارليال وا، وما كان أن تتوارى عين خبيئتهم ا، وجادلتهم مرار

أو خيفى علي رؤيتهم، فوجدت أم قوم يعادون أكابر الصحابة، 
ط إىل  ورأيت كل سعيهم يف أن يفر.ورضوا بغشاوة االسترابة

الشيخأو،ني ذم يذكرون للناسكانوا ، فتارة  يلحقهما وصم 
، ويزيدون عليه كدالفَ، وتارة يشريون إىل قضية قصة القرطاس

وكذلك كانوا جمترئني على افترائهم وسادرين  أشياء من اإلفك،
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أمسع منهم ذم يف غلوائهم، وكنتالصحابة وذم أهل  القرآن وذم 
أُاهللا ومجيع ذوي العرفان، وذم هات املؤمننيم .ود فلما عرفت ع

 االنزواء، ب إيلّتهم أعرضت عنهم وحبشجرم وخبيئة حقيق
 وكنت أتضرع يف حضرة قاضي احلاجات، .ويف قليب أشياء

مت رشدا من الكرمي  فعلِّ،ليزيدين علما يف هذه اخلصومات
احلكيم، وهديت إىل احلق من اهللا العليم، وأخذت عن رب 
الكائنات وما أخذت عن احملدثات، وال يكمل رجل يف مقام 

لم وصحة االعتقادات إال بعدما يلقى العلوم من لدن خالق الع
إال الفضل الكبري من حضرة   وال يعصم من اخلطأ،السماوات

الكربياء، وال يبلغ أحد إىل حقيقة األمور ولو أفىن العمر فيها إىل 
م الدهور، إال بعد هبوب نسيم العرفان من اهللا الرمحن، وهو املعلِّ

 وجيعل من ،م، يدخل من يشاء يف رمحتهاألعظم واحلكيم األعل
 ورزقين من العلوم  اهللا علينوكذلك م .يشاء من العارفني

النخب، وجعل يل نورا يتبع الشياطني كالشهب، وأخرجين من 
ار ما غش ليلة حالكة اجللباب إىلاه قطعة من الرد باب، وطر

عطيت وأُ.  فأصبحت بفضله من احملفوظني، مانع عن البابكلّ
ن فهمٍمخيرق العادة، وم ن أسرار تعجب ن نور ينري الفطرة، وم

غ اهللا علومي بلطائف التحقيق، وصفاها كصفاء وصب. الطالبني
 وكل قضية قضى ا وجداين أرانيها اهللا يف كتابه ليزيد ،الرحيق

ى إمياين، فأحاطت عيين ظهر اآليات وبطنها ناين، ويتقوياطم
وأعطاين ريب أنواع . ثنيأُعطيت فراسة احملد، و وظعنهاهانيوظعا
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فهم جديد لكل زكي وسعيد، ليصلح املفاسد اجلديدة ويهدي 
نظر .  وهو أرحم الرامحني،ع السعيدة، ومن يهدي إال هوئالطبا

الزمان ووجد أهله قد أضاعوا اإلميان، واختاروا الكذب 
من منهم خان، وموالبهتان، مروعي  تكلم مان، فنفخ يف نن ائت

 وقال ،أسرارا عظيمة، وكلمات قدمية، وجعلين من ورثاء النبيني
إنك من املأمورين لتنذر قوما ما أُنذر آباؤهم ولتستبني سبيل 

  .ارمني
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òÏý¨a@¿@ @
مت من ريب يف أمر  سقاك اهللا كأس الفكر العميق، أين علّ،اعلم

 وبلغت عمق احلقيقة كأهل التدقيق، ،قاخلالفة على وجه التحقي
وأظهر عليديق والفاروق وعثمان، كانوا من أهل  ريب أن الص

وا مبواهب  وكانوا من الذين آثرهم اهللا وخص،الصالح واإلميان
تركوا األوطان . الرمحن، وشهد على مزاياهم كثري من ذوي العرفان

 روا ح بالَملرضاة حضرة الكربياء، ودخلوا وطيس كل حرب وما
ظهرية الصيف وبرد ليل الشتاء، بل ماسوا يف سبل الدين كفتية 

  وما مالوا إىل قريب وال غريب، وتركوا الكل هللا رب،مترعرعني
وإن هلم نشرا يف أعماهلم، ونفحات يف أفعاهلم، وكلها . العاملني

 ونسيمهم يخرب عن .ترشد إىل روضات درجام وجنات حسنام
اهم بفوحسرا، وأنوارهم تظهر علينا بإنارالُّ.افاستد جِوا بتأر 
رفهم، وال تتبِعوا الظنون مستعجلنيرفهم على تبلُّعوال تتكئوا . ج ع

على بعض األخبار، إذ فيها سمكبري ال يليق باالعتبار،  كثري وغلو 
من  اهللا وال تكن قِبا، فاتا خلّبا، أو برقًوكم منها يشابه رحيا قُلّ

اآلخرة بعيها، وال تكن كمثل الذي حيب العاجلة ويبتغيها، ويذَمت ر
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ما ليس لك به .لغيهاوي قْفوال تترك سبل التقوى واحللم، وال ت 
واعلم أن الساعة قريب واملالك رقيب، . علم، وال تكن من املعتدين

وسيوضع لك امليزان، وكما تدين تدان، فال تظلم نفسك وكن من 
  .املتقني

خار، وال ز فإا هلا أذيال كالبحر ال، وال أجادلكم اليوم باألخبار
بون بعضهم بعضا يخرج منها الدرر إال ذو األبصار، والناس يكذّ

عند ذكر اآلثار، فال ينتفعون منها إال قليل من األحرار، وإمنا أقول 
 وإين أُخربت .مت من ريب لعل اهللا يهديكم إىل األسرارلكم ما علّ

اهللا وكان من املعتدين م من الصاحلني، ومن آذاهم فقد آذىأ، 
وما انتهى عن اللعن ،هم بلسان سليط وغيظ مستشيطومن سب 

والطعن وما ازدجر من الفحش واهلذيان، بل عزا إليهم أنواع الظلم 
ه، وإن والغصب والعدوان، فما ظلم إال نفسه، وما عادى إال رب

ا من أعظم كوا على تلك املسالئترفال جت. نيئالصحابة من املربفإ ،
املهالك، وليعتذر كل لعيوم مؤاخذاته، وق اهللا ان من فرطاته، وليت

وليتي رِي ناصية العادينق ساعةج أسف املخطئني، وت.  
 الذي هو ذو ني والثالثَ اهللا إنه تعاىل قد جعل الشيخميأَو

الناألنام، فمن أنكر ع فوج خريئإلسالم وطاللكأبواب  ين،ور 
ب معهم بل أهام، وتصدى للسب ر برهام، وما تأدشأم وحقّ

ل اللسان، فأخاف عليه من سوء اخلامتة وسلب اإلميانوتطاو. 
والذين آذوهم ولعنوهم ورموهم بالبهتان، فكان آخر أمرهم قساوة 

ا، أن  وإين جربت مرارا وأظهرا إظهار.نوغضب الرمحالقلب 
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 الربكات، ء السادات من أكرب القواطع عن اهللا مظهرِبغض هؤال
 الرمحة واحلنان، وال تفتح له أبواب ددق عليه سومن عاداهم فتغلَ

العلم والعرفان، ويتركه اهللا يف جذبات الدنيا وشهواا، ويسقط يف 
ا، وجيعله من املبعدين احملجوبنيوهاد النفس وهوا.  

عنوا كما لُعن املرسلون، يون، ولُوإم أُوذوا كما أُوذي النب
حل وامللل يف  جزاؤهم كأئمة النِقق بذلك مرياثهم للرسل، وحتقّفحقّ

فإن مؤمنا إذا لُعن وكُفر من غري ذنب، ودعي جو . يوم الدين
وسبجزى ى األنبياء وضاه من غري سبب، فقد شابهاألصفياء، فسي 

 وال شك أن هؤالء .كما يجزى النبيون، ويرى اجلزاء كاملرسلني
 كما طًا وسةًمكانوا على قدم عظيم يف اتباع خري األنبياء، وكانوا أُ

أهل كل  والعالء، وأيدهم بروح منه كما أيد مدحهم ذو العز
 وقد ظهرت أنوار صدقهم وآثار طهارم كأجلى .االصطفاء

 اهللا عنهم ورضوا رضيو. الضياء، وتبني أم كانوا من الصادقني
  . أحد من العاملنيطاهم ما مل يعطَ، وأععنه
ى، وإم  معروفهم وجلّم كانوا منافقني؟ حاشا وكال، بل جلّهأَ

، وال ذنب  وعثرامب مثالبهمال عيب كتطلُّ. كانوا طاهرين
والقرآن . بهم وسيئام، واهللا إم كانوا من املغفورينئكتفتيش معا

، تها األارجبنات جتري من حتحيمدهم ويثين عليهم ويبشرهم 
م األخيار واألبرار، ويسلّ ووالسابقوناليمني  أصحاب إمويقول 

وال شك .  أم كانوا من املقبولني ويشهدبسالم الربكات عليهم،
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م قوم أدحضوا املودأوا القوم حملبة خري األنام، ات لإلسالم، وعاد
روا واقتحموا األخطار ملرضاة الرب العالم، والقرآن يشهد أم آث

موالهم وأكرموا كتابه إكراما، وكانوا يبيتون لربجا وقياما، هم سد
فأي ثبوت قطعي على ما خالفه القرآن؟ والظن ال يساوي اليقني 

 لنا إن جاءك جرِخالفرقان؟ فأَيبطله  أتقوم على جهة. أيها الظانّ
  .الربهان وال تتبع ظنون الظانني

املمات لنصرة خري الكائنات، وواهللا إم رجال قاموا يف مواطن 
وتركوا هللا آباءهم وأبناءهم ومزاء قوهم باملرهفات، وحاربوا األحب

النفائس والنفوس، وكانوا مع ذلك هللا فقطعوا الرؤوس، وأعطوا 
قلتهم بنوم الراحة، وما متضمضت م. باكني لقلة األعمال ومتندمني

فكيف . عمنيإال قليل من حقوق النفس لالستراحة، وما كانوا متن
تظنون أم كانوا يظلمون ويغصبون، وال يعدلون وجيورون؟ وقد 
ثبت أم خرجوا من األهواء، وسقطوا يف حضرة الكربياء، وكانوا 

  .قوما فانني
 ون أيها األعداء؟ وما هذا االرتياء الذي يأباه احلياء؟ فكيف تسب

بغري علم فاتقوا اهللا وارجعوا إىل رفق وحلم، ستسألون عما تظنون 
 ذالقيت ومرارة مذاقيت، وانظروا إىل دليل إىلال تنظروا . وبرهان مبني

عليكم وأمع نوا فيه بعينيكم، فإنكم تبعتم ظنون الظانني، عرضت
  . وتركتم كتابا يهب احلق واليقني، وما بعد احلق إال ضالل مبني

نسوكيف يخالف التقوى وسباين ب إىل الصحابة ما يبله، وي
ب إليهم اإلميان، لله، مع أن القرآن شهد بأن اهللا حبع وحالور
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ه إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وما كَفَّوكرأحدا منهم مع ر 
أحد من الفريقني ى كلَّوقوع املقاتلة، فضال عن املشاجرة، بل مس 

  : مسلمني، وقال
�للُوا فَأَصتاقْت نِنيمؤالْم نم انفَتإِنْ طَائو تغا فَإِنْ بمهنيوا بح

ي حغبي تلُوا الَّتى فَقَاترلَى اُألخا عماهدرِ اِهللاإِحيَء إِلَى أَمفى تفَإِنْ ت 
 *  يحب الْمقِْسطنيعدلِ وأَقِْسطُوا إِنَّ اَهللافَاَءت فَأَصلحوا بينهما بِالْ

 لَعلَّكُم ن أَخويكُم واتقُوا اَهللا فَأَصلحوا بيإِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ
يا أَيها الَّذين آمنوا ال يسخر قَوم من قَومٍ عسى أَنْ  * ترحمونَ

ريوا خكُونيريخ كُنى أَنْ يساٍء عنِس ناٌء مال نِسو مهنال ا مو نهنا م
ميان  أَنفُسكُم وال تنابزوا بِاَأللْقَابِ بِئْس الاسم الْفُسوق بعد اِإلتلْمزوا

يا أَيها الَّذين آمنوا اجتنِبوا   *ومن لَم يتب فَأُولَئك هم الظَّالمونَ
ريكَثوا وسسجال تو إِثْم الظَّن ضعإِنَّ ب الظَّن نا م كُمضعب بتغال ي
ضعتاً بيم يهأَخ مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح بحقُوا اَهللا ا أَياتو وهمتفَكَرِه

  �� تواب رحيمإِنَّ اَهللا
ر املؤمنني إنك تكفِّ. فانظر إىل ما قال اهللا وهو أصدق الصادقني

ع مقاتالت ي الفريقني مؤمنني م وهو يسم،لبعض مشاجرات
خوة مع بغي البعض على البعض وال يسمي إوحماربات، ويسميهم 

 بل يغضب على الذين يتنابزون باأللقاب، ،فريقا منهم كافرين
                                                           

     ١٣ -١٠احلجرات  �
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ويلمزون أنفسهم وال يسترون كاألحباب، ويسخرون ويغتابون 
بل يسمي مرتكب هذه . ويظنون ظن السوء وميشون متجسسني

ضب عليه كغضبه على أهل العدوان، األمور فسوقا بعد اإلميان، ويغ
سمي يف وال يرضى بعباده أن يسبوا املؤمنني املسلمني، هذا مع أنه ي

هذه اآليات فريقًا من املؤمنني باغني ظاملني، وفريقا من اآلخرين 
 وكفاك هذه اهلداية . مرتدينامظلومني، ولكن ال يسمي أحدا منهم

ت هذه اآليات، وال تبادر ل نفسك حتفال تدخ، إن كنت من املتقني
  .إىل املهلكات، وال تقعد مع املعتدين

قْوى وأَلْزمهم كَلمةَ الت�: وقال اهللا يف مقام آخر يف مدح املؤمنني
قوا أَحكَاناولَهأَها وفانظر كلمات رب العاملني �.� بِه .سمي أت

ابة خامت يف مدح صح �قوما فاسقني مساهم اهللا متقني؟ مث قال 
اُء علَى الْكُفارِ رحماُء ذين معه أَشدد رسولُ اِهللا والَّمحم�: النبيني

ر ماهرت مهنيكَّبجا سعالً مونَ فَضغتبا ييف د ماهيما سانورِضاِهللا و ن
م هِموهجوأَثَرِ الس نيف الت مثَلُهم كذَل ودجِيلِ جيف اِإلن مثَلُهمو اةرو

 جِبعي هوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهش جرعٍ أَخركَز
رالْكُفّالز يظَ بِهِمغيل اعار�.� ى كل من عاداهم فانظر كيف مس

 بالصحابة وغضب عليهم، فاخش اهللا واتق الذي يغيظ ،كافرا
 يف هذه اآليات وآيات أخرى لعل اهللا جيعلك من ربكافرين، وتد

  .املهتدين
                                                           

�
�    ٢٧:الفتح   

 ٣٠:الفتح  
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ومن تظىن من الشيعة أن الصدب احلقوق، يق أو الفاروق غص
 االعتساف، ك اإلنصاف وأحب فتر،ءاوظلم املرتضى أو الزهر

ام وخالم وأمواهلم طإن الذين تركوا أو .ك مسلك الظاملنيوسلَ
وا من الكفار وأُخرِجوا من أيدي  وأُوذ،وأثقاهلم هللا ورسوله

األشرار، فصربوا كاألخيار واألبرار، واستم خلفوا فما أترعوا بيو
م ورثاَءمن الفضة والعالذهب ني، وما جعلوا أبناءهم وبنا 

ني، بل ردوا كل ما حصل إىل بيت املال، وما جعلوا أبناءهم جواللُّ
ا يف هذه الدنيا يف لباس خلفاءهم كأبناء الدنيا وأهل الضالل، وعاشو

.. الفقر واخلصاصة، وما مالوا إىل التنعم كذوي اإلمرة والرياسة
ظَنم كانوا ينهبون أموال الناس بالتطاوالت ومييلون إىل أيفيهم أ 

 الغصب والنهب والغارات؟ أكان هذا أثر صحبة رسول اهللا خريِ
بل ..  كال وقد محدهم اهللا وأثىن عليهم رب املخلوقات؟،الكائنات
ر مشوسهم، وجعلهم سابقني ر قلوم، ونوى نفوسهم وطهإنه زكّ

وال جند احتماال ضعيفا وال ومها طفيفا يخرب عن . للطيبني اآلتني
 فضال عن جزم النفس على ،مايشري إىل أدىن سيئ وأفساد نيام، 

م، وواهللا إننسبة الظلم إىل ذوام  .ا مقسطنيهم كانوا قومولو أ
لوا عليه وما مالوا كأهل فَأُعطوا واديا من مال من غري حالل فما ت

ولو . ، أو كمقدار األرضنيىبالر، ولو كان ذهبا كأمثال ىاهلو
. وجدوا حالال من املال ألنفقوه يف سبل ذي اجلالل ومهمات الدين

فكيف نظن أم أغضبوا الزهراء ألشجار، وآذوا فلذة النيب كأشرار، 
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 ، وهلم على احلق ثبات، وعليهم من اهللا صلوات،اتيبل لألحرار ن
  .واهللا يعلم ضمائر املتقني

 بل ،وإن كان هذا من نوع اإليذاء فما جنا أسد اهللا الفىت من هذا
 . وآذى الزهراءأبا اجلهلبنت هو أحد من الشركاء، فإنه اختطب 

فإياك واالعتداء، وخذة الذين  فُضال االعتداء وال تتناولْعِ االتقاء ود
ةزاغوا عن احملج،ة، وكانوا  وأعرضوا عن احلق بعد رؤية أنوار احلج

تنجيك من شبهاتطك إىل صراوإين أدلّ. ينعلى الباطل مصر ، 
فتدبوال تركَر ولو أمسع ، وأقول هللا وأرجو أن تنيب. إىل جهالتن 

من بعضكم التثريب، وال يهتدي عبد إال إذا أراد اهللا هداه، وال 
 إنه يرى قليب وقلوبكم، وينظر قدمي .ي أحد إال من سقياهيرتو

  . وأسلوبكم، ويعلم ما يف صدور العاملني
ن إفاعلم أيها العزيز أن حزبا من علماء الشيعة رمبا يقولون 

ة، وأما خالفة من الكتاب والسن �الثالثة ما ثبتخالفة األصحاب 
 شىت وبرهان  وجوهمن �ثبتفسيدنا املرتضى وأسد اهللا األتقى 

، ظاملني آلتنيأجلى، فلزم من ذلك أن يكون اخللفاء الثالثة غاصبني 
  . خامت النبيني وخري املرسلنيما ثبتت منفإن خالفتهم 

، أما اجلواب فال خيفى على املتدبرين الفارهني وعباد اهللا املتقني
 ما حلقه من ن ادعاء ثبوت خالفة سيدنا املرتضى صلف حبتأ

                                                           

 )الناشر". (ثبتت ": والصحيح،سهو الناسخ �
�
  )الناشر". (ثبتتف ": والصحيح،سهو الناسخ 
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 طيف، وليس معه شهادة من كتاب ربنا األعلى، ورةُالصدق سنا وز
 على ثبوت هذا الدعوى، فال شك أن ةٌوليس يف أيدي الشيعة مشّ

خالفته عاري اجللدة من حلل الثبوت، وبادي اجلردة كالسربوت، 
ولو كان عليجادل من غري .مستغنيا عن النعوتو األنوار  حبرفال ت 
هات البالغة، وال  وال ترِنا تر،غة بفويطتك يف الريافرحق، وال تستث

طرق املتعسفنيتقف .  
وإين واهللا لطاملا فكرت يف القرآن وأمعنت يف آيات الفرقان، 

 كلها بهوتلقيت أمر اخلالفة بوسائل التحقيق، وأعددت له اُأل
للتدقيق، وصرفت مالمح عيين إىل كل األحناء، ورميت مرامي حلظي 

 كآية  وجدت سيفًا قاطعا يف هذا املصافإىل مجيع األرجاء، فما
ل الناطقة ئاالستخالف، واستبنت أا من أعظم اآليات، والدال

لإلثبات، والنصوص الصرحية من رب الكائنات، لكل من يريد أن 
يمه، وأُشرِب ماء ق كالقضاة، وأتيقن أنه من طاب خحيكم باحل

على ما هداه ،اكرا وحيمد اهللا ذ،ه، يقبلها شاكرااإلمعان أدمي 
  .نيوأخرجه من الضالّ

حكامها قطعية، وأما األخبار واآلثار أوإن آيات الفرقان يقينية و
 وحنارير تولو كانت مروية من الثقا، فظنية وأحكامها شكية

 فإن أكثرها ، وال تنظروا إىل نضرة حليتها وخضرة دوحتها.الرواة
ذوي  مبعصومة من مس أيدي ت وليس،ساقطة يف الظلمات

خذت من الظالمات، وقد عسر اشتيارها من مشار النحل، وإمنا أُ
هذا حال أكثر األحاديث كما ال خيفى على الطيب . النهل
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واخلبيث، فبأي حديث بعد كتاب اهللا تؤمنون؟ وإذا حصحص احلق 
 الضالل يا معشر افأين تذهبون؟ وماذا بعد احلق إال الضالل، فاتقو

  .املسلمني
أن اآلثار ما كفلت التزام اليقينيات، بل هي وقد قلت من قبل 

ذخرية الظنيات والشكيات، والومهيات واملوضوعات، فمن ترك 
إمنا . القرآن واتكأ عليها فيسقط يف هوة املهلكات ويلحق باهلالكني

األحاديث كشيخ بايل الرياش بادي االرتعاش، وال يقوم إال راوة 
 ا اكتناز احلقائق وخزنُالفرقان وعصا القرآن، فكيف يرجى منه

 الدقائق من دون هذا اإلمام الفائق؟ فهذا هو الذي يؤوي نشبِ
طهل الصحيحة والنصوص ئر املعيب، ويفتتح النطق بالدالالغريب وي

وهو أقوى تقريرا وقوال، . الصرحية، وكله يقني وفيه للقلوب تسكني
 فتجاوز ن تركه ومال إىل غريه كالعاشق،سع حفاوة وطوال، ومووأَ

الدين والديانة ومرق مروق السهم الراشق، ومن غادر القرآن 
ين، هها من املَزـوأسقطه من العني، وتبع روايات ال دليل على تن

 ويريه اهللا أنه كان ،فقد ضل ضالال مبينا، وسيصطلي لظى حسرتني
فاحلاصل أن األمن يف اتباع القرآن، والتباب كل . على خطأ مبني

 وال مصيبة كمصيبة اإلعراض عن كتاب اهللا .ك الفرقانالتباب يف تر
لديكم رزُءني، فاذكروا عظمة هذا الرزء وإن جلّعند ذوي العين  

ني، وكونوا طالب احلق يا معشر الغافلنياحلس.  
يق واآلن نذكر اآليات الكرمية واحلجج العظيمة على خالفة الصد

اب قطعة من لنريك ثبوته على وجه التحقيق، فإن طريق االرتي
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العذاب، ومن تبع الشبهات فأوقع نفسه يف املهلكات، وأما قطع 
اخلصومات فال يكون إال باليقينيات، فامسع مين وال تبعد عين، 

  .دعو اهللا أن جيعلك من املتبصرينأو
وعملُوا منكُم ذين آمنوا وعد اُهللا الَّ� : يف كتابه املبني�قال اهللا 

الص اتحلَاليفَنلختسف مالَّه لَفختا اسضِ كَمي اَألريذ هِملقَب نم ن
ن بعد خوفهِم هم ملَنذي ارتضى لَهم ولَيبد لَهم دينهم الَّننولَيمكِّ

ئًا ويرِكُونَ بِي ششين ال يوندبعا ينأَمكذَل دعب كَفَر نم مه كفَأُولَئ 
كُم سولَ لَعلَّكَاةَ وأَطيعوا الرالةَ وآتوا الزوأَقيموا الص* الْفَاسقُونَ 
ي اَألرضِ ومأْواهم ذين كَفَروا معجِزِين ف الَّال تحسبن* ترحمونَ 

النريصالْم لَبِئْسو ار��.هذا ما بش وأخرب عن نا للمؤمنني،ر رب 
عالمات املستخلفني، فمن أتى اهللا لالستماحة، وما سلك مسلك 

من التلبيس على ساعد الصراحة، فال بد له  رئالوقاحة، وما شد جبا
 ويأخذ طرق ،أن يقبل هذا الدليل، ويترك املعاذير واألقاويل

  .الصاحلني
وأما تفصيله ليبدو عليك دليله فاعلموا يا أويل األلباب والفضل 

 أنهباب، أن اهللا قد وعد يف هذه اآليات للمسلمني واملسلمات الل
بعض املؤمنني منهم فضالًسيستخلفن ورمح ا، ويبدهم من بعد لن

 إال  وأكملَخوفهم أمنا، فهذا أمر ال جند مصداقه على وجه أمتَّ
يق، فإن وقت خالفته كان وقت اخلوف واملصائب كما خالفة الصد

                                                           

�
 ٥٨-٥٦:النور  
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ي نزلت  ملا توفّ�فإن رسول اهللا . يقال خيفى على أهل التحق
املصائب على اإلسالم واملسلمني، وارتد كثري من املنافقني، 

 واجتمع ،وتطاولت ألسنة املرتدين، وادعى النبوة نفر من املفترين
 من مائة ألف  حىت حلق مبسيلمة قريب،عليهم كثري من أهل البادية

من اجلهن، وأحاطت الباليا  احملترة، وهاجت الفنت وكثرلة الفج
هنالك ابتليت كل نفس . قريبا وبعيدا، وزلزل املؤمنون زلزاال شديدا

، وكان املؤمنون  وظهرت حاالت مخوفة مدهشة احلواس،من الناس
مضطرين كأن جا أُمم أو ذُحبوا بالسكّروكانوا .نيضرمت يف قلو 

النريان  وأخرى من فنت ظهرت ك،يبكون تارة من فراق خري الربية
، فزاد نٍم دمن أمن، وغلبت املفتتنون كخضراِء أثرااحملرقة، ومل يكن 

ففي ذلك . ا، وملئت القلوب دهشا وجزعاا وفزعاملؤمنون خوفً
فغلب . حاكم الزمان وخليفة خامت النبيني �األوان جعل أبو بكر 

وغ عليه هممن أطوار رآها، ومن آثار شاهدها يف املنافقني م 
 وكان يبكي كمرابيع الربيع، وجتري عرباته ،كافرين واملرتدينوال

  .كالينابيع، ويسأل اهللا خري اإلسالم واملسلمني
ض اهللا  ملا جعل أيب خليفة وفو:وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت

إليه اإلمارة، فرأى مبجرد االستخالف متوالفنت من كل األطراف، ج 
وموغاوة املرتدين املنافقنيني الكاذبني، وبئ املتنبر .بت عليه فص

بدت وسقطت وانكسرت يف مصائب لو صت على اجلبال ال
 حىت جاء نصر اهللا وقُتل ، صربا كاملرسلنيياحلال، ولكنه أُعط

املتنبئون وأُهلك املرتدون، وأُزيل الفنت ودفُع احملن، وقُضي األمر 
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ل من بعد فة، وبد اهللا املؤمنني من اآلى وجنّ،واستقام أمر اخلالفة
ن هلم دينهم وأقام على احلق زمنا وسود وجوه خوفهم أمنا، ومكّ

 وأباد الطواغيت ،يق وأجنز وعده ونصر عبده الصد،املفسدين
والغرانيق، وألقى الرعب يف قلوب الكفار، فازموا ورجعوا وتابوا 

  . من اهللا القهار، وهو أصدق الصادقنيوعدوكان هذا 
 مجيع لوازمه وإماراته يف معد اخلالفة فانظر كيف مت وع

الصديق، وادعاهللا أن يشرح صدرك هلذا التحقيق، وتدب كيف ر 
كانت حالة املسلمني يف وقت استخالفه وقد كان اإلسالم من 

 رية على اإلسالم وأخرجه من البِ اهللا الكرصائب كاحلريق، مث ردامل
ل املتنبئون بأشداملرتدون كاألنعام، وآمن  ، اآلالمالعميق، وقُت وأُهلك

وكان املؤمنون يستبشرون . اهللا املؤمنني من خوف كانوا فيه كامليتني
 ،يق ويتلقونه بالترحابئون الصد ويهن،بعد رفع هذا العذاب

وحيمدونه ويدعون له من حضرة رب األرباب، وبادروا إىل تعظيمه 
مجيعوا به يف  واقتد،ه يف تامورهموآداب تكرميه، وأدخلوا حب 
 ، وسقوا نواضرهم،وصقلوا خواطرهم. أمورهم، وكانوا له شاكرين

اوزادوا حب، ووطا واوودا عوه جهدا وكانوا حيسبونه مباركً ،اوجِد
ومؤيوكان هذا كلّ. بينيدا كالنيق واليقني العميقه من صدق الصد.  

ر خري  لإلسالم، واملظهر األول ألنواآدم الثاينوواهللا إنه كان 
 فبصدقه عادت ؛ املرسلنيوىقُاألنام، وما كان نبيا ولكن كانت فيه 

ه بعد صدمات تره وقُ وأخذ زينت،حديقة اإلسالم إىل زخرفه التام
تام، وكان قبل رت أغصانه من القَالسهام، وتنوعت أزاهريه وطُه
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ذلك كميتبدن وشريد ج ،دبوجريح ن ،وبوذبيح ج وب ،
اه اهللا من مجيع ، مث جنّ هلبٍ ذات هاجرة، وحريقِ تعبٍ أنواعِوأليمِ
ده بعجائب ات، واستخلصه من سائر اآلفات، وأي البليتلك

 وافترش ر الرقاب، بعدما تكسكل وم امللوكمالتأييدات حىت أَ
مالتراب، فزلّتوكل نفس .  وجه املؤمننيلَ ألسنة املنافقني و

وجاءته مطاوعا إال الزنديق، والذي ، يقالصدمحدت ربه وشكرت 
ه اهللا وصافاه ر ختي عبد كل ذلك أجرنوكا. كان من الفاسقني

  . عنه وعافاه، واهللا ال يضيع أجر احملسننييورض
يق، ها مخربة عن خالفة الصدفاحلاصل أن هذه اآليات كلّ 

 تكن وليس هلا حمملٌ آخر فانظر على وجه التحقيق، واخش اهللا وال
  .من املتعصبني

زيد إميان تن هذه اآليات كانت من األنباء املستقبلة لأنظر ا مث 
املؤمنني عند ظهورها، وليعرفوا مواعيد حضرة العزة، فإن اهللا أخرب 
فيها عن زمان حلول الفنت ونزول املصائب على اإلسالم بعد وفاة 

ؤمنني خري األنام، ووعد أنه سيستخلف يف ذلك الزمن بعضا من امل
ن دينه املتزلزل ويهلك املفسديننهم من بعد خوفهم، وميكّويؤم .

وال شك أن مصداق هذا النبأ ليس إال أبو بكر وزمانه، فال تنكر 
رهانهوقد حصحص ب.من  إنه وجد اإلسالم كجدار يريد أن ينقض 

 فجعله اهللا بيده كحصن مشيد له جدران من حديد، ،شر أشرار
 أو ، فانظر هل جتد من ريب يف هذا.دوفيه فوج مطيعون كعبي

  يسوغ عندك إتيان نظريه من زمر آخرين؟
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نة يف هذا املقام، وقد وإين أعلم أن بعض الشيعة خياصم أهل الس
متادت أيام اخلصام، ورمبا انتهى األمر من خماصمة إىل مالكمة 

وأتعجب على الشيعة وسوء . إىل حماكمة ومرافعةومقاتلة، وأفضت 
ت هلم اآليات وظهرت  ومههم، قد جتلّه إلفراطوأتأوفهمهم، 
فها أنا . ون ممتعضني وال يتفكرون كاملنصفني فيفر،القطعيات

 أن حناضر يف ،سواء بيننا وبينهمو ، يفتح عينهمأدعوهم إىل أمرٍ
مضمار، ونتضرع يف حضرة رب قهار، وجنعل لعنة اهللا على 

 ، فأقبل لنفسي كل عقوبة،ةنفإن مل يظهر أثر دعائي إىل س .الكاذبني
م كانوا من الصادقني، ومع ذلك أعطي هلم مخسة آالف وأُقربأ 

. اآلخرة إىل يوم  فلعنة اهللا عليعط وإن مل أُ،من الدراهم املروجة
، أو عند ةوإن شاءوا فأمجع هلم تلك الدراهم يف خمزن دولة الربيطان

أحد من بيد أين ال أُخاطب كلّ.ةأحد من األعز إال الذي ، ة العام
 وما اخترت هذا املنهج إال .ينسج رسالة على منوال هذه الرسالة

لة ألعلم أن املباهل املناضل من أهل الفضيلة والفطنة، ال من اجله
مر الذين ليس هلم حظ وافر من العربية، فإن الذي حل حمل الغ

يليق أن  ر لإلنعام، والذي هو كاجلمال، الاألنعام ال يستحق أن يؤثَ
جيلس يف جمالس احلسن واجلَمال، ومن تعرض للمنافثة ال بد له من 

قا ئاب فليس هو عندي ال الكُت فمن مل يكن مثلي أنبلَ.املشاة
 فضال من القدير البديع، ، هذا املقام املنيعةَن مث ملا بلغت قُ.للخطاب

وأكره أن أناضل كل أحد من، أن أرى مثلي يف هذه الكرامةأحب  



����א�������������������������������������������������                   �

  

٢٨

 بل ،امه أبد مكاين، فال أكلّين، وعار لعلوأالعامة، فإنه فيه كسر ش
  .أعرض عن اجلاهلني

يق أعظم شأنا وأرفع مكانا من مجيع الصحابة، مت أن الصدوعلّ
بغري االسترابة، وفيه نزلت آيات اخلالفة، وإن لوهو اخلليفة األو 

 توا بفصره فأْكنتم زعمتم يا عدا الثقافة أن مصداقها غريه بعد عص
وإن مل تفعلوا ولن تفعلوا فال تكونوا أعداء . خربه إن كنتم صادقني

 وما كان ملؤمن أن يركن .ر الشرارئ واقطعوا خصاما متطا،األخيار
 وكيف .إىل اشتطاط اللدد، وال يدخل باب احلق مع انفتاح السدد

 اتداه وأرى اآليفأعاستعدى وإذا تلعنون رجال أثبت اهللا دعواه، 
  هاضى اإلسالم من بالٍء وهو جنّ، مكر املاكرينر وطَ،�لعدواه
ب  وخي،، وأقام األمن واألمانل األفعى النضناض، وقت فاضوجورٍ

  . بفضل اهللا رب العاملني،كل من مان
  وال تحصى، وله مننخرى وبركات ال تعد حسنات أُيقللصدو

 وكما .ل املعتدينأولذي هو  وال ينكرها إال ا،على أعناق املسلمني
أَجعله اهللا موجبا للنريان الكافرين واملرتدين، اًءطفمن املؤمنني وم 

كذلك جعله مماة الفرقان وخدام القرآنن أوشيعي كتاب  ل حوم
 واستطالع ترتيبه فبذل سعيه حق السعي يف مجع القرآن. اهللا املبني

الدين وال مهول عني املاء  عيناه ملواساة ، ومهلتمن حمبوب الرمحنِ
 روقد بلغت هذه األخبار إىل حد اليقني، ولكن التعصب تعقَّ. املعني

                                                           

�
استعديت على فالن األمري : استغاثه واستنصره، يقال: استعداه: ورد يف أقرب املوارد 

 )الناشر. (والعدوى مبعىن املعونة. ين عليهفأعداين أي استعنت به عليه فأعان
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طفأصلوإن كنت تريد .  املتدبريننفاربأ ، النكات الواقعات ولب 
 وطرق وإياك .بنفسك أن تنظر حبيث يغشاك درن التعصبات

ة مفتاح الربكات، وال ترحض عن القلبفَالتعسفات، فإن النص 
وإن العلوم الصادقة واملعارف . قشف الظلمة إال نور العدل والنصفة

الصحيحة رفيعة جدم لّا كعرش حضرة الكربياء، والنصفة هلا كس
 املشكالت وقُنية النكات، فليعمل حلاالرتقاء، فمن كان يرجو 

   . والتعصبات وطرق الظاملنيفق التعس صاحلا ويتعمالً
يق ومزاياومن حسنات الصدصملرافقة سفر ه اخلاصة أنه خ 

اهلجرة، وجعل شريك مضائق خري الربية وأنيسه اخلاص يف باكورة 
صه مبحبوب احلضرةاملصيبة، ليثبت ختص .اهللا كان  ذلك أنّوسر 

يعلم بأن الصدهم إىل رسول اهللا يق أشجع الصحابة ومن التقاة وأحب
، وكان اعتاد ناتد الكائ سيبحماة، وكان فانيا يف  ومن الكُ�

 ه يف وقت به اهللا نبيفأسلىمن القدمي أن ميونه ويراعي شؤونه، 
ني،  نيب الثقلَيق وقربِ باسم الصد، وخصعبوس وعيش بوسٍ

  .، وجعله من املخصوصني�ثَانِي اثْنينِ�وأفاض اهللا عليه خلعة 
ومع ذلك كان الصديق من ارأى . رينربني ومن زمر املتبص

 من مغالق األمور وشدائدها، وشهد املعارك ورأى مكايدها، كثريا
ووطئ البوادي وجالموكم من ! وكم من مهلكة اقتحمها،هاد 

 ! وكم من فنت عدمها! وكم من ملحمة قدمها!سبل العوج قومها
ضاها يف األسفار، وطوى املراحل حىت صار من نوكم من راحلة أ

. ى الشدائد ومن املرتاضنيا عل وكان صابر!أهل التجربة واالختبار
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أشار إىل و ،فاختاره اهللا لرفاقته مورد آياته، وأثىن عليه لصدقه وثباته
 قية وتفو من طينة احلرقاء، وخلل األحب أو�أنه كان لرسول اهللا 

ا الوفاء، وألجل ذلك درختريعند خطب خش ى، ى وخوف غش
، ويجري املياه من واهللا عليم حكيم يضع األمور يف مواضعها

، ومن عليه خاصة، وجعله من منابعها، فنظر إىل ابن أيب قحافة نظرةً
إِال تنصروه فَقَد نصره اُهللا إِذْ � : وقال وهو أصدق القائلني،املتفردين
 ال  اثْنينِ إِذْ هما يف الْغارِ إِذْ يقُولُ لصاحبِهيانِثَذين كَفَروا أَخرجه الَّ
ده بِجنود مل تروها  اَهللا معنا فَأَنزلَ اُهللا سكينته علَيه وأَيتحزنْ إِنَّ

فْلَى وكَلمةُ اِهللا هي الْعلْيا واُهللا عزِيز ذين كَفَروا السوجعلَ كَلمةَ الَّ
يمكح�.�   

فتدبعر، يف هذه اآليات فهما وحزمارض عمدا وعزما،  وال ت
 وال تلج مقاحم األخطار بسب.  النظر فيما قال رب العاملنينِوأحِس

األخيار واألبرار وأحباء القهالقربات ختي فَسار، فإن أنطرق التقاة ر 
 اللسان  العافية كفابِسب أ وأمنت،عراض عن املهلكاتواإل

نظر ا. خوة والغيبة، واالجتناب من أكل حلم اإلوالتجنب من السب
يق أو جتعله مورد اللوم  أتثين على الصد،إىل هذه اآلية املوصوفة

واملعتبة؟ أتعرف رجال آخر من الصحابة الذي حمد ذه الصفات 
منِ�ي بغري االسترابة؟ أتعرف رجال سياثْن ثَانِي�مي صاحبا  وس

حد من  وجعل أ،�إِن اَهللا معنا� يف فضل كلنيب الثقلني، وأُشرِ

                                                           

�
 ٤٠:التوبة  
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مداملؤيا حدين؟ أتعلم أحد فر يف القرآن كمثل هذه احملمدة، وس
زحام الشبهات عن حاالته املخفية، وثبت فيه بالنصوص الصرحية ال 

 ما أرى مثل هذا الذكر ،ة أنه من املقبولني؟ وواهللايالظنية الشكّ
يق لرجل آخر يف بالتحقيق الذي خمصوص بالصد ثابتالصريح 

 أو تظن أين ، فإن كنت يف شك مما قلت.ت العتيقصحف رب البي
ا من نا لرجل آخر تصرحي وأرِ،ت بنظري من القرآنعن احلق ملت، فأْ

  . إن كنت من الصادقني،الفرقان
من اهللا حلل االختصاص، وشهد له ييق رجل أُعطواهللا إن الصد 

ةَاهللا أنه من اخلواص، وعزا معيو ،ه إليه ذاتحمدكَه وشثىن ه وأر
بفراق ي له فراق املصطفى، ورضعليه، وأشار إىل أنه رجل مل يطب 

 دو وآثر املوىل وجاءه يسعى، فساق إىل املوت ذَ،غريه من القرىب
 فقام ،استدعاه الرسول للمرافقة.  وأزجى كل هوى املهجة،الرغبة

ملبجاءه النيب حبيب ، القوم بإخراج املصطفىيا للموافقة، وإذ هم 
من هذا خنرج  وقال إين أُمرت أن أهاجر واجر معي و،علىاهللا األ

يق على ما جعله اهللا رفيق املصطفى يف مثل  الصداملأوى، فحمدلَ
 عليه إىل أن آلت هذه  البلوى، وكان ينتظر نصرة النيب املبغيذلك

وجمون، وما خاف قتل احلالة إليه، فرافقه يف شجون من جد 
ن ة احلكم والنص احملكم، وفضله بين جليففضيلته ثابتة م. القاتلني

 إنه ارتضى بنعماء . وصدقه واضح كصبح ساطع،بدليل قاطع
  .اآلخرة وترك تنعم العاجلة، وال يبلغ فضائله أحد من اآلخرين
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 سر كان ه لصدر سلسلة اخلالفة، وأي آثرمن اهللا لأوإن سألت 
أن الرأى ذي الرأفة، فاعلم أن اهللا قد فيه من رب رضي - يقصد 

 بقلب أسلم يف قوم مل � مع رسول اهللا  آمن- اهللا عنه وأرضى
وكان الفساد شديدا، فرأى ،ايسلم، ويف زمان كان نيب اهللا وحيد 

والعشرية يق بعد هذا اإلميان أنواع الذلة واهلوان ولعن القومِالصد 
واإلخوان واخلالن، وأُوذي يف سبيل اهللا الرمحن، وأُخرج من وطنه 

ما أُخرج نيب اإلنس ونيب اجلان، ورأى محنا كثرية من األعداء، ك
ا من األحباء، وجاهدا ولومولعنة، وكان  مباله ونفسه يف حضرة العز

وأُخرج يف . ة ومن املتنعمنية، بعدما كان من األعزيعيش كاألذلّ
وجاهد بأمواله يف سبيل اهللا، فصار ،  وأُوذي يف سبيل اهللا،سبيل اهللا

فأراد اهللا أن يريه جزاء األيام اليت قد .  الثراء كالفقراء واملساكنيبعد
ريه أجر ما رأى مضت عليه، ويبدله خريا مما ضاع من يديه، وي

فاستخلفه ربه ورفع . ابتغاًء ملرضاة اهللا، واهللا ال يضيع أجر احملسنني
  .ه رمحة منه وفضال، وجعله أمري املؤمنني، وأعزوأسلىله ذكره 

 أن الصحابة كلهم كانوا كجوارح رسول ، رمحكم اهللا،لموااع
 وفخر نوع اإلنسان، فبعضهم كانوا كالعيون وبعضهم كانوا �اهللا 

كاآلذان، وبعضهم كاأليدي وبعضهم كاألرجل من رسول الرمحن، 
كانت كلها صادرة فوكل ما عملوا من عمل أو جاهدوا من جهد 

اة رب الكائنات رب ذه املناسبات، وكانوا يبغون ا مرض
فالذي يقول أن األصحاب الثالثة كانوا من الكافرين . العاملني

 ألن الصحابة ؛ر إال كلهم أمجعنيواملنافقني أو الغاصبني فال يكفّ
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كلهم كانوا بايعوا أبا بكر مث عمر مث عثمان رضي اهللا عنهم 
وأرضى، وشهدوا املعارك واملواطن بأحكامهم العظمى، وأشاعوا 

ن الذي يزعم أن  مفما أرى أجهلَ. م وفتحوا ديار الكافريناإلسال
كأنه يكذب كل ، �املسلمني ارتدوا كلهم بعد وفاة رسول اهللا 

 سبحان ،مواعيد نصرة اإلسالم اليت مذكورة يف كتاب اهللا العالم
 وقد جتاوزوا احلد يف ، هذا قول أكثر الشيعة.ربنا حافظ امللة والدين

م الوفاق بيننا ظ فكيف ينت،ا من احلق عينهمو وغض،تطاول األلسنة
 وحنن يف ، وإم لفي واد وكيف يرجع األمر إىل وداد!؟وبينهم

؟واد!ا من الصادقني واهللا يعلم أن.  
ي التعصبات، وال شيستفيقون من غَ إم ال! يا حسرة عليهم

أعجبين شأم وما أدري ما إميام، إم . يكفكفون من البهتانات
ا األصحاب الثالثة وحسبوهم من املنافقني املرتدين، مع أن كفرو
ما بلغهم إال من أيدي تلك الكافرين، فلزمهم أن يعتقدوا أن  القرآن

 ، بل ساقط من األساس،القرآن املوجود يف أيدي الناس ليس بشيء
فإم كلهم .  بل جمموعة كلمات احملرفني،وليس كالم رب األناس

زعمهم، وما كان أحد منهم أمينا ومن كانوا خائنني وغاصبني ب
لوا يف دينهم؟ وأي فإذا كان األمر كذلك فعلى ما عو. املتدينني

كتاب من اهللا يف أيديهم لتلقينهم؟ فثبت أم قوم حمرومون ال دين 
 فإن قوما إذا فرضوا أن الصحابة كفروا .هلم وال كتاب الدين

ا بوسخ الكفر وما سخو وات،ونافقوا وارتدوا على أعقام وأشركوا
تطهقري القرآن ما بقوا بأنّروا، فال بد هلم أن يرف  على صحته وح
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دل عن صورته وزِوبيد ونقص، وغُيير من سحنته وقإىل غري د 
 على أن  بعد إصرارهم جرأةًضرورةًمهم قرار لزِحقيقته، فإن هذا اإل

وم من القرآن ما شاع من أيدي املؤمنني الصاحلني، وأشاعه ق
ن  وكل م،وإذا اعتقدوا أن القرآن مفقود. الكافرين اخلائنني املرتدين

م يئسوا مما نزل على أيب القاسم مجعه فهو كافر مردود، فال شكأ 
 ولزمهم ،خامت النبيني، وغُلقت عليهم أبواب العلم واملعرفة واليقني

  فإم حمرومون من تصديق األنبياء،أن ينكروا النواميس كلها
هذا هو احلق أن الصحابة  �اأنوإذا فرضنا . واإلميان بكتب املرسلني

اء إال علي ارتدوا كلهم بعد خامت األنبياء، وما بقي على الشريعة الغر
 ونفر قليلون معه من الضعفاء، وهم مع إميام ركنوا إىل إخفاء �

ةًاحلقيقة، واختاروا تقيذب ا من األعداء، أو جلفً للدنيا الدنية ختو
املنفعة واحلطام، فهذا أعظم املصائب على اإلسالم، وبلية شديدة 

وكيف تظن أن اهللا أخلف مواعيده، وما أرى . على دين خري األنام
لَتأييده، بل جعل أونِّ الدد ردا، وأفسد الدين من كيد اخلائننيي .  

شهِد اخللق كلهم أنا بريئون من مثل تلك العقائد، وعندنا هي فن
. د، وال تناسب فطرة الصاحلنيئدمات الكفر وإىل االرتداد كالقامق

 وجاهدوا ،ر الصحابة بعد ما أفنوا أعمارهم يف تأييد اإلسالمأكفَ
نفسهم لنصرة خري األنام، حىت جاءهم الشيب وقرب أبأمواهلم و

وقت احلمام؟ فمن أين تولدت إرادة متجددة فاسدة بعد توديعها، 

                                                           

�
 )الناشر".  (أن ": والصحيح،سهو الناسخ  
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 بعد جريان ينابيعها؟ فويل للذين ال وكيف غاضت مياه اإلميان
ون األخيار يذكرون يوم احلساب، وال خيافون رب األرباب، ويسب

  .مستعجلني
والعجبقرون بأن أن الشيعة يأبا بكر الص آمن يف أيام يق د

املصطفى يف ساعة شدة االبتالء، وإذا خرج كثرة األعداء، ورافق 
ك ء، ومحل التكاليف وتر فخرج معه بالصدق والوفا�رسول اهللا 

العشرية كلها واختار الرب اللطيف، مث املألف واألليف، وترك 
حضر كل غزوة وقاتل الكفار وأعان النيب املختار، مث جعل خليفة 

، وادعى النبوة كثري من يف وقت ارتدت مجاعة من املنافقني
م حىت عادت األرض إىل أمنها وصالحها لهالكاذبني، فحارم وقات

  .اب حزب املفسدينوخ
فن عند قرب سيد النبيني وإمام املعصومني، وما فارقمث مات ود 

أيامٍ بنيِ اهللا ورسوله ال يف احلياة وال يف املمات، بل التقيا بعد حبيب 
 العجب أن اهللا جعل والعجب كلّ.  حتية احملبنيىمعدودة فتهاد

ين رأرض مرقد نبيه بزعمهم مشتركة بني خامت النبيني والكاف
الغاصبى وما جنّ!!نيني اخلائننبي ة جوارمها بل ه وحبيبه من أذي

ني يف الدنيا واآلخرة، وما باعده عن ني مؤذيجعلهما له رفيقَ
.  الطيبني بإمام الطيبني بل أَحلَق، سبحان ربنا عما يصفون!!اخلبيثني

  .إن يف ذلك آليات للمتبصرين
ن يقني إىل وهم، وال  منى بفهم، وال تركَفتفكر يا من حتلَّ

 روضة �وأنت تعلم أن قرب نبينا . جتترئ على إمام املعصومني
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ذروة الفضل والعظمة، وأحاط  كلَّأَعظيمة من روضات اجلنة، وتبو 
كل مراتب السعادة والعزة، فما له وأهل النريان؟ فتفكر وال ختتر 

طرق اخلسران، وتأدعل قربه  مع رسول اهللا يا ذا العينني، وال جتب
بني الكافرين الغاصبضني، وال تعني، وال  إميانك للمرتضى أو احلس

 لسانك وكن بض ع، فاغمدنييا أسري املَ كئحاجة هلما إىل إطرا
بك أن تدفَن بني الكفار وكان ر سأيرضى قلبك ويسر. من املتقني

رار د األبز لسي من األشرار؟ فكيف جتوكافرانعلى ميينك ويسارك 
ما ال جتوز لنفسك يا مزلةًـزل خري الرسل منـنورد قهر القهار؟ أت 

مراتب عصمته وإياها؟ أين ذهب أدبك ال ترضاها، وال تنظر 
 ومهك وتركتك كاملسحورين؟ ن ج اختطفتهأم ؟وعقلك وفهمك

على الصد لتوكما صعلى علي لتاملرتضى، يق األتقى كذلك ص 
كاملنافقني، وقاعدا على باب - عوذ باهللا ن- افإنك جعلت علي 

اضالكافرين، ليفيض شربه الذي غاض، وينجرب من حاله ما ا. 
 وال توجد إال يف الذي ،وال شك أن هذه السري بعيدة من املخلصني

  . بعادات املنافقنييرض
ن أسلم من ل من كان أو م:بني الشيعة املتعصعنوإذا سئل 

 هلم أن يقولوا ن املنكرين املخالفني، فال بدالرجال البالغني وخرج م
ل من هاجر مع خامت النبيني ن كان أو م:مث إذا سئل. نه أبو بكرإ

. ونبذ العلق وانطلق حيث انطلق، فال بد هلم أن يقولوا إنه أبو بكر
فني ولو كالغاصبني، فال بد هلم أن  من كان أول املستخلَ:مث إذا سئل

 القرآن ليشاع يف ع من كان جام:إذا سئلمث . يقولوا إنه أبو بكر
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 من دفن :مث إذا سئل.  فال بد هلم أن يقولوا إنه أبو بكر،البلدان
 فال بد هلم أن يقولوا إنه أبو ،جبوار خري املرسلني وسيد املعصومني

للكافرين ت يطفالعجب كل العجب أن كل فضيلة أُع. بكر وعمر
أيزعم مؤمن ! يدي املعاديناملنافقني، وكل خري اإلسالم ظهرت من أ

ام؟ مث أول املهاجرين مع ئ كافرا ومن اللكان �إلسالملبنة أن أول 
ا ومن املرتدين؟ وكذلك كل فضيلة حصلت فخر املرسلني كان كافر

 وما ، من احملرومنيسيد األبرار، وكان عليقرب للكفار حىت جوار 
رفه وأخطأ مال إليه اهللا بالعدوى وما أجدى من جدوى، كأنه ما ع
  .من التنكري واحرورف يف املسري، وإن هذا إال كذب مبني

فاحلق أن الصدا يق والفاروق، كانا من أكابر الصحابة وما أَلَت
بان عن احلقوق، واختذا التقوى شرعة، والعدل نجعة، وكانا ينقّ

األخبار ويفتلْشان من أصل األسرار، وما أرادا أن ييا من الدنيا ف
بوبذال النفوس هللا طاعةًية، غ .وإين مل ألقني يف غزارة  كالشيخ

باع مشس  من القمر يف اترعسكانا أَ. نيفيوضهم وتأييد دين نيب الثقلَ
األمم والزمر، وكانا يف حواستعذبا كل عذاب . ه من الفاننيب

بكل هوان للنيب الذي ليس له ثان، وظهرا  ورضوالتحصيل صواب، 
ي القوافل واجلنود من ذوي الكفر والصدود، حىت لقِّكاألسود عند ت

غلب اإلسالم وازم اجلمع، وانزوى الشرك وانقمع، وأشرقت مشس 
وار خري املسلمني، مع خدمات وكانت خامتة أمرمها جِ. ينة والدامللّ

                                                           

�
  )الناشر. ("اإلسالم":  والصحيح، سهويبدو أنه 
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وهذا . مرضية يف الدين، وإحسانات ومنن على أعناق املسلمني
، وإن الفضل بيد اهللا يؤتيه قياُءاألت ختفى عليهفضل من اهللا الذي ال 

 فإن اهللا لن يضيعه ولو ،من يشاء، من اعتلق بذيله مع كمال ميله
ر  يف العاملني، وال يرى طالبه خسرا وال عسرا وال يذَماعاداه كل 

  .اهللا الصادقني
 مدفن لو يف فنواد! مها وصدقهما سر شأنَما أعظم! اهللا أكرب

ولكن ال حيصل هذا املقام غبطة مناهالتني كان موسى وعيسى حي ،
باملنية، وال يعطى بالبغية، بل هي رمحة أزلية من حضرة العزة، وال 

حفّو ،هت العناية إليهم من األزلتتوجه إال إىل الذين توجم ت 
لون ن الذين يفض أت العجب كل العجبيفقض. مالحف الفضل

ويتهافتون على ثناء ا على الصديق ال يرجعون إىل هذا التحقيقعلي ،
رون  فاسأل الذين يكفّ.يق األتقىاملرتضى وال ينظرون مقام الصد

يق ويلعنون، وسيعلم الذين ظلموا بأي منقلب ينقلبونالصد .  
هللا قُا علويق والفاروق كانا أمريا ركبٍإن الصد لى ودعوا ننا ع

ى، إىل احلق أهل احلضارة والفال، حىت سرت دعوم إىل بالد قصو
يب خت بالطمف مثرات اإلسالم، وضئودعت خالفتهما لفاوقد أُ

ما يق متألّوكان اإلسالم يف زمن الصد. العميم بأنواع فوز املرام
بأنواع احلريق، وشارفشنأن ت على س ى وه فبِرادنج الغارات، وت

به يا للثارات، فأدركه الرب اجلليل بصدق الصد يق، وأخرج عند
عاعه بمن البئر العميق، فرجع إىل حالة الصالح من محنازحة، لة 

بايل وحالةرازحة، فأوجب لنا اإلنصاف أن نشكر هذا املعني وال ن 
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فإياك أن تلوي عذارك عمن نصر سيدك وخمتارك، وحفظ . املعادين
فيا للعجب . متار مساحكادينك ودارك، وقصد هللا فالحك وما 

ر؟ يق األكرب، وقد برقت مشائله كالنيصد الر جمدكيف ينكَ! األظهر
سه، ويستفيض من علوم  غَرلَكُوال شك أن كل مؤمن يأكل أُ

 أعطى لديننا الفرقان، ولدنيانا األمن واألمان، ومن أنكره .درسه
والذين التبس عليهم مقامه فما .  الشيط والشيطانيفقد مان ولق

ا غضبا، وحقروا  وحسبوا الغدق مثدا، فتوغرو،أخطأوا إال عمدا
  . املكرمنيلَ كان أورجالً

يق كانت جامعة للرجاء واخلوف، واخلشية وإن نفس الصد
 وكان جوهر فطرته أبلغ وأكمل يف .والشوق، واألنس واحملبة

ا ا إىل حضرة الكربياء، مفارقا من النفس ولذاا، بعيدمنقطع الصفاء،
 صدر منه إال وما. عن األهواء وجذباا، وكان من املتبتلني
أً من مة  وكان مرب.اإلصالح، وما ظهر منه للمؤمنني إال الفالح

اإليذاء والضري، فال تنظر إىل التنازعات الداخلية، وامحلها على حمامل 
أال تفكر أن الرجل الذي ما التفت من أوامر ربه ومرضاته إىل . اخلري

الته، بنيه وبناته، ليجعلهم متمولني أو موما كان له من ن أحد و
 ضروراته، فكيف تظن أنه ظلم آل رسول اهللا مريةَما كان الدنيا إال 

وليس .  وجعله من املؤيدين،هم حبسن نياتهله على كلّمع أن اهللا فض
كل نزاع مبنيا على فساد النيات كما زعم بعض متبعي اجلهالت، 

بفالطريق األنسب . نزاع حيدث من اختالف االجتهاداتبل ر 
 مبدأ التنازعات يف بعض صحابة خري إنملنهج األصوب أن نقول وا



����א�������������������������������������������������                   �

  

٤٠

واتهدون . تاالكائنات كانت االجتهادات ال الظالمات والسيئ
 واحلقد من التنازعات وقد حيدث الغلّ. معفوون ولو كانوا خمطئني

 ويف ذلك مصاحل هللا ، بل يف أكابر األتقياء واألصفياء،يف الصلحاء
ا مفكلّ . العاملنيرب جرى فيهم أو خرج ميهم، فيجب أن ن ف

فوى، وجيب أن يروطوى ال أن يض أمورهم إىل اهللا الذي هو ويل ي
ته أنه يقضي بني الصاحلني على طريق ال  وقد جرت سن.الصاحلني

هم أحباؤه وكلهم من احملبني  فإم كلّ،يقضي عليه قضايا الفاسقني
ن مآل نزاعهم وقال وهو  وألجل ذلك أخربنا ربنا ع،املقبولني

 إِخوانا علَى سررٍ ونزعنا ما يف صدورِهم من غلٍّ�: أصدق القائلني
منيقَابِلت�.�  

 هذا هو األصل الصحيح، واحلق الصريح، ولكن العامة ال
صص بغضحققون يف أمر كأويل األبصار، بل يقبلون القاألبصار، ي 

 على األصل املنقول، ويتلقاه اآلخر بالقبول، يزيد أحد منهم شيئامث 
 حرصه، بشدةويزيد عليه شيئا آخر من عند نفسه، مث يسمعه ثالث 

ا، حىت تستتر احلقيقة  جرخرى، وهلمفيؤمن به ويلحق به حواشي أُ
األوىل، وتظهر حقيقة جديدة ختالف احلق األجلى، وكذلك هلك 

   .الناس من خيانات الراوين
لت،  تسترت، وواقعات اختفت وقصص بدحقيقةمن وكم 
وأخبار غُيرسجت، وأمور زيدت رت وحفت، وكم من مفتريات ن

                                                           

�
 ٤٨ :احلجر 
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قصت، وال تعلم نفس ما كانت واقعة أوثُالًون يرت م ما ص
لون من الصحابة وأهل البيت وأقارب خري  األوييِولو أُح. وجعلت

وا واسترجعوا ق لتعجبوا وحول،الربية، وعرضت عليهم هذه القصص
من مفتريات الناس، ومما طواس، وجعلوا لوا األمر من الوسواس اخلن

، وجاءوا بكذب  رميمٍ عظمٍةَ ذروا كجبالٍ كبحر عظيم، وأرقطرةً
  .خيدع الغافلني

ج واحلق أن الفنت قد متوجت يف أزمنة وسطى، وماجت كتمو
رين قُبلت  وكم من أراجيف املفت.الريح العاصفة والصراصر العظمى

ولو أُعطيت مما .  وال تكن من املستعجلنينفطَّ فت،نيكأخبار الصادق
واآلن ال .  اهللا علينا لقبلت ما قلت لك وما كنت من املعرضنيضأفا

عداوة  والذين كانت .أعلم أنك تقبله أو تكون من املنكرين
نيالشيخقرحيتهم، ال  طبيعتهم، وديدنََء روحهم، وجز جوهر 
قون كشوفا ولو كانت ن قولنا أبدا حىت يأيت أمر اهللا، وال يصديقبلو

  . ألوفا، فليتربصوا زمانا يبدي ما يف صدور العاملني
 ال تظنوا ظن السوء يف الصحابة، وال تهلكوا ..أيها الناس

 أنفسكم يف بوادي االسترابة، تلك أمة قد خلت وال تعلمون حقيقةً
وكيف زاغوا بعدما ، بينهمدت واختفت، وال تعلمون ما جرىبع 
تقوا اهللا إن كنتم ار اهللا عينهم، فال تتبعوا ما ليس لكم به علم ونو

وإن الصحابة وأهل البيت كانوا روحانيني منقطعني إىل . خاشعني
هم  بعضة، وأسرقبل أبدا أم تنازعوا للدنيا الدنيأاهللا ومتبتلني، فال 
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ال لَّغة، حىت رجع األبعض يف الطويل بينهم وفساد ذات مر إىل تقات
يق األكرب كان من الذين آثروا ولو فرضنا أن الصد. البني وعناد مبني

الدنيا وزخرفها، ورضوا ا وكان من الغاصبني، فنضطر حينئذ إىل 
أنّأن نقر ا أسد اهللا أيضا كان من املنافقني، وما كان كما خناله  علي

لدنيا ويطلب زينتها، وكان يف  على ا بل كان يكب؛من املتبتلني
وألجل ذلك ما فارق الكافرين املرتدين، بل . زخارفها من الراغبني

مث ملا . ة إىل مدة قريبة من ثالثنيدخل فيهم كاملداهنني، واختار التقي
كان الصدا يف أعني يق األكرب كافرا أو غاصباملرتضى رضي اهللا علي 

 ولم ما هاجر من أرض ؟ايعهتعاىل عنه وأرضى، فلم رضي بأن يب
الظلم والفتنة واالرتداد إىل بالد أخرى؟ أمل تكن أرض اهللا واسعة 

نالذي إبراهيمة ذوي التقى؟ انظر إىل فيهاجر فيها كما هي س 
 رأى أن أباه فلما، شديد القوىكيف كان يف شهادة احلق .. ىوفّ

رب  وغوى، ورأى القوم أم يعبدون األصنام ويتركون الضلّ
ذي واألعلى، أعرض عنهم وما خاف وما باىل، وأُدخل يف النار وأ

فهذا هي سرية .ة خوفا من األشرارمن األشرار، فما اختار التقي 
األبرار، ال خيافون السيوف وال السنان، وحيسبون التقية من كبائر 

 ة منها كمثل ذلّةٌاإلمث والفواحش والعدوان، وإن صدرت مشّ
  .مستغفرينفريجعون إىل اهللا 
 والفاروق، مع علمه يق الصدبايع كيف � عليونعجب من 

ما قد كفرا وأضاعا احلقوق، ولبث فيهما عمربأبعهما إخالصا ا وات
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وعقيدة، وما لغت ن وما أرى كراهة، وما اضمحلّب وما وه
لعا على فسادهم الداعية، وما منعته التقاة اإلميانية، مع أنه كان مطّ

بابا مسدودا  وبني أقوام العرب بينهادهم، وما كان وكفرهم وارتد
وكان واجبا عليه أن . وما كان من املسجونني اوحجابا ممدود

يهاجر إىل بعض أطراف العرب والشرق والغرب وحيث الناس على 
القتال ويهيج األعراب للنضال، ويسخرهم بفصاحة املقال مث يقاتل 

  .قوما مرتدين
الكذاب زهاء مائة ألف من  �ةسيلماملوقد اجتمع على 

األعراب، وكان عليذه النصرة، وأَ أحق وىل هلذه اهلمة، فلمبع  ات
 أمر منعه  فأي؟ وواىل وقعد كالكساىل وما قام كااهدين،الكافرين

 ما ض للحرب مقبال والعروج؟ ولاخلروج مع إمارات اإلهذا من 
يكن أفصح القوم وأبلغهم يف والبأس وتأييد احلق ودعوة الناس؟ أمل 

العظات ومن الذين ينفخون الروح يف امللفوظات؟ فما كان مجع 
 منها لقوة بالغة وبراعة، وتأثري الناس عنده إال فعل ساعة، بل أقلَّ

 اهللا  فكيف أسد الدجالُ الكاذب الناسعوملا مج. جاذب للسامعني
الذي كان مؤيده الرب الفعالعاملني ربال، وكان حمبوب . 

 أن يمث من أعجب العجائب وأظهر الغرائب أنه ما اكتفى عل
 وما ختلف ،ني كل صالةى خلف الشيخيكون من املبايعني، بل صلّ

هم اودخل يف شور.  وما أعرض كالشاكني،يف وقت من أوقات

                                                           

�
 )الناشر". (مسيلمة ": والصحيح،سهو 
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م يف كل أمر جبهد مهته وسعة طاقته،ق دعواهموصدوما ، وأعا 
أهذا من عالمات امللهوفني املكفرين؟ .. فانظر. خلفنيتكان من امل

وانظر كيف اتبع الكاذبني مع علمه بالكذب واالفتراء كأن الصدق 
أمل يعلم أن الذين يتوكلون على قدير . والكذب كان عنده كالسواء

ذي القدرة ال يؤثرون طريق املداهنة طرفة عني ولو بالكراهة، وال 
إىل التهلكة وجعلهم يتركون الصدق ولو أحرقهم الصدق وألقاهم 

عني؟ض  
وإن الصدق مشرب األولياء، ومن عالمات األصفياء، ولكن 

ة، وحنَاملرتضى ترك هذه السجية، واتبع طريقا ذليال، ت لنفسه التقي
وهال . ناء الكافرين بكرة وأصيال، وكان من املادحنيوكان حيضر ف

تالني؟ وأنشدك سني واختذ طريق احمل الثقلني أو شجاعة احلُاقتدى بنيب
أهذا من صفات الذين تطهرت قلوم من رجس اجلنب ! اهللا

وا من كل نفاق كّنان واملهجة وزوأعطاهم إميانهم قوةَ اجلَواملداهنة، 
بل هذه .. وخافوا رم وفرغوا بعده من كل خشية؟ كالومداهنة، 

موا الصفات توجد يف قوم آثروا األهواء على حضرة العزة، وقد
 ،ن بدرهلى اآلخرة، وما قدروا اهللا حق قدره، وما استناروا مالدنيا ع

وإين عاشرت اخلواص والعوام، ورأيت كل . وما كانوا خملصني
طبقة من األنام، ولكين ما رأيت سرية التقية وإخفاء احلق واحلقيقة 

 ال ترضى نفسي ،وواهللا. يبالون عالقة حضرة العزة إال يف الذين ال
 يف الدين ولو قُطعت بالسكني، وكذلك كل لطرفة عني أن أداهن

من هداه اهللا فضال ورمحا، ورزق من اإلخالص رزقا حسنا، فال 
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 قصة قوم اختاروا املوت أما قرأت. يرضى بالنفاق وسري املنافقني
: على حياة املداهنة وما شاءوا أن يعيشوا طرفة عني بالتقية وقالوا

�با رربا صنلَيا أَفْرِغْ عفَّنوتونيملسا مفيا حسرة على الشيعة�؟�ن  !
يق  املرتضى مبا كان عندهم من منافرة للصدوا على ذمؤإم اجتر

 يتعامون مع املصباح . أحالمهم بتعصب أعمىتاألتقى، وهفَ
املتل املنتقدقد، وال يتأملون تأم.م جمموعة ريب،  وإني أرى كلما

  .هم ريح احملققنيسوملفوظام رجم غيب، وما م
إن كنت من عشاق احلق .. أيها الناظر يف هذا الكتاب

والصواب، فكفاك آية االستخالف لتحصيل ترياق احلق ودفع 
فال حتسب األخيار كأهل . عاف، فإن فيها برهانا قويا للمنصفنيذال

لحق هفساد، وال تاد، وتا بِعفكَّودوأنت تعلم أن .  لساعة كاحملققنير
باء املستقبلة من اهللا الرمحن تكون كقضاة لقضايا أهل احلق وأهل األن

العدوان، أو كجنود اهللا لفتح بالد البغي والطغيان، فتج ضيق فر
 .الا رحيبا بقوة صضنكًا، حىت يرى ما كان هااتكربِاملشكالت 

 كل مناضل برمح خضيب، حىت تقود إىل اليقني فتبارز هذه األنباُء
وكذلك وقعت آية . ومريب، وتقطع معاذير املعترضنيكل مرتاب 

عدا تكل طاعن حىت ينثين عن موقف الطعن االستخالف، فإ 
ظهر احلق على األعداء ولو كانوا كارهنيواملصاففإن اآلية . ، وت

تبشر الناس بأيام األمن واالطمئنان بعد زمن اخلوف من أهل 

                                                           

  ١٢٧: األعراف �
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االعتساف والعدوان، وال يصلح لمداصقييق كما تها إال خالفة الصد
 املرتضى ما كان فإن خالفة علي. ال خيفى على أهل التحقيق

لى والفوز األجلى، بل مل يزل تبتزداها مصداق هذا العروج والعها ع
ما فيه من قوة وحدة وتركوا حق أُة مداها، وأسقطوها يف هوة، خو

حىت أصاروها كبيتكوا أهلها  من بيت العنكبوت، وتر أوهن
اد وقدوة و الرجعةَ نا كان وال شك أن علي.كاملتحري املبهوت

األجواد، وحجة اهللا على العباد، وخريالناس من أهل الزمان، ونور  
اهللا إلنارة البلدان، ولكن أيام خالفته ما كان زمن األمن واألمان، 

  وكان الناس خيتلفون يف خالفته.بل زمان صراصر الفنت والعدوان
وبعضهم ،  إليهما كحريان ينتظرونا وخالفة ابن أيب سفيان، وكانو

 واحلق أن احلق كان مع .عاٍء يف وِينِدن وكزي مساٍءدقَرحسبومها كفَ
املرتضى، ومى وطغى، ولكن خالفته ما كان غه يف وقته فبلَن قات

به من الرمحن، بل أوذي املرتضى من األقران،  رمصداق األمن املبش
ودخالفته حتت أنواع الفنت وأصناف االفتنان، وكان فضل اهللا يست 

 ولكن عاش حمزونا وأليما، وما قدر على أن يشيع ،عليه عظيما
ة  بل ما فرغ عن أسن،الدين ويرجم الشياطني كاخللفاء األولني

نع من كل القصد والرالقوم، وموما ألّ.مو وا على إكثار بوه بل أضب
اجلور، وما عور، وكان وا عن األذى بل زامحوه وقعدوا يف املَد

فال ميكن أن جنعل خالفته مصداق هذه . صبورا ومن الصاحلني
البشارة، فإن خالفته كانت يف أيام الفساد والبغي واخلسارة، وما 
ظهر األمن يف ذلك الزمن، بل ظهر اخلوف بعد األمن، وبدأت 
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ظام اإلسالم، الفنت، وتواترت احملن، وظهرت اختالالت يف ن
 احلقد ددة خري األنام، وفُتحت أبواب الفنت، وسمواختالفات يف أُ

فنت  قوم جديد، وكثرت والضغن، وكان يف كل يوم جديد نزاع
، وكانت املفاسد هائجة، والفنت طيور األمن، وطارت الزمن

  . سيد املظلومنيقتل احلسنيمائجة، حىت 
ا روومن تظنحانيا من اهللا رب العاملني، ى أن اخلالفة كان أمر

 أن ىف واستحوكان مصداقه املرتضى من أول احلني، ولكنه أنِ
جادل قومبل .ا ظاملني، فهذا عذر قبيح، وما يتلفظ به إال وقيحي 

احلق الذي جيب أن يتقبل أن مصداق نبأ قبل والصدق الذي لزم أن ي
هذه األوصاف، وثبت فياالستخالف هو الذي كان جام ه أنه فتح ع

 اهم من فنت وعذاب، وفلَّعلى املسلمني أبواب أمن وصواب، وجنّ
كل ناب، ومشّعن اإلسالم حد وما لغب ،ار تشمري من ال يألو جهد 

ا، وأعاد اهللا على يديه األمن املفقود، وما وهن حىت سوا وجندى غور
قبلة واألنباء املست. ود، فكان الناس بعد خوفهم آمننيؤواإلقبال املو

 وفسق ها إىل معىن آخر ظلمإذا ظهرت على صورها الظاهرة فصرفُ
بعد املشاهدة، فإن الظهور يشفي الصدور، ويهب اليقني ويلني 

قدم املشهود على غريه من الصخور، وإن يف فطرة اإلنسان أنه ي
ن أماط عن اإلسالم  مر فانظُ.البيان، وهذا هو املعيار لذوي العرفان

اءه، وأهلك املفسدين، وأباد ده إىل نضرته وأزال ضروعثاءه، وأعا
، وأراهم احلق بأنوار، حىت ودعا إىل دين اهللا كل فار. املرتدين



����א�������������������������������������������������                   �

  

٤٨

اكتظت املساجد بالراجعني، وأحيا األرض بعد موا بإذن رب 
ى الناس مع رحضائه، ورحض درن البغي مع محالعاملني، وأزال 
  .خيالئه مباء معني

أحيا اإلسالم وقتل الزناديق، وفاض مبعروفه ،قيورحم اهللا الصد 
وكان من عادته التضرع . اًء ومن املتبتلنيكّوكان ب. إىل يوم الدين
ل على بابه، راح بني يدي املوىل والبكاء والتذلّطّوالدعاء واال

 وكان جيتهد يف الدعاء يف السجدة، ويبكي عند .واالعتصام بأعتابه
 اوكان جوهره قريب. سالم واملرسلنيالتالوة، وال شك أنه فخر اإل

من جوهر خري الربيين لقبول نفحات النبوة، ة، وكان أول املستعد
مثيلِن حاشرٍوكان أول الذين رأوا حشرا روحانيا م لوا  القيامة، وبد

األنبياء يف أكثر سري  اجلالبيب املتدنسة باملالحف املطهرة، وضاهى
  .النبيني

حد من دون ذكره قطعا ويقينا إال ظن وال جند يف القرآن ذكر أ
غين من احلق شيئا وال يروي قومومن . ا طالبنيالظانني، والظن ال ي

ا إال بعد رجوعه عاداه فبينه وبني احلق باب مسدود، ال ينفتح أبد
إىل سيوألجل ذلك ال نرى يف الشيعة رجال من . يقنيد الصد
م على أعمال غري مرضية ا من زمر األتقياء، فإ وال أحد،األولياء
  . وإم يعادون الصاحلني،عند اهللا
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 املعرفة، حليم اخللق رحيم الفطرة، وكان  عارفا تام�كان 
االنكسار والغربة، وكان كثري العفو والشفقة والرمحة، يعيش يف زي 

 وكان شديد التعلق باملصطفى، والتصقت .بهةوكان يعرف بنور اجل
 مقتداه حمبوب ىشغَ من النور ما هيشروحه بروح خري الورى، وغَ

 وكان .املوىل، واختفى حتت شعشعان نور الرسول وفيوضه العظمى
ممتازا من سائر الناس يف فهم القرآن ويف حمبة سيد الرسل وفخر نوع 

ض خروية واألسرار اإلهلية، نفَ وملا جتلى له النشأة األ.اإلنسان
لق اجلسمانية، وانصبغ بصبغ احملبوب، التعلقات الدنيوية، ونبذ الع

وترك كل مراد للواحد املطلوب، وجتردت نفسه عن كدورات 
العاملنياجلسد، وتلونت بلون احلق األحد، وغابت يف مرضاة رب . 

جذر قلبه  الصادق اإلهلي من مجيع عروق نفسه، ووإذا متكن احلب
وذرات وجوده، وظهرت أنواره يف أفعاله وأقواله وقيامه وقعوده، 

مسيقًا وأُي صدعطي علممن حضرة خري ،ا وعميقاا غضا طري 
فيه  بدتفكان الصدق له ملكة مستقرة وعادة طبعية، و. الواهبني

آثاره وأنواره يف كل قول وفعل، وحركة وسكون، وحواس 
 .من رب السماوات واألرضنيعليهم  نياملنعمدخل يف وأنفاس، وأُ
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إنه كان نسخة إمجالية من كتاب النبوة، وكان إمام أرباب الفضل و
  .والفتوة، ومن بقية طني النبيني

وال حتسب قولنا هذا نوعا من املبالغة وال من قبيل املساحمة 
  احلقيقة اليت ظهرت عليهوور عني احملبة، بل فوالتجوز، وال من 

 التوكل على رب األرباب، وقلة � وكان مشربه .عزةمن حضرة ال
 يف مجيع �االلتفات إىل األسباب، وكان كظلٍ لرسولنا وسيدنا 

اآلداب، وكانت له مناسبة أزلية حبضرة خري الربية، ولذلك حصل له 
من الفيض يف الساعة الواحدة ما مل حيصل لآلخرين يف األزمنة 

 أن الفيوض ال تتوجه إىل أحد إال  واعلم.املتطاولة واألقطار املتباعدة
 الكائنات، فالذي مل يعطه اهللا يفباملناسبات، وكذلك جرت عادة 

هوام ذرة مناسبة باألولياء واألصفياء، فهذا احلرمانالقس عبر  الذي ي
 والسعيد األمت األكمل هو .بالشقوة والشقاوة عند حضرة الكربياء

 األلفاظ والكلمات الذي أحاط عادات احلبيب حىت ضاهاه يف
 واألشقياء ال يفهمون هذا الكمال كاألكمه الذي ال .واألساليب

يرى األلوان واألشكال، وال حظ للشقي إال من جتليات العظموت 
واهليبة، فإن فطرته ال ترى آيات الرمحة، وال تشم ريح اجلذبات 

والصالح، واألنس واالنشراح، فإا ة واحملبة، وال تدري ما املصافا
زل ا أنوار بركات؟ بل نفس الشقي ـتلئة بظلمات، فكيف تنمم

تتموج متوا عن رؤية احلق جالريح العاصفة، وتشغله جذبا 
يق وأما الصد.  كأهل السعادة راغبا يف املعرفةجييءواحلقيقة، فال 

لق متوجال على رسول الرمحن، ها إىل مبدأ الفيضان، ومقبِفقد خ
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لول صفات النبوة، وأوىل بأن يكون فلذلك كان أحق الناس حب
خليفة حلضرة خري الربية، ويتحد مع متبوعه ويوافقه بأمت الوفاق، 

يف مجيع األخالق والسري والعادة وترك تعلقات اويكون له مظهر 
األنفس واآلفاق، وال يطرأ عليه االنفكاك بالسيوف واألسنة، 

صائب ويكون مستقرا على تلك احلالة وال يزعجه شيء من امل
والتخويفات واللوم واللعنة، ويكون الداخل يف جوهر روحه صدقا 

يباليهم وال يتأخر بل  ه الوصفاء وثباتا واتقاء، ولو ارتد العامل كلّ
  .يقدم قدمه كل حني

: يقني بعد النبيني، وقالكر الصدى اهللا ذوألجل ذلك قَفَّ
هداِء يقني والشدني والصن النبِي ممذين أَنعم اُهللا علَيهِفَأُولَئك مع الَّ�

الصونيحال��.يق وتفضيله على  ويف ذلك إشارات إىل الصد
يقًا إال إياه،  من الصحابة صدا ما مسى أحد�اآلخرين، فإن النيب 

ظهر مقامه ورلياه، فانظر كاملتدبريني.  
. ها لقوم سالكنيويف اآلية إشارة عظيمة إىل مراتب الكمال وأهل

غنا الفكر إىل النهاية، فانكشف أن هذه وإنا إذا تدبرنا هذه اآلية، وبلّ
اآلية أكرب شواهد كماالت الصدعميق ينكشف على يق، وفيها سر 

يقًا على لسان ي صد فإن أبا بكر سم.كل من يتمايل على التحقيق
كما ال خيفى يقني باألنبياء  الصدحقلْوالفرقان أَ ،الرسول املقبول

على ذوي العقول، وال جند إطالق هذا اللقب واخلطاب على أحد 

                                                           

�
  ٧٠:النساء 
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يق األمني، فإن امسه ذُكر بعد من األصحاب، فثبت فضيلة الصد
  .النبيني

 غشاوة االسترابة، فإن األسرار اخلفية قفانظر باإلنابة وفارِ
ة يف إشارات القرآن، ومن قرأ القرآن فابتلع كل املعارف، ولو مطوي
 عن  وتنكشف هذه احلقائق متجردةً. الوجدانُ حباسةأحستهاما 

األلبسة على نفوس ذوي العرفان، فإن أهل املعرفة يسقطون حبضرة 
العزة، فتمسروحهم دقائق من العاملني ال متس م . ها أحدفكلما

كلمات، ومن دوا خرافات، ولكنهم يتكلمون بأعلى اإلشارة حىت 
 .رهم كل غيب من عدم فهم العبارةرة، فيكفّايتجاوزون نظر النظّ

فإم قوم منقطعون ال يشاهم أحد وال يشاون أحدا، وال يعبدون 
ل يتيما، لهم اهللا كرجل كفَكفَ. إال أحدا، وال ينظرون إىل املتالعبني

ففومه تعليما، مث جعله اه وعلّضه إىل مرضعة حىت صار فطيما، مث رب
  .ا عظيما، فتبارك اهللا خري احملسنني عليه من، ومنورثائهوارث 
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ن ن الذين هم أحب الناس إىل الرمحن، وما ما نقي تقي�كان 
 ان، ندي أسد اهللا الغالب وفىت اهللا احلن.خنب اجليل وسادات الزمان

وكان شجاعا وحيدا ال يزايل مركزه يف امليدان .  اجلنانالكف طيب
وبلغ النهاية  أنكدأنفد العمر بعيش . ولو قابله فوج من أهل العدوان

 وكان أول الرجال يف إعطاء النشب وإماطة .يف زهادة نوع اإلنسان
ي أنواع بسالة  وكان جيلّ.د اليتامى واملساكني واجلريانالشجب وتفقُّ

 ومع . مظهر العجائب يف هيجاء السيف والسنانيف معارك وكان
دخل بيانه يف جذر وكان ي. ذلك كان عذب البيان فصيح اللسان

وكان .  األذهان، وجيلي مطلعه بنور الربهانأالقلوب وجيلو به صد
اعتذر إليه اعتذار ففيها ناضله قادرا على أنواع األسلوب، ومن 

البالغة والفصاحة،  وكان كامال يف كل خري ويف طرق .املغلوب
 وكان يندب إىل .ومن أنكر كماله فقد سلك مسلك الوقاحة

 وكان من عباد اهللا ،، ويأمر بإطعام القانع واملعتر املضطرةمواسا
  .املقربني

 ي ومع ذلك كان من السابقني يف ارتضاع كأس الفرقان، وأُعطَ
 يف وإين رأيته وأنا يقظان ال .له فهم عجيب إلدراك دقائق القرآن

 هذا تفسريي، واآلن :املنام، فأعطاين تفسري كتاب اهللا العالم، وقال
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يأُولنفَه مبا أُت ويتيتت.يدي وأخذت التفسري، وشكرت  فبسطت 
ووجدته ذا خلْقٍ قومي وخلقٍ صميم، ومتواضعا . اهللا املعطي القدير

لْفًا، وأُلقي يف ا وأُنه القاين حبإا  وأقول حلفً.را منوالًمنكسرا ومتهلّ
روعي أنه يعرفين وعقيديت، ويعلم ما أخالف الشيعة يف مسلكي 

بل وافاين أنفًا،  جبانبه نأىومشريب، ولكن ما مشخ بأنفه عنفًا، وما 
. وصافاين كاحملبني املخلصني، وأظهر احملبة كاملصافني الصادقني

نت وسيد الرسل خامت النبيني، وكا احلسننيِوكان معه احلسني بل 
قرة باهرة رة معظّمعهم فتاة مجيلة صاحلة جليلة مباركة مطهومة م

السفور ظاهرة النور، ووجدا ممتلئة من احلزن ولكن كانت كامتة، 
فجاءتين وأنا مضطجع فقعدت . وأُلقي يف روعي أا الزهراء فاطمة

ووضعت رأسي على فخذها وتلطفت، ورأيت أا لبعض أحزاين 
مت  فعلّ.هات عند مصائب البننين وتقلق كأمحتزن وتضجر وتتحن

ن يف علَق الدين، وخطر يف قليب أن حزا بزلة االـأين نزلت منها مبن
مث جاءين . إشارة إىل ما سأرى ظلما من القوم وأهل الوطن املعادين

وكان . احملبة كاإلخوان، ووافياين كاملواسنيان ييبداحلسنان، وكانا 
  .هة من سننير وقد مضت عليه ب،يقظةا من كشوف الهذا كشفً

ها إال رب  واحلسني، وال يعلم سربعليلطيفة ويل مناسبة 
 عليا وابناه، وأعادي من عاداه، ومع  وإين أحب.املشرقني واملغربني

وما كان يل أن أعرض عما . ذلك لست من اجلائرين املتعسفني
وا فلي عملي وإن مل تقبل.  وما كنت من املعتدين،كشف اهللا علي

  .ولكم عملكم، وسيحكم اهللا بيننا وبينكم، وهو أحكم احلاكمني
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ظالمات  الوأبدأاعلموا أن اهللا الذي خلق الليل والنهار، 
واألنوار، قد جرت عادته من قدمي الزمان وأوائل األزمنة واألوان، 

ه إىل إصالح إال بعد رؤية كمال طالح، وإذا بلغت جأنه ال يتو
اآلفة مداها، وانتهت البلية إىل منتهاها، فتتوجه العناية اإلهلية إىل 

وأما مثله فيوجد يف . إماطتها، وإىل خلق شيء يكون سببا إلزالتها
العامل اجلسماين أمثلة واضحة ونظائر بينة للذي اعترته شبهة أو ة جلي

  .نيكان من الغافل
فأكرب األمثلة سنة ربانية توجد يف نزول األمطار واملرابيع اليت 

زل إال يف ـين زل لتنضري الزروع واألشجار، فإن املطر النافع الـتن
أوقات االضطرار، ويعرف وقته عند شدة احلاجة وقرب األخطار، 
فإذا األرض يبست ومهدت، واصفر كل ما أنبتت وأخرجت، 

ومسم ها اء أهلَت الضرواملصائب نزلت وسقطت، وظن الناس أ
 ،قطرة ماء  يف األضىي والدواهي قربت ودنت، وما بق،هلكواأُ

 يف هذا الوقت ويحيي اهللا األرض بعد  الناسفيغاثونوالغدر نتنت، 
ا، وترى البلدة اهتزموت وربأَالشطَ، وترى كل زرع أخرج ت 

خلطرات آمننيت ونضرت، وصار الناس بعد اوكل األرض اخضر .  
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نة قدمية، بل تزيد الشدة يف بعض وهذه عادة مستمرة، وس
األوقات وتتجاوز حد املعموالت، وترى بلدة قد أحملتذات  

العبقيمي، وما ومن ج بقييم، وما هام فضال عن الغاللة من املاء  ب
اللة من ذخائر الشتاء، وما نزلت قطرة من قطر مع طول أمد وال ع
 الناس، ورار، والحت آثار قهر القهار، وأحال اخلوف صاالنتظ

وغلب اخليب وظهر طريان احلواس، وصار الريف كأرض ليس فيها 
 ورق من األشجار، فضال عن األمثار، يغري اهلباء والغبار، وما بق

فيضطر الناس أشد االضطرار، وكادوا أن يهلكوا من آثار اليأس 
ويدركهم رحم اهللا وتظهر اآلية،  فتتوجه إليهم العناية، ؛والتبار

وتنضر أرضهم من األمطار، ووجوههم من كثرة الثمار، فيصبحون 
ذلك مثل الذين أتت عليهم أيام الضالل، . بفضل اهللا خمصبني

ة ذي اجلالل، ة حىت زاغوا عن حمجت م أسباب مضلّوحلّ
بكرة وابلٌفأدركهم ذات زنرمحته، وبعث جمدد إلحياء  من م 

ينالدفأخذ الظان ،ون ظنالعاملني السوء يعتذرون إىل اهللا رب .  
بونه ويقولون ما أنزل اهللا من شيء، وإن أنت إال وآخرون يكذّ

 ، من سوء الظن أثرايبقزل الوابل تترا حىت ال يـفين. من املفترين
ا األشقياء فما ينتفعون من وأم. فريجع الراجعون إىل احلق متندمني

. ا ظاملني وكانوا قوم، بل يزيدون بغيا وظلما وعسفا،وابل اهللا شيئا
 وما ، وما اغتسلوا وما توضأوا،وما اغترفوا من ماء اهللا وما شربوا

 فما رأوا احلق ألم ، وكانوا قوما حمرومني،كانوا أن يسقوا احلرث
  .رين وإن يف ذلك آليات لقوم مفكّ،كانوا عمني
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اق كما ال خيفى على  ومثل آخر ملرسل اخلالق وهو ليايل احمل
املمعا ليال داجية الظلم، فامحة اللمم، . اق وعلى املتدبرينن الرمفإ

تأيت بعد الليايل املنرية كاآلفات الكبرية، فإذا بلغ الظالم منتهاه، وما 
ز النري ربهللا أن يزيل الظالم املركوم، ويابقي يف ليل سناه، فيعشو 

ونورا الليلَ املهال، وكذلك جرت املغموم، فيبدأ اهلالل وميأل أمنا 
نسم حيكمون . ينته يف أمور الدفيا حسرة على أهل الشقاق، إ

 ليايل احملاق، ويرقبونه كاملشتاق، ولكنهم ال ءبقرب اهلالل عند جمي
 فاحلق واحلق . ولو بلغ الظالم كماالينتظرون يف ظالم الدين هالالً

املعقول حظ أدىن، وما  هلم من يأقول إم قوم محقى، وما أُعط
  .كانوا مستبصرين

هذا ما شهدتنس يرة اهللا اجلارية لنوع اإلنسان، وثبت أن اهللا ي 
فلما كان من عادات . لك اخلالص بعد أنواع املصائب والذوبانامس

ذي اجلالل واإلكرام أنه ال يترك عباده الضعفاء عند القحط العام يف 
اآلالم، وال يريد أن ينفكنظام  األجسام، فكيف يرضى يتبعه عطب 

ذا نظرنا يف إ نظام فيه موت األرواح ونار جهنم للدوام؟ مث بفك
 مع فَإِنَّ�: القرآن فوجدناه مؤيدا هلذا البيان، وقد قال اهللا تعاىل

، وإن يف ذلك لبشرى لكل من �� مع الْعسرِ يسرا إِنَّ *الْعسرِ يسرا
ا وضريا، فريون الناس إذا رأوا يف زمان ضرى، وإشارة إىل أن تزكّ

بعد بالء يف الدين والدنيا نفعا وخريا، ويرون رخاًءيف آخر . 

                                                           

�
     ٧-٦:االنشراح  
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ا كْر وإِنلْنا الذِّا نحن نزإِن�: خرى لقوم يسترشدونوكذلك قال يف آية أُ
فهذه إشارة إىل بعث . نوا فيه إن كنتم تفكرونمع فأَ�،�لَه لَحافظُونَ

وال معىن حلفاظة القرآن من . دد يف زمان مفسد كما يعلمه العاقلونجم
 الطغيان، وإثباته يف القلوب عند هبننت غري حفاظة عطره عند شيوع 

  . كما ال خيفى على ذوي العرفان واملتدبرين،صراصر الطغيان
وإثبات القرآن يف قلوب أهل الزمان ال ميكن إال بتوسط رجل 

طهجوخمصوص بتر من األدناس، منور بنفخ الروح ديد احلواس، وم
 ويأخذ ،من رب الناس، فهو املهدي الذي يهدي من رب العاملني
وإمنا هو . العلم من لدنه ويدعو الناس إىل طعام فيه جناة املدعوين

 ، كنار شتاٍءهو وأ، واٍء وشِغٍئ من لنب سا،كإناء فيه أنواع غذاء
 الغربِ فيها حلواء القند فة منحوللمقرور أشهى أشياء، أو كص

ل اخلبيص، ومن أعرض فأُخذ وال حميص، والضرب، فمن جاءه أكَ
فثبت أن وجود املهديني عماد . وسيلقى السعري ولو ألقى املعاذير

زل أنوارهم عند خروج الشياطني، وحتيطهم كثري من ـين، وتنالد
لب أحوال املهديني أم ال غ وملا كان أ.الزمر كهاالت القمر

موا بذلك االسم إشارة يظهرون إال عند غلبة الضالني واملضلني، فس
د والكرم طهرهم من الذين فسقوا وكفروا، إىل أن اهللا ذا ا

وأخرجهم بأيديه من الظلمات إىل النور، ومن الباطل إىل احلق 
ق املوفور، وجعلهم ورثاء علم النبوة وأعطاهم حظا منه، ودقّ

ه، وهداهم سبال ما كان هلم أن يعرفوا، مهم من لدنمداركهم وعلّ
                                                           

�
  ١٠:احلجر  
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موا وأراهم طرقا ما كان هلم أن ينظروا لوال أن أراهم اهللا، ولذلك س
  .مهديني

ر الظهور وأما املهدي املوعود الذي هو إمام آخر الزمان، ومنتظَ
مسوم الطغيان، فاعلم  أن حتت لفظ املهدي إشارات لطيفة عند هب 

 اهللا أشار بلفظ املهدي وكأنّنسان،  لنوع اإلةإىل زمان الضالل
إىل زمان ال تبقى فيه أنوار اإلميان، وتسقط  املخصوص باهلداية

ة ويتركون سبل الرمحن، وتأيت على الناس القلوب على الدنيا الدني
 وال تبقى بركة يف سالسل ،زمان الشرك والفسق واإلباحة واالفتتان

ن إىل االرتدادات اإلفادات واالستفادات، ويأخذ الناس يتحركو
 يف سري املعامي شوقهمواجلهالت، ويزيد مرض اجلهل والتعامي، مع 

واملوامي، ويعرضون عن الرشاد والسداد، ويركنون إىل الفسق 
والفساد، وتطري جراد الشقاوة على أشجار نوع اإلنسان، فال تبقى 

وترى أن الزمان من الصالح قد خال،  .مثر وال لدونة األغصان
 فيذكر اهللا .ا السماءق بثريفال، وطريق الرشد علِّجن والعمل أواإلميا

ا من مواعيده القدمية عند نزول الضراء، ويرى ضعف الدين ظاهر
كل األحناء، فيتوجطفئ نار الفتنة الصماء، فيخلق رجال كخلق ه لي

وجهي اجلالل واجلمال، وينفخ فيه روح اهلداية على آدم بيد 
ميه عيسى مبا خلقه كخلق ابن مرمي إلمتام احلجة  فتارة يس.الكمال

 هو هدي من ربه مباعلى النصارى، وتارة يدعوه باسم مهدي أمني 
للمسلمني الضالني، وأُخرج للمحجوبني منهم ليقودهم إىل رب 

. هذا هو احلق الذي فيه متترون، واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون. العاملني
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لناس إىل طرق رشاده، فاقبلوا أو ال ا من عباده ليدعو اأحيا عبد
 أأنتم تضحكون وال تبكون، .تقبلوا، إنه فعل ما كان فاعال

  .وتنظرون وال تبصرون
. أيها الناس ال تغلوا يف أهوائكم، واتقوا اهللا الذي إليه ترجعون

ما لكم ال تقبلون حكم اهللا وكنتم تنتظرون؟ شهدت السماء فال 
وقالوا إنا ال نقبل إال ما قرأنا . رونتبالون، ونطقت األرض فال تفكّ
وضعها الواضعون؟ أيها الناس  وألة يف آثارنا ولو كانت آثارهم مبد

انظروا ههنا وهنا، فاتركوا الدن واقبلوا ما بان ودنا، وال تتبعوا خ
 ننا فال تعدلوا عن عدله، واليقد عدل اهللا ب. ها املتقون أيونالظن

ال تكونوا .. يا ذراري الصاحلني. املسلمونتركنوا إىل الشقاء أيها 
َيف يديات واعلموا أن هللا تدلّ. نني، ما لكم ال تتطهروني إبليس مر

ي األعظم فإذا الناس يستيقظون، ونفحات، فإذا جاء وقت التدلّ
  وشأنٌ عنوانٌتدلٍّ ولكلّ. ه عند ظهوره إال الفاسقون نفس تتنبوكلّ

ليات يأيت بعلوم مناسبة ألهل الزمان،  وأعظم التد.يعرفه العارفون
ليطفئ نائرة أهل الطغيان، فينكرها الذين كانوا عاكفني على 

ا فاأصنامهم فيسبضة من السماء، يون ويكفرون، وال يعلمون أ
دون، روا من قول املخطئني اجلاهلني وكانوا يتردوأا شفاء للذين تنفّ

اسد الوقت فهم ا زل اهللا هلم علوما ومعارف تناسب مفـفين
ا مثر غضيطمئنون، كأفهم منه يأكلون ومنها ،جارية وعني  طري 

  .يشربون
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فحاصل البيان أن املهدي الذي هو جمدد الصالح عند طوفان 
ا ي مهدي الناس إىل حد اإلبساس، سمغ أحكام ربالطالح، ومبلِّ

موعودالكاشف يف والسر. ا وخليفة اهللا رب العاملنيا وإماما معهود 
زل ـهذا الباب أن اهللا قد وعد يف الكتاب أن يف آخر األيام تن

مصائب على اإلسالم، وخيرج قوم مفسدون ومن كل حدبٍ 
أم ميلكون كل  �� حدبٍمن كُلِّ�ينسلون، فأشار يف قوله 

خصب وجدب، وحييطون على كل البلدان والديار، ويفسدون 
ويف مجيع قبائل األخيار واألشرار، فسادا عاما يف مجيع األقطار، 

ثون عرض لويون الناس بأنواع احليل وغوائل الزخرفة، وويضلّ
 على اإلسالم بأصناف االفتراء والتهمة، ويظهر من كل طرف ظلمةٌ

ظلمة، ويكاد اإلسالم أن يزهق بتبعة، ويزيد الضالل والزور 
فى على  والدالل، حىت خييواالحتيال، ويرحل اإلميان وتبقى الدعاو

ال ينتهجون . ع القدمييهالناس الصراط املستقيم، ويشتبه عليهم املَ
أقدامهم وتغلب سلسلة األهواء، ويكون ة االهتداء، وتزلّحمج 

املسلمون كثري التفرقة والعناد، ومنتشرين كانتشار اجلراد، ال تبقى 
معهم أنوار اإلميان وآثار العرفان، بل أكثرهم ينخرطون يف سلك 

وكل . اب أو الثعبان، ويكونون عن الدين غافلنييم أو الذئهاالب
 الناس العضو املفلوج ويشابهمأجوج، وذلك يكون من أثر يأجوج 

   .كأم كانوا ميتني

                                                           

 ٩٧:ءاألنبيا  �
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ففي تلك األيام اليت ميوج فيها حبر املوت والضالل، ويسقط 
ا الناس على الدنيا الدنية ويعرضون عن اهللا ذي اجلالل، خيلق اهللا عبد

ل التعاليم ئن غري وساكخلقه آدم من كمال القدرة والربوبية، م
سميه آدم نظرا على هذه النسبة، فإن اهللا خلق آدم الظاهرية، وي

ا عليه وجعله مهديا، ا عظيم منمه األمساء كلها، ومنوعلّبيديه 
  .وجعله من املستبصرين

 وكذلك مساه عيسى ابن مرمي بالتصريح مبا كان خلقه وبعثه
كمثل املسيح، ومبا كان سره املستور، وكانا يف علل الظهور ه كسر

وتشات فنت زمنهما وصور إصالحهما، وتشات . من املتحدين
فالعالمة العظمى لزمان املهدي ظلمة عظيمة من . قلوب أعداء الدين

فنت قوم يأجوج ومأجوج إذا علوا يف األرض وأكملوا العروج، 
ويف اسم املهدي إشارات إىل هذه . 	نيوكانوا من كل حدب ناسل

فإن اسم املهدي يدل على أن الرجل املسمى . الفنت لقوم متفكرين
 .به أُخرج من قوم ضالني، وأدركه هدى اهللا وجناه من قوم فاسقني

جملٍفال شك أن هذا االسم يدل على مفاسد الزمان مبوطْ ممن ي 
مات وأوان نزول البيان، ويذكر من زمن الظلمات ووقت الظال

اآلفات، ويشري إىل شوائب الدهر ونوائبه، وغرائب القادر وعجائبه 
ويدل بداللة قطعية على أن املهدي ال يظهر . من تأييد املستضعفني

                                                           

هذه هي العالمة القطعية آلخر الزمان وقرب القيامة كما جاء يف مسلم من : احلاشية 	
اد من  وأر. الناس من سائر أكثر تقوم القيامة والروم:� قال قال رسول اهللا. خري الربية

  منه . ثنيم عند ذوي األدراس واألكياس واحملدلَّالروم النصارى كما هو مس



����א����� �

  

٦٣

إال عند ظهور الفنت املبيدة والظلمات الشديدة، فإذا كثر الضالل 
 القيل والقال، يوزاد اللدد واجلدال، وعدم العمل الصاحل وبق

ال، وتتضرع الظلمة  الفعيقتضي هذا احلال أن يهدي رجال الربف
زل املالئكة والروح يف ـة، فتنزل نور لتنوير احملجـيف احلضرة لين

هذه الليلة احلالكة بإذن رب ذي القدرة الكاملة، فيجعلُ رجل 
ى له السؤدد عطَر قلبه وعينيه، ويى الروح عليه، وينومهديا ويلقَ

ل يف عباد اهللا دخل له التقوى حلية، ويجع موهبة، ويواملكرمة
 حكم وقضاء، فإن البغي إذا بلغ إىل انتهاء، فهذا هو يوم. املنصورين

 بأهل  اهللا الطالحال دفع وفصل وإمضاء، وعون وإعطاء، ولو
دت أبواب الفالح وهللك الناس كلهم الصالح لفسدت األرض ولس

ة اهللا أنه ال يظهِر ليلة ليالء إال ويري فألجل ذلك جرت سن .أمجعني
سرا، ومع كل ظالم نورابعدها قمراء، وإنه جعل مع كل عسرٍ ي. 

ففكر يف هذا النظام ليظهر عليك حقيقة املرام، وإن يف ذلك آليات 
  . للمتومسني

واعلم أن ظلمة هذا الزمان قد فاقت كل ظلمة بأنواع الطغيان، 
نان، والكفار نسلوا من نت مذيبة اجلَوطلعت علينا آثار مخوفة وف

ى فحان أن يعان املسلمون ويقو.  ناهبنيرحانكالسكل حدب 
املستضعفون، ويوهأمل متتلئ األرض ظالما، . النين كيد الدج

ت الناس أصناما، وغلب الكفر وحاق وسفهت النفوس أحالما، وحنَ
وا الدقارير، وصالوا ن فزخرفوا الزور الكبري وزي،ر التخفّبه الظفر وقلّ

 على كيد من ختم، واتفق يبكل ما كان عندهم من لطم، وما بق
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الراح، وطفق زمر اجلهال يتبعون و وصاروا كاملاء ،كل أهل الطالح
 .لصام خآثار الدجال، ومن يقبل مشرب هذيام يكون خالصةَ
 من أحبولة وواهللا إن خباثتهم شديدة، وأما حلمهم فمكيدة، بل هو

تهم  استمر من فتلهم، وستعرفون دجالينس ور،ل ختلهمئحبا
فنيمتله .  

نيهم، ذوإم قوم تفور املكائد من لسام وعينيهم وأنفهم وأُ
من مضغة يهم، وأرى كل ذرومويديهم وأصدريهم ورجليهم و

 الفسق والعدوان فسد الزمان وعم. أعضائهم واثبة كاملاكرين
دجلون يف الليلة والناس ي.  املستعان فاهللا؛وتنصرت الديار والبلدان

الليالء ويعرضون عن الشمس والضياء، ويضيعون اإلميان لألهواء 
، أو بدت له فرص، ه قنصوأرى القسيسني كالذي أكثب. متعمدين

  .وأجدهم بأنواع حيل قانصني
ومن مكائدهم أنيشون جناح ون جراح املوهوص، ويرِهم يأس

سخرغّ. عنيم قوما طاروناملقصوص، لعلهم ييلبون ضا بنلٍّ ض ،
، مث يسقطونه لٍّ، لعلهم حيبسونه بغلٍّ وقُ كثريٍن كلِّضون له مويفرِ

ة اهلالكنييف هو .بادرون إىل جرب الكسري وفكة األسري ومواساي 
بوم الفقري، بشرط أن يدخل يف دينهم الذي هو وقود السعري، ويرغّ

م وأنواع لذاإىل بنام وجيعلوهم كأنفسهم  اخلَم ليغترلق جبهال
ة  جملوةة، بل خبطبفالناس ال يرجعون إليهم بأناجيل متلو. مفسدين
، بل وال يتنصرون ألعتاب الرؤوف البر. كالناهبنيان جمأو مبال 

وكذلك أشاعوا .  لكي يكونوا متنعمنييهرولون الحتالب الدر
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ا، وفتحوا مالضالالت ومدوا أطناا، وأعدوا ن كل جهة با
ر ألحد منهم العقد، أو  ودعوا طُالا، فإذا يسنيِشهوات األجوفَ

وكذلك كانت . د قَنْفكأَد،  أنكَن عيشٍنوه م له النقد، وآمطيأُع
فخس يباكلهم رهم، وشيح،مر وألجلها اصطفمن  لديهم ز 

د جل، وال يوالكساىل، ال يعلمون إال األكل والشرب والدال
وأهم إال إىل شرب املدام صغو يد وأطايب الطعام، فيعيشون إىل الغ

 وكذلك ال يألو القسيسون .نيوصول العوقرير العني بوصال العني 
ا يف إضالل العوام، ويهدنعمون على الذين هم كاألنعام، ج

 اإلنعام، ويوطنوم أمنع مقام من اإلكرام، يدون عليهم أياضفُوين
ة من لّن راغية، أو ثُيدة منني على احلطام، كأم هتراهم مكبو

وإن .  عنك إنكارك املردودرِس فهؤالء هم الدجال املعهود، فلي.ثاغية
هذه األيام أيام اقتحام الظالم، وأظالل خيام يوم القيام، وإنا اغتمدنا 

  ا خفري،ويف منازلنا طرق يضلّ. الليل واقتحمنا السيل خمتبطني
نا يومنا الصعب الشديد، ورأينا ما كنا منه فَوحيار فيها حنرير، وخو

ع القلب املزءود، وحيدو النِحنيد، وليس لنا ما يشجضهود إال وا 
  .ربنا رب العاملني

والناس قد استشرفوا تلفًا وامتألوا حزنا وأسفًا، ونسوا كل رزء 
ن غري ال جيدون م، ويستنشئون ريح مغيث و وكل بالء زلَففسلَ

نت خبيث، فهل بعد هذا الشر شر أكرب منه يقال له الدجال؟ وقد ن
انكشف اآلثار وتبينت األهوال، ورأينا محارا جيوبون عليه البلدان، 

فيطأ بسانَخفافه الظركشهر عند ذوي العينني، وجيعل نةً، وجيعل س 
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اب ال  جوإنه مركب.  ويعجب املسافرين،شهرا كيوم أو يومني
دت، واألزمنة  وال ثنية وال ناب، والسبل له جد،كابتواهقه رِ

 واجلبال �،شرتلت، والصحف نشار عطّعره اقتربت، والوبظه
                                                           

 من األنباء املستقبلة والواقعات العظيمة اآلتية، ويقتاد الناس إىل لواعلم أن القرآن مم �
 تفور لتغذية هشاره ختور حلمل السالكني يف كل زمان، وأعشار وع،واليقني ةينالسك

 كل  يفلت قطوفهوهو شجرة طيبة يؤيت أكله كل حني، وذُلّ أوان، اجلائعني يف كلّ
، بل  ومترٍعطل شجرته كشجرة عنبٍ، وال تله من مثر فما من زمن ما.  للمجتننيوقت

رِي مثراته يف كل أمر، ويغادر واقعة من ومن أعظم معجزاته أنه ال ي. عمنيطعم مستطي
ة، ولكن كانت من املعظمات، كما قال ضرقعات اليت كانت مفيدة للناس أو مالوا
عليم إىل أن كل ما ، ويف هذا إشارة من رب 
 � أَمرٍ حكيمٍفيها يفْرق كُلُّ�: �

يفرق يف ليلة القدر من أمرٍ ذي بال، فهو مكتوب يف القرآن كتاب اهللا ذي كل عظمة 
 فكل ما ؛زول تام، فبورك منه الليل بإذن رب عالمـوجالل، فإنه نزل يف ليلة القدر بن

 ؛ن بركات نزول هذه الصحف املباركةيوجد من العجائب يف هذه الليلة يوجد م
 هلذه الربكات، وما بوركت الليلة إال لُ أووأوىل ذه الصفات، فإنه مبدأٌفالقرآن أحق 

صاف توجد يف ليلة القدرونات، وألجل ذلك يصف القرآن نفسه بأئ الكابه من رب ،
  . كاهلالل وهو كالبدر، وذلك مقام الشكر والفخر للمسلمنيبل الليلة

مه اهللا أنواعا وأطوارا، فما ظّ عارا، وقدخزحبرا وإين نظرت مرارا فوجدت القرآن 
ر  ويتكئون على أحاديث ما طه؟للمخالفني ال يرجون له وقارا، وأنكروا عظمته إنكارا

وإذا .  العاملنيركون احلق اخلالص للدقارير، وال خيافون ربتوجهها حق التطهري، وي
 أعينكم، قالوا قيل هلم تعالوا إىل كتاب سواء بيننا وبينكم لتخلصوا من الظالم وتفتح

لنيكفى لنا ما مسعنا من آبائنا األو .لو كان آباؤهم ال يعلمون شيئا من حقائق أو
  الدين؟ 

وإين فكرت حق الفكر، فوجدت فيه كل أنواع الذكر، وما من رطب وال يابس إال يف 
ومن أنبائه أنه أخرب عن نشر الصحف يف آخر الزمان، وكذلك ظهر األمر . كتاب مبني

ن كثرا إدة حىت وا األوان، وقد بدت يف هذا الزمن كتب مفقودة بل موؤيف هذ
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جت، وجعلت األرض كأا  والنفوس زو،رت والبحار فُج،تدكّ
ومزلفة مطويركت القسعى عليها طرفيها، وتوليس .الص فال ي 

 ولو كان من صنع ،رصده اهللا خلري الناس بل أ،لباسإ هذا حملّ
النيالدج .فهذه املراكب جارية مذ موليست سواها قعدة،ةد ، 

  .وفيها آيات للمتفطنني

                                                                                                                              

قبل هذا األمر نوظهرت كل وسائل اإلشاعة والكتابة، وال بد من أن . تعجب الناظرين
  .ت نظريه من زمن األولنيمن غري االسترابة، وإن كنت يف شك من هذا فأْ

 الديار، فظهر جار وتفجري البحار وتزويش تعطيل العمنومن أنباء العليم القهار أنه أخرب 
وأخرب عن قوم ذوي خصب .  فتبارك عامل غيوب السماوات واألرضني،كما أخرب

األرض فسادا مبريا، فرأينا يف ا كبريا، ويفسدون ون علون كل حدبٍ ويعلُلون مينِس
اتلك القوم بأعيننا ورأينا غلوتكاد  .هم وغلبتهم بلغت مشارق األرض ومغار

اختذوا . النيا دجسون احلق بالباطل وكانوا قومالسماوات يتفطرن من مفاسدهم، يلبِ
 وأهلكوا خلقا كثريا من هذا التثليث ، اإلضاللاع شبكةَ والتحريف املناحللم واإلطماع

 . له من هذا التثليثرق الغول اخلبيث فال بدكاملغتال، وكل من يقصد منهم طُ
ا آخر بظالم  األطماع، وبعضعاحللم املبين على االختداع بأنواالناس ببعض فيهلكون 

 عهم حديثُوما نفَ. ون اخللق متعمدين وكذلك يضلّ،التحريف الذي هو عدو الشعاع
وا ز ولكن نفعهم هذا التثليث ففا،بن وروح القدس، وإن هو إال احلديثاألب واال

 ونسلوا من كل ،ح القدسدوا من رو هلم كيف أُياخلبث والرجس، فعجبت طالبمب
ولكل أمر أجل، فإذا جاء األجل فال ينفع الكائدين كيدهم وال يطيقون . حدب فرحني
  منه. قبل الصادقني

================  

  ٥:الدخان 
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فثبت من هذا البيان أن هذا هو وقت ظهور املهدي ومسيح 
وأنواع الفنت ، واألرض فسدت،تالزمان، فإن الضاللة قد عم 

ا ذُكر يف القرآن من وكل م. ل املفسدينئظهرت، وكثرت غوا
  . فقد بدت كلها للناظريننعالمات آخر الزما

والذين يرقبون ظهور املهدي من ديار العرب، أو من بلدة من 
فإن بالد . ا وما كانوا مصيبني فقد أخطأوا خطأ كبري،بالد الغرب

العرب بالد حفظها اهللا من الشرور والفنت ومفاسد كفار الزمن، وال 
هلادي إال يف بالد كثرت فيها طوفان الضالل، وكذلك ع ظهور ايتوقَّ

أرض اهلند خمصوصة بأنواع أن وإنا نرى . جرت سنة اهللا ذي اجلالل
الفساد، وفُتحت فيها أبواب االرتداد، وكثر فيها كل فسق وفجور، 

ا حمتاجة بأشداحلاجة إىل نصرة اهللا ذي وظلم وزور، فال شك أ 
واهللا ال نرى نظري و. ة من حضرة العز مهديِءالعزة والقدرة، وجمي
 وقد جاء .خرى، وال فتنا كفنت هذه النصارىفساد اهلند يف ديار أُ

يف األحاديث الصحيحة أن الدجال خيرج من الديار املشرقية، 
والقرآن يشري إىل ذلك بالقرائن البينة، فوجب أن حنكم حبسب هذه 

  .كار املنكرينالعالمات الثابتة البديهة، وال نتوجه إىل إن
والذين يرقبون املهدي يف مكة أو املدينة فقد وقعوا يف الضاللة 

تلك البقاع املباركة بالفضل   كفل صيانة واُهللا، وكيف.الصرحية
وال جيد أهلها ريح فيها، اخلاص والرمحة، وال يدخل رعب الدجال 

 فالبالد اليت خيرج فيها الدجال أحق وأوىل بأن يرحم .هذه الفتنة
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 الفعال، ويبعث فيهم من كان نازال باألنوار السماوية ها الربأهلَ
  .كما خرج الدجال بالقوى األرضية كالشياطني

وأما ما قيل أن املهدي م يف الغار فهذا قول ال أصل له ختف 
عند ذوي األبصار، وهو كمثل قوهلم أن عيسى مل ميت بل رفع 

اء، مع والفتنة الصمزل عند خروج الدجال ـ وين،ه إىل السماءمجبس
فاحلق أن عيسى  .أن القرآن يخرب عن وفاته ببيان صريح مبني

ما وتوفامها ربهما واإلمام حممد أطرحا عنهما جالبيب أبدا
 وكل كانوا من ، وما جعل اهللا لعبد خلدا،احلنيهما بالصوأحلقَ

كر فيها قصة حياة املسيح، وال وال تعجب من أخبار ذُ. الفانني
فت إىل أقوال فيها ذكر حياة اإلمام ولو بالتصريح، وإا تلت

منياستعارات وفيها إشارات للمتوس.  
 والكالم الكامل الذي هو رافع ، والبيان الكاشف هلذه األسرار
ناألستار، أن هللا عادة قدمية وسسمي املوتى ة مستمرة أنه قد ي

الصاحلني أحياء، ليفهكرم به ،صدقاًءأر به م به أعداًء أو يبشأو ي 
 ال حتسبوهم أمواتا :يف الشهداء �بعض عباده املتقني، كما قال 

بل أحياء، ففي هذا إمياء إىل أن الكافرين كانوا يفرحون بقتل 
وكذلك كان  .ا قتلناهم وإنا من الغالبنياملؤمنني وكانوا يقولون إن

ئهم مع بعض املسلمني حمزونني مبوت إخوام وخالم وآبائهم وأبنا
م قُتلوا يف سبيل ربت اهللا الكافرين املخذولني  فسكّ، العاملنيأ

م من األحياء بذكر حياة الشهداء، وبشر املؤمنني احملزونني أن أقار
وما ذكر يف كتابه املبني أن احلياة حياة . وأم مل ميوتوا وليسوا مبيتني
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 :بقوله نونكحياة أهل األرضني، بل أكد احلياة املظ وليس روحاين
�بر دنقُونَعزري هِم��،على املنكرين ورد .  

 وقد جاء مثل هذا القول ، مل ميت عيسى:فكيف تعجب من قول
فنوا  ود،هرياقإللقوم حلقوا باملوتى وماتوا باالتفاق، وقُتلوا با

أما يكفي لك حياة الشهداء بنص كتاب حضرة الكربياء . باليقني
 فضل واالمتراء، فأي غري التماري صحة واقعة املوت بمع

ىفَّيه املتووخصوصية حلياة عيسى مع أن القرآن يسمفتدب ،فإنك ر 
ل على م املبطيومئذ يتند.  خيانة ونفاق يف يوم الدينتسأل عن كلّ

ما أصرينفع الندم إذ الوقت  ، ولكن ال، وعلى ما أعرض عنه وفر
فويل . ئدة الكاذبني، وكذلك تطلع نار اهللا على أفمضى ومر

زيللمزورين الذين ال ينتهون عن تهم بل يزيدون كل يوم وكل د
وكفى خليانتك أن تتبع بغري حتقيق كل قول رقيق بلغ آذانك، . حني

وما تطهر من اجلهالت جنانك، وتسقط على كل خضراء الدن، م
حبكأهل األهواء ومش الطيب كالطيبنيي الفنت، وال تفت.  

مت أن إطالق لفظ األحياء على األموات وإطالق لفظ وقد عل
 ،من النصوص القرآنية واحملكمات الفرقانيةثابت احلياة على املمات 

رينكما ال خيفى على املستطلعني الذين يتلون القرآن متدب، 
 اء الليلُن هذه احلقيقة الغرفينري عليك م. ون أبوابه مستفتحنيويصكّ

                                                           

  ١٧٠:  آل عمران �
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على بعض الالذي اكفهر علماء حىت انثنوا مكانوا ماوقفني بعدقَح 
  .مستقيمني

ك تقول بعد هذا البيان إين فهمت حقيقة احلياة كأهل ولعلّ
 زول على وجه املعقول وعلى جٍـالعرفان، ولكن ما معىن الن

فاعلم أنه لفظ قد كثر استعماله يف القرآن، .  الطالبني قلوبنئميطَ
ت شىت من الفرقان أن كل حبرٍ وسبرٍ وأشار اهللا احلميد يف مقاما

ه من العلَى بإذن زل من السماء، وما من شيء إال ينال كمالَـين
غ حضرة الكربياء، وتلتقط األرض ما تنفض السماوات، ويصب

 سعيدا أو من األشقياء  من الفوق، فتجعل نفس بتصبيغٍحالقرائ
م بعضا، فيزيدون يشابه بعضهشقوا فالذين سعدوا أو  .واملبعدين

تشاا يومظَا فيوما، حىت ينة نم شيء واحد، كذلك جرت سأ 
 ،��تشابهت قُلُوبهم�:  بقوله�وإليه يشري . أحسن اخلالقني

  .فليتفكر من أُعطى قوى املتفكرين
وقد يزيد على هذا التشابه شيء آخر بإذن اهللا الذي هو أكرب 

د أُوأقدر، وهو أنه قد يفسمغاية الفساد، ويفتحون على ة نيب 
م أنفسهم أبواب االرتداد، وتقتضي مصاحل اهللا وحكمه أن ال يعذّ

هلكهم بل يدعو إىل احلق ويرحم وهو أرحم الرفيفتح . امحنيوال ي
اهللا عنيمتوفّ نيب إىل تلك القوم، فيصرف نظره إليهم لَى كان أُرس 

ا ا، وغُلوظلما وفسادا كبريكأنه استيقظ من النوم، وجيد فيهم 

                                                           

�
 ١١٩: البقرة  
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وضالال ما، ابريا وفتنا وشرورئَت ظلما وزورلم قد مويرى قلو ،
وتقلق مهجته،ر قلبهفيضج ،ويعشو أن ، روحه وقرحيته وتضطر 

فيدركه ، فحمهم دليال، فال جيد إليه سبيالزل ويصلح قومه ويـين
يال له يشابه قلبه قلبه، وخيلق اهللا مث. تدبري احلق وجيعله من الفائزين

ل به على املثيل، فيفرح  املمثَّل إراداتزِـوجوهره جوهره، وين
ويتيقن ،ر هذا السبيل، وحيسب نفسه من النازلنياملمثل به بتيس 

 بعده  وفاز برومه، فال يبقى له هم،بتيقن تام قطعي أنه نزل بقومه
  .ويكون من املستبشرين

وختم اهللا على . يسى الذي هم فيه خيتلفون نزول عفهذا هو سر
 عن وسخ دومن جتر. قلوم فال يعرفون األسرار وال يسألون

بفال يبقى له شك يف هذه ،غَ بأنوار التحقيقاتالتعصبات وص 
 ،تلك قوم قد خلوا وذهبوا ورحلوا.  وال يكون من املرتابني،النكات

وجتد ،ال موتتهم األوىلني إفال يرجعون إىل الدنيا وال يذوقون موت 
نة والكتاب شاهدبشرط التحقيق ، ولكنين على هذا البيانالس 

  .واإلمعان وإحماض النظر كاملنصفني
لو مل يبق : "وقد جاء يف بعض اآلثار من نيب اهللا املختار أنه قال

ل اهللا ذلك اليوم حىت يبعث فيه رجال مين أو من الدنيا إال يوم لطو
يوا،ن أهل بييتم طئ امسه امسي واسمأخرجه أبو ." أيب أبيه اسم 

" يواطئ امسه امسي"و " مين"فقوله . داود الذي كان من أئمة احملدثني
إن كنت تريد ، كطالب النور رإشارة لطيفة إىل بياننا املذكور، ففكِّ
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أن تنكشف عليك حقيقة السر املستور، فال مترالبصر  غاض 
  . كالظاملني

مواطأة االمسني مواطأة روحانية ال جسمانية اد من املرواعلم أن 
 يف حضرة الكربياء، وال ميوت حىت اسمفانية، فإن لكل رجل 

ينكشف سروقد يتفق . ا كان أو من األشقياء والضالني امسه سعيد
 ولكن األمر الذي ،"أمحد"و" أمحد" أمساء الظاهر كما يف دوارت

دوجاحتاد روحاين يف حقيقة االمسني،  وأنشد، فهو أن االحتاد نا أحق
ذي العيننيكما ال خيفى على عارف  .ن هذا القبيل ما وقد كان م

ه يف أُهلمتوهو أن ريب "الرباهني"كتايب  من الرب اجلليل وكتبت ،
 فهذا ". اسمي وال يتم، امسكيا أَحمد يتم": مين وخاطبين وقالكلّ

: وحانيني، وإليه إشارة يف قوله تعاىلهو االسم الذي يعطَى للر
مه حقائق األشياء كلها،  أي علّ..��هام آدم اَألسماَء كُلَّوعلّ�

  . مثيل العاملنيوجعله عاملا جممالً
وأمني، فاعلم  الثقلَا توارد اسم األبوين كما جاء يف حديث نيب

أنه إشارة لطيفة إىل تطابن أبا نبينا فإ. ين من خامت النبينيق السر� 
كان مستعدا لألنوار فما اتفق حىت مضى من هذه الدار، وكان نور 

نبينا موا يف فطرته، ولكن ما ظهر يف صورته، واهللا أعلم بسراج 
 أباملهدي  أب وكذلك تشابه.  وقد مضى كاملستورين،حقيقته

                                                           

  ٣٢: البقرة �
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 وال متش معرضا  كذوي العقول،ر، ففكِّالرسول املقبول
  .كاملستعجلني

 من حضرة  قد أُهلم،وأظن أن بعض األئمة من أهل بيت النبوة
 وسوف خيرج يف آخر ، قد اختفى يف الغارا أن اإلمام حممد،العزة

فهذا اخليال يشابه .  كلمة امللة والدين وإعالِء،الزمان لقتل الكفار
خيال صعود املسيح إىل السماء ونزوله عند متواءج الفنت الصم .

يكشف احلقيقة ويبني الطريقة، هو أن هذه الكلمات  الذيوالسر 
ومثلها قد جرت على ألسنة امللهةمني بطريق االستعارات، فهي مملو 

 القرب الذي هو بيت األخيار بعد النقل من لطائف اإلشارات، فكأنّ
ا  خروج املثيل املتحد طبعر وعببالغارمنه  رعبمن هذا الدار، 

ام من املغارة، وهذا كله على سبيل االستعارةا خبروج اإلموجوهر .
عة متعارفة يف كالم رب العاملني، وال خيفى على ئوهذه احملاورات شا

 زمان خامت النبيني، ديهو ب اهللاأال تعرف كيف أن .العارفني
وإِذْ فَرقْنا بِكُم الْبحر � :وخاطبهم وقال بقول صريح مبني

وإِذْ واعدنا موسى * نا آلَ فرعونَ وأَنتم تنظُرونَ فَأَنجيناكُم وأَغْرقْ
لَةً ثُملَي نيعبأَرونَ  اتمظَال متأَنو هدعب نلَ مجالْع مذْتخ *ا ثُمنفَوع 

م كُمنونَ عكُرشت لكُملَع كذَل دعب ن *تى الْكوسا منيإِذْ َءاتو اب
ى  وإِذْ قُلْتم يا موسى لَن نؤمن لَك حت.....كُم تهتدونَوالْفُرقَانَ لَعلَّ

الص كُمذَتةً فَأَخرهى اَهللا جرونَ نظُرنت متأَنقَةُ واع *م اكُمثْنعثُم ب ن
لَيكُم الْغمام وأَنزلْنا علَيكُم لْنا عوظَلَّ* كُم تشكُرونَ بعد موتكُم لَعلَّ
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نالْمالسو طَي نى كُلُوا ملْو نلَكا وونا ظَلَممو اكُمقْنزا رم اتب
  �.�كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ

هذا ما جاء يف القرآن وتقرأونه يف كتاب اهللا الفرقان، مع أن 
أصل الواقعة، وهذا أمر ال خيتلف فيه ظاهر صورة هذا البيان يخالف 

نا حبرا من البحار، وما أغرق  نبي زمانفإن اهللا ما فَرق بيهود. اثنان
آل فرعون أمام أعني تلك األشرار، وما كانوا موجودين عند تلك 

 ،األخطار، وما اختذوا العجل وما كانوا يف ذلك الوقت حاضرين
 اهللا جهرة بل ما كان هلم يف وما قالوا يا موسى لن نؤمن حىت نرى

فكيف أخذم . وتذكرة، وكانوا معدومني �أثرازمان موسى 
 لمام؟ وكيف ظل وكيف بعثوا من بعد املوت وفارقوا احل،الصاعقة

اهم اهللا من  وجنّ، وكيف أكلوا املن والسلوى؟اهللا عليهم الغمام
 وأزمنة  بل ولدوا بعد قرون متطاولة، وما كانوا موجودين،البلوى

تزر وازرة وزر أخرى، واهللا ال يأخذ رجال مكان  بعيدة مبعدة، وال
 فيه أن اهللا أقامهم مقام آبائهم فالسر. رجل وهو أعدل العادلني

رثاء ملناسبةكانت يف آرائهم، ومساهم بتسمية أسالفهم وجعلهم و 
  . وكذلك استمرت سنة رب العاملني،أوصافهم

 عيسى ملراد من نزول عيسى نزولُوإن كنت تزعم كاجلهلة أن ا
 كبريا يف الطريقة،  يف احلقيقة فيعسر عليك األمر وختطئ خطأً�
ي قد انكشف من ي عيسى ثابت بنص القرآن، ومعىن التوفّوفِّفإن ت

                                                           

�
 ٥٨-٥١:البقرة  
  )الناشر". (أثر ": والصحيح،سهو الناسخ �
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، وال جمال للتأويل يف هذا البيان، اجلانّنيب تفسري نيب اإلنس و
د القطع واليقني بل ره خامت النبيني مبعىن يفي فسما زول الذيـفالن

جاء إطالقه على معان خمتلفة يف القرآن ويف آثار فخر املرسلني، 
ي الذي قد حصحص معناه وظهر بقول  التوفّكيف يعارض لفظَ

يف معناه شك ي ن العباس أنه اإلماتة وليس ما سواه؟ وما بقبالنيب وا
وهل يستوي املتشاات والبينات واحملكمات؟ . وال ريب للمؤمنني

وال يتبع املتشاات إال الذي يف قلبه مرض ، ال تستوي أبدا.. كال
ي لفظ حمكم قد صرح معناه وظهر أنه فالتوفّ. رينوليس من املطه

 إىل تفسريه خامت هزول لفظ متشابه ما توجـ ال سواه، والنةاإلمات
  .األنبياء، بل استعمله يف املسافرين

يصعب عليك ذكر ر الزمان باسم  جمدد آخ ومع ذلك إن كنت
اجلان ويغلب عليك الوهم عند نيب عيسى يف أحاديث نيب اإلنس و

 وسيعةمبعان تعميم املعىن، فاعلم أن اسم عيسى جاء يف بعض اآلثار 
ره البخاري يف صحيحه مع عند العلماء الكبار، وكفاك حديث ذكَ

تشرحيه من العالمة الزخمشري وكمال تصرحيه، وهو أن كل بين آدم 
ه ميسه أُالشيطان يوم ولدتخالف .ه إال مرمي وابنها عيسىموهذا ي 
لْطَانٌ� : القرآننصس هِملَيع لَك سي لَيادبوآيات ، ��إِنَّ ع

  رجل تقيه كلُّمن املراد من عيسى وأُإ :خرى، فقال الزخمشريأُ

                                                           

 ٤٣ :احلجر  �
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  كلَّىفانظر كيف مس. كان على صفتهما وكان من املتقني املتورعني
  . مث انظر إىل إعراض املنكرين،قي عيسىت

 أن تزيد عليه شاهدا أو  الشهادة واحدة وال بدلت أنّوإن قُ
 اقرأ كتاب . وما أخال أن تكون من السامعني فامسع،شاهدةً

 للشيخ اإلمام العامل واحملدث الفقيه "التيسري بشرح اجلامع الصغري"
وغفر له املساوي  تعاىلالكامل عبد الرؤوف املناوي رمحه اهللا 

 إنه ذكر هذا احلديث يف الكتاب املذكور .وجعله من املرحومني
 مها :فاملراد"ه م ما جاء يف احلديث املزبور من ذكر عيسى وأُ:وقال

فانظر بإمعان العينني كيف صرح بتعميم هذين ."ن يف معنامهاوم 
  . فما لك ال تقبل قول احملققني،االمسني

ا وابن قيم وابن تيمية واإلمام البخاري الكًوقد مسعت أن اإلمام م
ا من أكابر األئمة وفضالء اُألوكثريمقرين مبوت عيسى ة، كانوا م

زول عيسى الذي أخرب عنه رسول اهللا ـومع ذلك كانوا يؤمنون بن
�فوهذين األمرين وما تكلم، وكانوا ي ضون ، وما أنكر أحد

مث خلف . انوا يف هذا جمادلني العاملني، وما كالتفاصيل إىل اهللا رب
من بعدهم خلفأقلَ وسواد فوفيج أعوج جيادلون بغري  وأجوف ،

علم ويفرلم ويكفرون عباد اهللا املؤمننيقون، وال يركنون إىل س.  
اصل الكالم يف هذا املقام أن اهللا كان يعلم بعلمه القدمي أن يف حف

ون عن لقومي، ويصدآخر الزمان يعادي قوم النصارى صراط الدين ا
ومع ذلك كان يعلم أن . سبل الرب الكرمي، وخيرجون بإفك مبني

يف هذا الزمان يترك املسلمون نفائس تعليم الفرقان، ويتبعون 
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ا تعني الدين زخارف بدعات ما ثبتت من الفرقان، وينبذون أمور
يف هوة حمدثات األمور وأنواع �سقطونتو. حلل املؤمننير وحتب 

والشرور، وال يبقى هلم صدق وال ديانة وال دين، فقدر األهواء 
فضال ورمحة أن يرسصلح نوعي أهل ل يف هذا الزمان رجالً ي

فاقتضى تدبريه احلق أن جيعل . الطغيان، ويتم حجة اهللا على املبطلني
يملَ ساملرسيمعيسى إلصالح املتنصرين، وجيعله س أمحد  � 

 فسماه ،مهاا خطومها وقافيا حذو حاذي وجيعله،لتربية املسلمني
 املؤمنني  همع وجعله داف،ني وسقاه من الراح،باالمسني املذكورين

وراففهو عند اهللا عيسى من جهة.  فنت املسيحينيع،من  وأمحد 
 واقبل ، اخلالف واالعتسافبِ السبل األخياف وجتنك فاتر،جهة

ما وصفه بصفات املسيح حىت  ك�والنيب . احلق وال تكن كالضنني
 كذلك وصفه بصفات ذاته الشريف حىت مساه أمحد ،مساه عيسى

ا باملصطفى، فاعلم أن هذين االمسني قد حصال له باعتبارومشا 
هه  التام إىل الفرقتني، فسماه أهل السماء عيسى باعتبار توج�توجه

وتأمله كمبأمحد وه واسي األسارى إىل إصالح فرق النصارى، ومس
هه إىل أُباعتبار توجمة النيب توجا أشد وأزيد، وتألّهه من سوء م

فاعلم أن عيسى املوعود أمحد، وأن أمحد . اختالفهم وعيشهم أنكد
أال تنظر إىل .  األجلىاملوعود عيسى، فال تنبذ وراء ظهرك هذا السر

قومنا املفاسد الداخلية وما نالنا من األقوام النصرانية؟ ألست ترى أن 
                                                           

  )الناشر". (يسقطون"هذا سهو الناسخ والصحيح  �
  )الناشر". (توجهه"هذا سهو الناسخ والصحيح  �
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 ، واتبعوا أكثرهم سبل الشياطني،قد أفسدوا طرق الصالح والدين
ب، باسربهم كسراب السب، وحباححىت صار علمهم كنار احلُ

وصار تطبعالشر  اطوالتكلّ،باع فا، له هوى طباعوا على  وأكب
  الدنيا متشاجرين؟

وما يأبر بعضهم بعضا كالعقارب ولو كان املظلوم من األقارب، 
وا احلسنات  فيهم صدق احلديث وإحماض املصافات، وبدلّيبق

صالح ذات إب مثالب اإلخوان ونسوا اشتغلوا يف تطلُّ. بالسيئات
خوة كصول أهل البني وحقوق أهل اإلميان، وصالوا على اإل

 وأشاعوا فيهم ،ات وأزالوا خلوص النياتأدحضوا املود. العدوان
زالت نفحات احملبة كل . ت والبهتان واتبعوا العثرا،الفسق والعدوان

سعة الصدر وصفاء يما بق. ت رياح النفاق واجلدالالزوال، وهب 
 وجتاوزوا حدود التورع ،اجلنان، ودخلت كدورات يف اإلميان

ون ال يتحام. ني واملؤمناتن وتناسوا حقوق اإلخوان واملؤم،والتقاة
الفسق  وأكثرهم ال يعلمون إال،ون احلقوقالعقوق وال يؤد 

.  الزمان فال ورع وال تقوى وال صوم وال صالةروتغي ،والنهات
قدموا شهوات النفس على حضرة العزة، موا الدنيا على اآلخرة، وقد

ال يقصدون وأراهم لدنياهم كاملصاب، وال يبالون طرق اآلخرة و
. ذهب الوفاء، وفُقد احلياء، وال يعلمون ما االتقاء. طريق الصواب

عا تلمأرى وجوهفيهم أسر ة الغدر، حيبقون ون الليلة الليالء ويبز
ال يرى منهم جارهم .  ويتركون الرمحان، يقرأون القرآن.على البدر
 حدم إال الغور، يأكلون الضعفاء ويطلبون  وال شريك،إال اجلَور
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 والظاملون ، والواشون واملغتابون،امونر الكاذبون والنمكثُ. ورالكَ
 واخلائنون ، والشاربون املذنبون، والزانون الفاجرون،ناملغتالو

ست القلوب والسجايا، ال خيافون ق .املرتشونلون يواملا ،ارونالغد
 وال يعلمون ما ،أكل األنعامييأكلون كما . اهللا وال يذكرون املنايا

 ، فلها يتحركون وهلا يسكنون، وغمرم شهوات الدنيا.اإلسالم
قون يف النعم يوأهل الثراء منهم غر. تيقظونوفيها ينامون وفيها يس

عم، وأهل البالء يبكون لفقد النعيم أو من ضغطة ويأكلون كالن
 وال حول وال قوة إال باهللا النصري ، فنشكو إىل اهللا الكرمي،الغرمي
  .املعني

عدحصى، وقد ذكرنا شطرا وأما مفاسد النصارى فال توال ت 
اهللا سبحانه أن املفاسد فارت من ى رأما لف. منها يف أوراقنا األوىل

اخلارج والداخل يف هذا الزمان، اقتضت حكمته ورمحته أن يصلح 
دمانل له قَهذه املفاسد برج :على قدم عيسى، وقدم على قدم قدم 

ي وكان هذا الرجل فانيا يف القدمني حىت سم. أمحد املصطفى
 وال ،وا الطريقة وال ختالف،فخذوا هذه املعرفة الدقيقة. باالمسني

 الكعبة، وباطل ما وإن هذا هو احلق ورب. تكونوا أول املنكرين
 واطلبوا اهلدى من ، فال تعجلوا علي.يزعم أهل التشيع والسنة

 فتعالوا ندع ،فإن تعرضوا وال تقبلوا. توين طالبني وأْ،حضرة العزة
 على  مث نبتهل فنجعل لعنة اهللا،أبناءنا وأبناءكم، ونساءنا ونساءكم

  .الكاذبني
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 بفضله العظيم وفيضه علياهللا وهذا هو احلق الذي كشف 
ي إمامكم  وتوفِّ.ىفَّ واهللا يعلم أنه املتو،عيسىي فّو وقد ت.القدمي

 وأُهلمت من ريب . الذي تنتظرونه الوقت وقائم،حممد الذي ترقبونه
 يف سنن رونأتعجبون وال تفكّ. أين أنا املسيح املوعود وأمحد املسعود

 وتنكرون وال ختافون؟ وحصحص احلق وأنتم تعرضون، وجاء ،اهللا
 املوجودة إىل املستمرة  القدميسنن اهللاومن . الوقت وأنتم تبعدون

د من اجلهالء وذوي العرفان، أنه قد أح �نكرهاتهذا الزمان اليت مل 
ا آخر أو ال يف أنبائه املستقبلة، ويريد منه شيئًا أو رجيذكر شيئً

ورمبا نرى يف منام أن رجال جاء من . ال آخر يف اإلرادة األزليةجر
ن ضاهاه يف بعض الصفات أو  مءن رأيناه بل جيي مء فال جيي،مقام
وحكايةً عجيبةًوأقص عليك قصةً. ه يف احلسنات أو السيئاتشا  

 وكان امسه بشريا، فتوفاه اهللا يف أيام اإن يل كان ابنا صغري: غريبةً
.  واهللا خري وأبقى للذين آثروا سبل التقوى واالرتياع،عالرضا

ه يف م وكذلك رأت أُ.ه إليك تفضالً عليكإنا نرد: فأُهلمت من ريب
رؤياها أن البشري قد جاء، وقال إين أعانقك أشد املعانقة وال أفارق 

فعلمت أنه .  فأعطاين اهللا بعده ابنا آخر وهو خري املعطني.بالسرعة
ية األول يف لْ وأرى ح،يته بامسهوقد صدق اخلبري، فسمهو البشري 

  اسمٍني، أنه قد جيعل شريك اهللا برأي العة عادت فثبت.جسمه

                                                           

 )الناشر". (ينكرها"هذا سهو الناسخ والصحيح  �
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 فهي أسرار لتكميل غرض ال  بعضٍ البعض سميوأما جعلُ. نيرجلَ
هجة العارفنييعلمها إال م .  

ويل صديقأحب اء، الفاضل العالمة  األصدقاء وأصدق األحب
 علوم احلكم  رموز الكتاب املبني، عارفامة، عاملُالنحرير الفهو

فاتفق يف هذه . ين، وامسه كصفاته املولوي احلكيم نور الدينوالد
 الذي كان ،أن ابنه الصغري األحد العالم األيام من قضاء اهللا احلكيم

ه ذا احلكمة امسه حممد أمحد، مات مبرض احلصبة، فصرب ووافق رب
والرمحة، فرآه رجل يف ليلة وفاته بعد مماته كأنه يقول ال والقدرة 

وسأرجع إليكم ، حتزنوا هلذه الفرقة، فإين أذهب لبعض الضرورة
 فيضاهي الثاين ، وهذا يدل على أنه سيعطى ابنا آخر.بقدم السرعة

ولكن أكثر الناس ال يعلمون ، واهللا قادر على كل شيء.الغابر 
  .شؤون أحسن اخلالقني

ك يف هذا الباب قصص كثرية وشهادات كبرية وقد وكذل
تركناها خوفا من طول الكالم، وكثرية منها مكتوبة يف كتب تعبري 

 وإن وكيف تشك. نينام، فارجع إليها إن كنت من الشاكّامل
شاهدين ا من امل ولعلك تكون أيض؟األخبار تواترت يف هذا الباب

 إذا رآه أحد يف ىمتوفّ أتعتقد أن رجالً..  فما ظنك.هلذا العجاب
ين سأرجع إىل الدنيا إىف  وقال املتو، أو أخرب عنه يف اإلهلام،املنام

أو هلذا القول .. وأُالقي القرىب، فهل هو راجع على وجه احلقيقة
فما لكم ال ،لني يف هذا املقامتأويل عند أهل الطريقة؟ فإن كنتم مؤو 
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ها بالوجه التام؟ أتؤوشالون يف أنباء تفرنن اهللا يا معشر تقون بني س
الغافلني؟ فتدبرر إال أن يشاء ريب هادي الضالني وما أخال أن تتدب.  

وقد عرفت أن عالمات ظهور املسيح الذي هو املهدي قد 
ت، واملفاسد غلبت وهاجت وماجت، ظهرت، والفنت كثرت وعم

ت ون خري البشر يف السكك واألسواق، وماتت امللة والتفّويسب
الساق بالساق، وجاء وقت الفراق، فارمحوا الدين املُهان، فإنه 

أال ترون هذه املفاسد بالعني؟ أال يترك .. ونشدتكم اهللا. يرحل اآلن
زاللِعني ني؟ اشهدوا هللا اشهدوا اإلميان للع ..ني؟  هذا أو من املَأحق

لْوما زاونا أشدإذا  . وإنا يف أيديهم كاألسارى،ن كيد النصارى م
 . وحصحص اليأس،ظهر البأس. إبليسن  فيخجلو،أرادوا التلبيس

 وبعدوا عن . واتبعوا وساوس الوسواس،وقست قلوب الناس
 .وا السقط وضاه،وا هذا النمط وخوف اهللا األعلى، بل عاد،التقوى
وقلتوواهللا إن املصائب بلغت .  وما استقصيت قليال مما رأيت

إال رمسها ودعواها، وأحاطت الظلمات منتهاها، وما بقي من امللة 
وعدم سناها، ووطماؤها ومرعاها، ينا األوابد، فما بقئ زروع 

 من وكاد الناس أن يهلكوا من سيل الفنت وطغواها، فأُعطيت سفينةً
وتفصيل ذلك أن اهللا وجد يف هذا .  وبسم اهللا جمريها ومرساها،ريب

وا رأى أم ضلّالزمان ضالالت النصارى مع أنواع الطغيان، و
 وأشاعوا ، وأكثروا الفساد،ا كبرياوا علو وعلَ،ا خلقا كثرياووأضلّ

اء، وفتحوا أبواب املعاصي االرتداد، وصالوا على الشريعة الغر
ومع . اءواألهواء، ففارت غرية اهللا ذي الكربياء عند هذه الفتنة الصم
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قوا باختالفاذلك كانت فتنة داخلية يف املسلمني، ومزتسيد  دين 
فاختارين اهللا لرفع . املرسلني، وصال بعضهم على البعض كاملفسدين

فأنا اإلمام اآليت على .ما قاضيا إلنصافهمكَاختالفهم، وجعلين ح 
أنا املسيح متمم احلجة على النصارى و ،قدم املصطفى للمؤمنني

  .واملتنصرين
ني كما اجتمعت يف زماين نار ومجع اهللا يف وجودي االمس

بالذي خلَ وني، وهذا هو احلقالفتنتألشيع أنوار . نيق الكون فجئت
 فضل اهللا الكرمي، أردأن  وما كنت .بركاته، واختارين ريب مليقاته

وما أنا إال كامليت يف . وما كان يل أن أخالف مرضاة الرب الرحيم
ييدكلَّقلَّال، وأُ الغس بعند كثرة  طرفة بتقليب الفع ال، وجئت
وإن كنت يف شك فانظر . عات املسلمني ومفاسد املسيحينيبد

دة  عب قومنا وجهالتبدعات نتِف يف ،بإمعان النظر كاحملقق األريب
أما ترى فتنا متوالية؟ أمسعت نظريها يف قرون خالية؟ فما . الصليب

 وال تنظر كاملنصفني؟ وإن اهللا يبعث على ،ر كالعاقلنيلك ال تفكّ
كل رأس مائة جمددنة اهللا املعني الدأتظن أنه .ين، وكذلك جرت س 

ما أرسل عند هذا الطوفان رجال من ذوي العرفان، وال ختاف اهللا 
رمني؟ذَآخا   

، سنة فما نظرت عشرقد انقضت على رأس املائة إحدى 
وظهرت اآليات فما وانكسفت الشمس والقمر فما فكرت ،

أأنت تنام أو كنت من رت، رت، وتبينت األمارات فما وقّتذكّ
ما فعل الفع مأخال؟ وكذلك زعم املعرضني؟ أتقول ل ال كما كنت
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  وما آمنوا خبري الرسل وحبيب،الذين خلوا من قبلك من اليهود
 خيرج منا خامت األنبياء املوعود، وكذلك كان : املعبود، وقالوا�رب

يليا من  إن عيسى ال يأيت إال بعد نزول إ:د، وقالواووعد ربنا بدا
 فكفروا مبحمد خري الرسل وعيسى الذي كان من األنبياء، .السماء

م فما فهموا احلقيقة، وما كانوا متدبرينوختم اهللا على قلو .
 حىت صاروا قردة وخنازير، وكذلك ،وقست قلوم وحنتوا الدقارير
وإم كانوا علماء أحزام وأئمة . يكون مآل تكذيب الصادقني

رين، وكان أكثرهم مفسوا فقهاء وحمدثني وفضالء وكانو، كالم
هم وال  وما نفعهم علم،فلما زاغوا أزاغ اهللا قلوم. من الراهبني

نخروكانوا قوما فاسقني،هموب .  
وا ما ليس فُطوا جبنب اهللا وليكن فيكم رفق وحلم، وال تقْفرِفال ت

ض وال  وال تعثوا يف األر،وا وال تعتدوالكم به علم، وال تغلُ
ة تسمية البعض قد مسعتم سن. تفسدوا، واخشوا اهللا إن كنتم متقني

 ألوهام ليس ،ة من اهللا القديرت فال تتركوا السنن الثاب،بأمساء البعض
صرعرضون هلا عندكم من برهان ونظري، وإن كنتم تون عليها وال  ت

روا ولن تقد. عنها فأنبئونا بنظائر على تلك السنة إن كنتم صادقني
وا النعمة بعد  فال تربزوا حلرب الرب القدير، وال ترد،أن تأتوا بنظري
نزوهلا، وال تدوا الفضل بعد حلوهلاع،ل املعرضني وال تكونوا أو.  

                                                           

 )الناشر". (الرب"هذا سهو الناسخ والصحيح  �
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وإن كنتم يف شك من أمري، وال تنظرون نور قمري، وتزعمون 
أن املهدي املوعود واإلمام املسعود خيرج من بين فاطمة إلطفاء فنت 

 فاعلموا أن هذا وهم ال أصل ،، وال يكون من قوم آخرينحاطمة
 كما ال خيفى على ،له، وسهم ال نصل له، وقد اختلف القوم فيه

وجاء يف بعض الروايات أن املهدي . احملدثنيكمل  وعلى ،عارفيه
ن صاحب اآليات م"لْودوجاء يف البعض "اس العب ،"أناه من "ن أي م

، فاالختالف "د احلسن أو احلسنيولْ"ه من خري الناس، ويف البعض أن
ن سلمان منا إ �وقد قال رسول اهللا . ال خيفى على ذوي العينني

  .ني بل كان من الفارسي، مع أنه ما كان من أهل البيت،أهل البيت
مث اعلم أن أمر النسب واألقوام أمر ال يعلم حقيقته إال علم 

 ،قيهراء تدل على كمال تعلُّالعالم، والرؤيا اليت كتبتها يف ذكر الز
ن م:  عن أيب هريرة"التيسري" ويف كتاب . أعلم حبقيقة األشياءواُهللا

 وأنا من الفارس كما أنبأين ريب، .أسلم من أهل فارس فهو قرشي
  .فتفكر يف هذا وال تعجل كاملتعصبني

 مر إىل العالمات ويقد مث األصول احملكم واألصل األعظم أن ينظَ
 على الظنيات، فإن كنت ترجع إىل هذه األصول فعليك أن البينات

ر بالنهج املعقول ليهديك اهللا إىل حق مبني، وهو أن النصوص تتدب
م زمان هذه القرآنية واحلديثية قد اتفقت على أن اهللا ذا القدرة قس

مه العلماء كلهم من األمة حبكمة منه ورمحة على ثالثة أزمنة، وسلّ
رفالزما. يةغري مل هو زمانٌن األولُ أون من القرون الثالثة م بدو 

 حدوث البدعات إىل وقت زمان خري الربية، والزمان الثاين زمانُ
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 خري  زمانَ شيوع احملدثات، والزمان الثالث هو الذي شابهةكثر
ة وروايات ن بدعات ردي مر وتطه،ع إىل منهاج النبوة ورج،الربية

 الثقلني، نيب"  الزمانآخر" خامت النبيني، ومساه ى زمانَ وضاه،فاسدة
ألنه آخنير من الزمان .د اهللا تعاىل العباد ومح"ريناآلخ"د كما مح 

"ثُلَّ�: ، وقال"لنياألواَألو نةٌ منيثُلَّ *لو رِيناآلخ نولكلّ��ةٌ م ، 
و املهدي  وه، فهذه إشارة إىل خامت األئمة. وليس فيه كالم، إمامةثلّ

ا وَءاخرِين منهم لَم�: �  كما قال،املوعود الالحق بالصحابة
قُوا بِهِملْحفوضع "اآلخرين" عن حقيقة �سئل رسول اهللا و، � �ي 

لو كان اإلميان : "يده على كتف سلمان كاملوالني احملبني، وقال
 وهذه ."سلناله رجل من فار ")ا من الدنياأي ذاهب ("اقًا بالثريمعلَّ

إشارة لطيفة من خري الربية، وإشارة إىل أن اإلمام ة إىل آخر األئم
الذي خيرج يف آخر الزمان ويردن  إىل األرض أنوار اإلميان يكون م

ر، وهذا حديث ال يبلغ ر وتدب فتفكّ.أبناء فارس حبكم اهللا الرمحن
ه حديث آخر، وقد ذكره البخاري يف الصحيح بكمال مقام

وإذا ثبت أن اإلمام اآليت يف آخر الزمان هو الفارسي ال . التصريح
غريه من نوع اإلنسان، فما بقى لرجل آخر موضع قدم، وهذا من 

اهللا مليكوعدم، فال حتاربوا اهللا وال جتادلوا كاملعتدين، وآخر  وجود 
  .دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

  

  

                                                           

�
 ٤١-٤٠:الواقعة  
 ٤:اجلمعة  �
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‰bÐÛa@ŠàÇë@Õí†–Ûa@ŠØi@ïic@�†ß@¿@Öë
òibz–Ûa@åß@bàç�Ëë@ @

 ���� ���	 
� ��  

  

روك اليد تهالصحابةَج   رِذَواح  قْوال تكلَّ  ف   رٍمزو   وتبرِص  
ـوال تتخيسبلَر ـ وشق غيوال    وة  تلعنن  كَ أناروا   اقومرِني  

  رِبتهو  رضهمع  يف نحوال تقد  همناَءف  شاخفَ  اهللا أولئك أهلُ
  رِؤثِّم   ىمولً  ُءا إيذ  ؤهماوإيذ    دينه  اظُفَّـئك حزب اهللا حلأو
تأو   قحمرِ  عذابٍ  لكلّ  ةًـا وطاعوا لدين اهللا صدقًصد  رِمدم  

م الع وادي ر وطهشق حبر قلو  فما الزبد ثاءـوالغبعد   رِالتطه  
  رِكدم    ظالمٍِِِِِِِ نم  أثر يبقومل  روا فنو صدقا  اهللا  نيب وجاءوا 
  رِقَّ املو  للنيب جوارح  وصاروا   طاروا إطاعةًواقـاألشبأجنحة 

  رِحش كم قتلٍ حضروا ميدانَوهم  عـنرت البساتنييف  وحنن وأنتم 
  رِيمتخ  كعاشق وا الرسولَاءوج  اخالص هللا األوطان هوى وتركوا

الونعلى الضعف صوعلى اجلرح سلّ  قوة اهلدىن  مرِ التشذُّالون سيف  
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  رِ منو بدرٍ لُـن هو مث م نأتلع  اجتاسر  يبـ الن َءافر خلفـأتك
وإن كنتقد ساءت ك أمرفحارِ   خالفةبم يكًلشتريا اجتباهم كم  

قَفبإذنه قد وكان   ما ع ـاقواع  فال تبقَ  بعد ظهورك رٍد  رِمقد  
  رِتهكم  الكائنات كان ربوما    كذاهلٍ العليم اُهللاستخلفوما ا

  رِ مفكِّ لبٍـ لقآيات ويف ذاك   ودةـ موع خالفةأمور يتضوقُ
  رِوج ه دـعن  مقبولةٌ  هآثرـم   كالشمس يف الضحىيقالصدوإين أرى 

  يرِكاجلَ قام أشار املصطفى مهماو  ه ظلِّ وكان لذات املصطفى مثلَ
  رِاحملقَّ  احلقري الشيء  وىسا مجيع  بيته   أموالَ عطى لنصر الدينوأَ
  رِدبِم   شائقا غري أقبلَ على املوت  اقةـنا لرفـنبي اه ـا دعـمول

  رِيا فعور ج أزمعت قد كنت وإن  صفاته   الطعن حسنلَّـوليس حم
ياءـح الدنيا إل  هوىأباد اهللا رسولَوجاء    دينه كلّ نم  مرِعب  

عليك بصلتنظُ   اهلدىحف اهللا يا طالبقـ العتي  أوصافر رِ املطه  
  رِـمعطَّ  بقلبٍ أيب بكرٍكمثل   يف الصحب كلهم واِهللا  أرىنْ إِاوم
ختيه األصحابر ا  طوع رِفجع   كلّعلى  سلطانٌوللبحر   لفضله  

   تزدري إن كنتني مسك أنت ياافم   مهيمنيق ربدـويثين على الص
  رِهـالتط   هلذا آيات نيـع له  كشارقٍ  ات صاحلاتـباقي له 

تى لنصر الدين يفصد وقت عسره   ـبتبالرسول   بغارٍ ى د رِاملؤز  
ـكيمد عندـ أمني زاهن رب خملِّ  هدينِ ص احلقن كلِّ م رِهجِم  

ومالدين علىخشى ن فنت ي هاشر  كانت كصخرٍ   حمنٍنوم  رِمكس  
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  رِزمع ن  املصطفى م  للنيب نفم  ولو كان هذا الرجل رجال منافقا
أحتسب صدمنِـ املهييقرِفَكْأَ  الضاللة يف   غريقٍ لقولِ  ا كافر  

  كالغضنفرِ    الةصو  هتـومهّ   هنانج ء ااألنبي لب ـوكان كق
ـ يف عادات اهللاه  وجأرى نورو   هه كأنه ـجلوات ـقطع ن رِـي  

  كخنجرِ  دادح   أللسنةلٌـفوي   له يف حضرة القدس درجةًوإنّ
رِثَـاملستك ا ـ اجلن لومثراته مث  ريةٌـالبدور من لُه مثـوخدمات  

  �رِـومبش  رٍـمنض   رد  هلّفل  ارمبش   الرياض نضريـء لتاوج
                                                           

�
  إنا بينا أن أبا بكر كان رجال عبقريا وإنسانا، جلّا إهليطْى ماإلسالم لع 

ن ترك اإلسالم فباراه، ومن أنكر احلق بعد الظالم، وكان قصاراه أنه م
د، ئ يف إشاعة اإلسالم شداكابد. فماراه، ومن دخل دار اإلسالم فداراه

مال ب تلك اجلزم املبارك، وهذّع ساس األعراب بال.لق دررا فرائدوأعطى اخلَ
 ، ما استفىت بأسا.ركا واستقراء املسالك ورغاء املعارِكبـمواليف املسارح 

 كل خصيم، وما استهوته األفكار انربى ملباراة. ورأى من كل طرف يأسا
 أنه أرسخ من رضوى، ، وثبت عند كل فساد وبلوى.ككل جبان وسقيم

لق هللا األعلى، من تنبأ من كذب الدعوى كلَّوأهلكوكان كلُّ.  ونبذ الع 
ك  دينظْحاف فدونك .يف إعالء كلمة اإلسالم واتباع خري األناماهتشاشه 

د أمرٍ وجد من اآلباء، بل وإين ما قلت كمتبع األهواء أو مقلِّ.  طنينكواترك
بذْحإيل م بس عقدمي ونفَت رعة والتعميق ث قلمي أن أختذ التحقيق ش

جعة، فكنت أُنقّنفوجد.ربب عن كل خرب، وأسأل عن كل ح يق ت الصد
يقًاصد،علي فهذا األمر حتقيقا وكُش  .ه إمام األئمة وسراج الدين فإذا ألفيت

واألمة، شددتيدي بغ أه، وزِرويت إىل حـزه، واستنررمحة ريب حبب زلت 
 د وجعلين جمد،اين وجعلين من املكرمنيدين وربفرمحين وآواين وأي. الصاحلني
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هذه املائةعين ،منيملوعود من الرمحة، وجعلين من املُكلَّ ا واملسيح بوأَذه 
ي وكل ذلك بالنيب الكرمي األم.  أحد من العاملنياحلَزنَ وأعطاين ما مل يعطَ

بوسلِّاللهم فصلِّ. هؤالء املقربني وح على أفضل رسلك وخامت أنبيائك م 
  . حممد خري الناس أمجعني

 أعين قرب ..ين يف احلرمني ويف القرب� وواهللا إن أبا بكر كان صاحب النيب
 فيه كامليت عند االضطرار، والقرب الذي يف املدينة ملتصقا ىالغار الذي توار
 ده اُهللامح.  فانظر مقام الصديق إن كنت من أهل التعميق.بقرب خري الربية

اِهللا وال شك أنه مقبولُ.ه يف القرآن، وأثىن عليه بأحسن البيانوخالفت  
ه إال مصاب؟ غابت شوائب اإلسالم خبالفته، ، وهل حيتقر قدرومستطاب

يق ال الصد  أن ينفطر عمود اإلسالم لودوكمل سعود املسلمني برأفته، وكا
ف النحيف، فنهض ؤور الضعيف، واملهتوجد اإلسالم كاملُ. صديق خري األنام

، حىت عاد ره كاحلاذقني، وأوغل يف أثر املفقود كاملنهوبنيب وسرهبحإلعادة 
أَه واإلسالم إىل رشاقة قده، ونضرة مجاله وحالوة زالله، وكان كل سالة خد

ن صدق هذا العبد األمنيهذا م .فَّعرل احلالة، وما طلب اجلعالة  النفس وبد
 كان حميي. نأ عليه إال يف هذا الشوانلَ املَإال ابتغاء مرضاة الرمحن، وما أظلَّ

الرفات ،وداففات اآلع، وواقلُ الغافات، وكلُّي يف جاء النصرة ب تهحص ،
  .وهذا من فضل اهللا ورمحته

 على اهللا الواحد، ليظهر عليك كيف الً متوكّ،واآلن نذكر قليال من الشواهد
أعدما مشتدا مشتطّ فتنلْة اُألة اهلبوب، وحمنيف احلرب هوب، وكيف أعدم 

 مره من أفعاله، وشهدت أعماله على سر أأبناء الطعن والضرب، فبانت دخيلةُ
منا ؤالء  فجزاه اهللا خري اجلزاء، وحشره يف أئمة األتقياء، ورح.خصاله

لْاألحباء، فتقبك خري  مين يا ذا اآلالء والنعماء، وإنك أرحم الرمحاء، وإن
امحنيالر.  
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Č�äÛa@ñbÏë@†Èi@…a†m‰üa@òänÏ@�…bjÈÛa@âbßgë@Ý�ŠÛa@��@@ @
ا بعض منها، وجنم  ارتدت العرب، إما القبيلة مستوعبة وإم�سول اهللا ملا قُبض ر

هم وكثرة عدوهم وظالم اجلو ت واملسلمون كالغنم يف الليلة املمطرة، لقلّ،النفاق
  ) ٦٥اجلزء الثاين من تاريخ ابن خلدون صفحة  (.بفقد نبيهم
 ، وأسديٍء طارتدت العرب عامة وخاصة، واجتمع على طليحة عوام: وقال أيضا

 ،ن بين سليمت هوازن فأمسكوا الصدقة، وارتد خواص مف، وتوقوارتدت غطفانُ
  )٦٥صفحة (.وكذا سائر الناس بكل مكان

ه ل ووصل خربه إىل مكة وعام�ي رسول اهللا ملا توفّ: وقال ابن األثري يف تارخيه
زء اجل (.ت مكة وكاد أهلها يرتدونعليها عتاب بن أسيد، استخفى عتاب وارجتّ

  )١٣٤األول صفحة 
ن كل قبيلة، وظهر النفاق ا عامة أو خاصة مالعرب إم ارتدت: وقال أيضا

املسلمون كالغنم يف الليلة املمطرةيت اليهود والنصرانية، وبقواشرأب ،دقْفَ ل هم نبي
لّوقيعنون جيش أسامة  -إن هؤالء : هم، فقال الناس أليب بكرتهم وكثرة عدو

ق  بك، فال ينبغي أن تفر فقد انتفضت،والعرب على ما ترى - جند املسلمني
والذي نفسي بيده، لو ظننت أن السباع : مجاعة املسلمني عنك، فقال أبو بكر

جيش أسامة كما أمر النيب ختطفين ألنفذت �،قضى به رسول اهللا  قضاًء وال أرد 
ال   لك لونْنا أَدا ك مقام�لقد قمنا بعد النيب :  وقال عبد اهللا بن مسعود.�

أن ماهللا علينا بأيب بكر ن �أمجع ،بون وابنة لَخاضٍنا على أن نقاتل على ابنة م، 
  )١٤٢أيضا صفحة  (.ى عربية ونعبد اهللا حىت يأتينا اليقنيروأن نأكل قُ

  

Č†ß@xëŠ�ñìjäÛa@ïÇ@ @
بين ب األسود باليمن، ووثب مسيلمة باليمامة، مث وثب طليحة بن خويلد يف وثَ

٦٠صفحةابن خلدون اجلزء الثاين  (.عي كلهم النبوةأسد، يد(  
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وتنبأت واتبعها اهلذيل بن عمران يف بين ، بنت احلارث من بين عقفان سجاح 
 وزياد بن بالل، ، والسليل بن قيس يف شيبان، وعقبة بن هالل يف النمر،تغلب

٦٥صفحة  (.�ا بكر هذه اجلموع قاصدة املدينة لتغزو أبيف  من اجلزيرة وأقبلت(  
  

@éÏý‚n�a�ŠØi@bic@@�@éäÇ@bjöbã@ÛČ–Ûa@¿@òßbßfiñý@ @
 فاجتمع عليه نساؤه وأهل بيته ، عليهيغم وأُمث ثقل به الوجع: قال ابن خلدون
والعباس وعلي،الصالة فقال مث حضر وقت  :ملْوا أبا بكر فَرياجلزء  (. بالناسلِّص
  )٦٢الثاين صفحة 

ŠØi@ïic@æbØß@�@�äÛa@åß@�@ @
وا هذه األبواب د س: بعدما أوصى بثالث�مث قال رسول اهللا : وقال ابن خلدون

م امرًءا أفضل يدا عندي يف الصحبة من  فإين ال أعلَ،يف املسجد إال باب أيب بكر
  ) ٦٢ اجلزء الثاين صفحة (.أيب بكر

  
  

Č†‘Žy@ñČkČäÜÛ@ŠØi@ïic@@��@ @
  

 فكشف عن وجهه ،�خل على رسول اهللا وأقبل أبو بكر ود: وذكر ابن خلدون
له، وقالوقب :ي، قد ذُبأيب أنت وأمولن يصيبك ، املوتة اليت كتب اهللا عليكقت 

  )٦٣ أيضا صفحة (.بعدها موتة أبدا
 كما نص �وكان من لطائف منن اهللا عليه واختصاصه بكمال القرب من النيب 

 وجعل �يه رسول اهللا  حمل على السرير الذي حمل عل�به ابن خلدون أنه 
 وجعل رأسه عند كتفي ،�ا، وألصقوا حلده بلحد النيب ح قرب النيب مسطَّقربه مثلَ

صفحة . (ين بالصاحلنيقْحلْا وأَمين مسلفَّوت:  وكان آخر ما تكلم به،�النيب 
١٧٦(  
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 يق إىل قبائل العرب املرتدةكتابا كتبه الصد ولنكتب هنا
 يق يف ترويج شعائر اهللا والذبميانا وبصرية بصالبة الصدلعون عليه إليزيد املطّ

عن مجيع ما سه رسول اهللا ن�:  
  بسم اهللا الرمحن الرحيم"

  
ن أيب بكر خليفة رسول اهللا م�إىل من بلغه كتايب هذا من عام ة، أقام ة وخاص

 ومل يرجع بعد اهلدى إىل ، سالم على من اتبع اهلدى.على إسالمه أو رجع عنه
 الذي ال إله إال هو، وأشهد أن ال إله إال اهللا ليكم اَهللاإالضاللة والعمى، فإين أمحد 

كفّ، مبا جاء به وحده ال شريك له، وأن حممدا عبده ورسوله، نقرونن أىب ر م
  .وجناهده

ا بعدأم،ا ونذيرا، وداعيا  فإن اهللا تعاىل أرسل حممدا باحلق من عنده إىل خلقه بشري
فهدى .  القول على الكافرينقا وحيإذنه وسراجا منريا، لينذر من كان حيإىل اهللا ب

 إىل صار من أدبر عنه، حىت �اهللا باحلق من أجاب إليه، وضرب رسول اهللا 
 تهمُألذ ألمر اهللا ونصح  وقد نفّ�مث تويف رسول اهللا . اإلسالم طوعا وكرها

ألهل اإلسالم يف الكتاب ن له ذلك و وكان اهللا قد بي.وقضى الذي كان عليه
ن وما جعلْنا لبشرٍ م� :، وقال �تونَيهم مت وإِنك ميإِن�: الذي أنزل فقال

أَفَإِنْ م لْدالْخ كلقَبونَتدالالْخ موقال للمؤمنني� � فَه ، :�محا ممإِال و د
نم لَتخ ولٌ قَدسرالر هللُ أَفَإِنْ قَبسم لَ انقُت أَو ات نمو قَابِكُملَى أَعع متقَلَب

بقَلنيرضي فَلَن هيبقلَى عع زِي اُهللا الشجيسئًا وياَهللا ش رِيناك� �ن كان إمنا ، فم
 فإن ، فإن حممدا قد مات، ومن كان إمنا يعبد اهللا وحده ال شريك لهايعبد حممد

 ألمره،  وال تأخذه سنة وال نوم، حافظٌ، ال ميوت،وم قي حي. له باملرصاداهللا
منتقم مه جيزيهن عدو.  
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 وأن �كم كم ونصيبكم من اهللا وما جاءكم به نبيوإين أوصيكم بتقوى اهللا وحظّ
 من مل يهده اهللا ضال، وكل من مل كلتدوا داه، وأن تعتصموا بدين اهللا، فإن 

ه ملبيعافتلى، وكل من مل يعه كان  ومن أضلّ،اه اهللا كان مهتديادفمن ه. ه خمذولن
ا ضللْ فَلَن تجِد لَه وليمن يهد اُهللا فَهو الْمهتد ومن ي�: ضاال، قال اهللا تعاىل

امدشر� �ومل ي ،قبل منه يف الدنيا عمل حىت يقربه، ومل ي ل منه يف اآلخرة قب
  . رف وال عدلص

وقد بلغين رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقرل به  باإلسالم وعم
ا �: قال اهللا تعاىل.  للشيطان وإجابةًه بأمرا باهللا وجهالةًاغترارإِذْ قُلْنو

الْجِن نكَانَ م يسلوا إال إِبدجفَس موا آلددجاس كَةالَئلْمرِ لأَم نع قفَفَس 
برتأَفَت هذُرو هذُونخييلأَو هاتودع لَكُم مهونِي ود نَء م نيملظالل بِئْس 

ما يدعو حزبه ا إِنخذَوه عدو فَاتإِن الشيطَانَ لَكُم عدو�:  وقال�،�بدالً
ابِ السحأَص نوا مكُونيريِلإل.� �ع يكم فالنا من املهاجرين  وإين بعثت

ه أن ال يقاتل أحدا وال يقتله حىت يدعوه التابعني بإحسان، وأمرتوواألنصار 
إىل داعية اهللا، فمن استجاب له وأقربِلَ منه وأعانه  وعمل صاحلًا قَ وكف

ر  على أحد منهم قدي مث ال يبق،عليه، ومن أبى أمرت أن يقاتله على ذلك
 بالنار ويقتلهم كل قتلة، وأن يسيب النساء والذراري، وال عليه، وأن حيرقهم

عجِ.ن أحد إال اإلسالميقبل مز اَهللا فمن اتبعه فهو خري له، ومن تركه فلن ي .
 وإذا ، والداعية األذان.وقد أمرت رسويل أن يقرأ كتايب يف كل جممع لكم

نوا م، وإذا أذّلوهنوا عاجِوا عنهم، وإن مل يؤذّفّ كُ،نوان املسلمون فأذّأذّ
   . منهملَبِقُوا لوهم وإن أقر فإن أبوا عاجِ،اسألوهم ما عليهم

==============================  
      )٧:فاطر (����)   ٥١:الكهف( ����)١٨:الكهف( ���� )١٤٥:آل عمران(����   )٣٥:األنبياء(  ���� )٣١:الزمر(
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ـوشابهالفاروق يف كل خطّه ة  رايا كاملليكـ الب وساس رِاملدب  
  رِـفانظُ  للخالفة   عظيموشأنٌ  ة عز إخالص فظهرتيعس سعى
وصبغ وجهـفيا عج   كفرةقتلِ ن األرض مبن ـا مرِعزمه املتشم  

  رِـه املتطهـ ولوقت  له اواهـف    هـوقت  يف كوكب كاًءوصار ذُ
وباريف الكفر ى ملوك كل معرـوأه  كمبارز   كلَّ  لك  رِمتكب  

  رِاملظفّ  قريـالعب  ا هلذاواهـف  ويةـق  مى بأيدـعظ أرى آية
  رِ مغب  كساء ديار يف  كـملي  عٍمرقَّ  ادـجبِ  يف  أناسٍامـإم
  رِكاملتخي  رمحنـال   مهـوكلَّ  اثًحمد  فصار أنوارا  يـعطوأُ
  أنورِ  كبدرٍ أجلى  ه ـلئاـفض  اترٍـدف  يف   ةوـ ممل رهـمآث

  رِغفَم   خري  حممد   لدين وكان  يه وجلهدهـولسع  له  اواهـف
  رِالتنص بالد   يف  غبارا  رنَـثأ  دحمم خيلِ  راسـ أف ويف وقته

ر كسرى وكسمنهم يبق  فلم  الدين شوكةً عسكر غري  ص رِور التصو  
  رِكاملسخ داالع  نجِ  له لتعوج  وقته انَـسليم  بشوكتهوكان
ـفذك شأنه ةـ جاللرأيترتوما   ه جلوهرِ  إال املخلوق  أمدح  
  رِنذم  قولَ  نمزـيل  املرارة  وإن    نصاحة عند لق أخاف اخلَوما إنْ

  رِ مقع  كبئرٍ ه  دقائقُ ارتـوغ  دونةً لُ قويل لُلَ أجازت ح فلما
  رِكفِّـللم  صاحل  عملٌ  وقتلك  رك ثابتكف  وا مجيعا أنّـفأفت
  رِخدم  غي  ألجلفتركوا الصالح  هلم همأوهام  الشيطانُن زيلقد

وقد مسخالقه ار  م صوراألهواءمن   وفقدوا  قلو  قلب  رِالتدب  
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  رِموقَّ  ر ب وا كلَ يسب همرذَـف  ة عفّ يف طينهم ريح بقيت ما و
  رِبِخمن كل م  األخبار وقد جاءك   ديسي   قبلي صحابةُترفِّوقد كُ

ـِسيمـون إيذائي جلروما إنْ  نب قلوا ينربي أرى فيهم خصيم  
وخنجري خيافون أسيايف ورحمي  يةًـ كالثعالب خش ون مينيفر  

ومنهم حغالظٌ  عداوةً  للنضال  راصعسكري يطيقون لو  شداد  
قد استترتمنهم  أنوارأراهم وإين   بٍ تعص  ـامل  مالكالدرِفَّع  

أرجائهم وعن نا عنهم فأعرض   ـدف  اكأنـمقَ  ربٍـبق  اهمنرِع  
  أقدرِ   إىل بيت ناتـيئضو نقلنا   همرورـ إنا ال خناف ش وواهللا

  يرِزأْ وم كهفي فوا واُهللاووقد خ  لق يف حكم خالقيوما إن أخاف اخلَ
  ريفكْ وموريب يا خصيميين عفد  ريمضم   كلّنم يعلَوإن املهيمن

  خنجرِ  كلّ دوا جر  قومٍ  ةُعداو  ينرـلض كذوبا مفتريا كنتولو 
وإن املهيمن يعلَ  كافرا  رجال بوجه املهيمن لستمكلّن   مضريم  

اب ذّـ بكولستوربي شاهد  يف    ماكلَّ ريب ويعلم ريتصو  
  رـالتبص  رِدـبق   آراٌء وللناس  يعرفوافال رارا ـ أسيتعطوأُ

  ريفتكم الضالل  بأقوال عليه   لواتقو اعم   العرش ربفسبحانَ
  رِبدوت  ى هولْعج ال تفيا صاحِ   اهلدى  تابعمـوما أنا إال مسل

لُ علومي قد بداولكن ـلُ بهاب  لما رفَدفْظُ ها تكَ  رشمقَ فرِش  
  ريوثومي بح  واُهللا وريب معي   اخمالفًن أتاين ا ميـ سعلقد ضلّ

  رِخ املؤ  السعادة يف الزمانوأهلُ  همأمرِ لبأوويعلو أولو الطغوى 
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ـلص   من أهل املعارف واهلدىولو كنتقْدحت  بغري   أقوايل ترِيـ  
ولو جئتين من خوف رب  بٍحماس  ألصبحنعمائه  يف   ت رِكثَاملست  
أال ال تضع واهلُ   اإلنابةوقتىد  صـك سدودرِالتفكّ   قليلَ يا م  

  رِعـ مس قٍحبر  ا مترين هبرـفج  ظى اللّ ك يف جسم صربكنت تزعم وإن
  رِحصكم  ضالٍع  داٍء   يفوإنك  ا خائفً جغي املعالـتبوما لك ال 

  رِ املذكِّوعظ فح تلْ واقب اَهللافخ  بٍتعص نانَع يـرخاملُفيا أيها 
وخفيومٍ نار ال ي رد هاـعذاب  أو  خٍـ شيلُلُّتد  تظاهر م عرِش  
سئطاولـالت منا تكاليف مدان ع  ليايل اجلَ متادت فَ ور يا رب انرِص  

ـ رحيم ذو حوأنتنان ورمحة   ـفنج  وبالٍ  من ك عبادرِ مدم  
ايا يفـ اخلطرأيت ـفاغ نا وإسرافَ    أمور كثريةفر  وأيد  وعرِز  
وأنتكرمي  الوجهم وىل مفال   لٌجام تطربعد الغلمانَ  د  رِ التخي  

  رِفاغْ فَ  مستغيثني  ك نرونستغف  ناأمور يِح فأَ  كاملوتى وجئناك
يـباب يا إهل  إىل أي ـترأتتركُ  يندخصمٍ  ين يف كف  مرِخس  
إهلي فدتمن لٍـ بفضتعالَ     أنت مقاصديك النفس  لدكن وبرِش  

  ريخبِ م املصائبِ من قبلِكنت وقد  رمحةً  م ال تكلّي عن رضتـأأع
زوالَوكيف أظن  حرفةًطُ كب  أْويـطقليب  ر  كحب رِثِّـك املت  

وجدت يف  هاعادة كلَّالسإطاعة  فِّفوق آلخ خلوصٍ  من ر وي رِس  
  رِفَّـك م لٍـذلي  إىل عبد  تعالَ   رمحةً العبدكرِدإهلي بوجهك أَ

ومدعويت  تسمع ن قبل هذا كنت   يف املضمار وقد كنت رسي ومأْتريز  
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  رِبوخ ا  حنان يمبقصود   رشوب  يندـمأَ إهلي    ين ياثْـغإهلي أَ
  رِثـعدم  نعوذ بوجهك من ظالمٍ  يئلج وم مالذي بنورك يا ينرِأَ

ذْوخر بن  مى عادالصالح اومفسد    ـونعليه  لْز الر جز  ا حق ودرِم  
  رِكِّفذَ ا  عهد  قد غادرتوإن كنت  ا دائما كما كنتان حن ربنوكُ
موىل  ك وإنذو   راحم كرامة   فبعالغلمان  عنِ  د يوم   رِالتشو  

   يعبقرِ بيومٍ  نارـش وبئْنـهفَ  افةـ خم  ذات ليالَءةًـأرى ليل
  رِفِّوع  إهلي  خصيمي يا  قزوم  ينجكرميي ون رويب يا  كُجروفَ

عليك وليست أمري رموز بغمة  مقَوتدري   مستوريوتعرفريع  
  رِهِـظْوأَ  دفأي  ك مقصودجاللُ  هيونع  جرِخفأَ  ك مطلوبزاللُ

اهلَ ا فما وجدناك رمحانم  بعدمن بنورك  نعوذ  ه زمان  ـكمرِو  
وآخر دعوانا أن  ـ كلُّ احلمده  ادرٍـ ق رميٍـ كلرب  ـوميرِس  
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  اِءـورى بضيـال  هـوج روا ود نـق  كاِءذُـ ك مـهـ كلَّ ابةَـحـالص إنّ

  راِءـقـفـكال  اهللا  ولَـرس اءواـج  ياهلمـ ع  بوح هم ـاربـوا أقـترك
  الِءـب ان عند ـمـروا الرحـل آثـب   صدقهم    ن م  الورى وا وما خافواحبِذُ

  الِءـمالقلب يف األ دق ـدوا بصـهِش     خللوصهم     دوا هـشيوف تـالس حتت 
  الِءـجر   ةرـح   ها يفـل دوا ـحفَ        صدقهم     ن م  هاكلَّ  املواطن رواـحض
  كاِءـوب      رهـذكـب  ون ـتيِاـالب  لرم  ون ـخاشعـ ال حونـالـالص

  ضاِءـاألعـل كـري الرسـوا خلـكان  مـنهـ بي قرـف ن   الرامـك  ومـق
  واِءـ األه  نم تأَـ نشةٌنـشـبل ح  ا صادقً  فيهم  الناس  نـا كان طعـم

  اِءـسعـ قَ ةزـبع   كـ امللي   دـعن  هميعـمج ول ـالرس  بح ص إين أرى
رسولـعوا الـبِت  بر ـحبِ  ارواـص   واِءـوثَ   لههمبِـ حبيبلِـس  فاِءـكع  
  اِءمـص   نةـ وفت  اللـ الض  دـعن  اٍءـ بوف  يناـ نب رـنصـوا لـهضـن

  الِءـ واإلج   لـتـبالق  لوا ـلَّـوَ  ةـيبـصـ م كلَّ  هللا   روا يـخـوت
  حناِءـ ذي الش هـها وجـمن دوـيس  نٍيـمب   انَـبي  تاقَـف م ـهوارـأن

  الِءـوص  ةصـغُ  يف داـعـ الْ عِود  امـبوثَ   مـدماـخ   إىل رـفانظُ
  آالِء   ذو   اُهللا  تـ وأن رـفــواغ  نايـ نب بِحبص نا مـفارح   رب اـي

  األعداِء يف  بِحـ الصمدح تعـشأَلَ   تـ أم  ومل درتـ ق م لوـواهللا يعلَ
  هزاِءـتسا   كلَّ  فسك ـلن  بـفارقُ  ةًس خ  ك وتضح  نهمـ تلع كنت  إنْ
نـم سب   أصحاب  فقد النيب  ر ـح  ىدـ احل يف  ا ـفم  قق  إخفاِء نم   
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 .أن القدح يوجب القدح، واملدح يوجب املدح هودشامل من إنّ

 فلن يقول ألبيك ،أباك رجل شريف صاحل إنّفإنك إذا قلت لرجل 
 أباك كمثل مدحٍ دحومياه، نه شرير طاحل، بل يرضيك بكالم زكّإ

م  وأما إذا شتمت فيكلّ،مدحت به أباه، بل يذكره بأصفاه وأعاله
 فإمنا هم ،يق والفاروقون الصدفكذلك الذين يسب. متكما كلّ

يسضيعون احلقوقبون عليا ويؤذونه وي . أبا بكر إن فإنك إذا قلت
كافر، فقد هيحمب جتعيق األكرب ألن يقول إنّ الصد لي؛ا أكفر 

الصد يقفما شتمت،علي الطريق بل شتمت وإنك ال . ا وجاوزت
تسبوكذلك ال تشتم أُأباكوا  أبا أحد لئال يسب ،من عاداك،  م

وال تعصمهم من سوء هذه ، بيت النبوةةَولكن ال تبايل عز 
ف  التشيع وتصلُّيالسلسلة، وال تنظر إىل فساد النتيجة مع دعاو

ة، احملبعلى عنقك يا عدو آل رسول اهللا واخلمسة فكل ذنب السب 
  .املنافقني طباعباملطهرة ومتطبعا 
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سأل عين بعض الناس يف أمر الشيخ عبد احلسني ناكفوري، وقالوا 
فاعلموا . عي أنه نائب املهدي املوعود، وأنه من اهللا رب العاملنيإنه يد

ي ما أنإىل هذا األمر، وما أرى أن أتوجه إليه، وجير د اهللا كلَّتوجهت 
ف من مثارها، فستعرفون كل  شجرة تعرحقيقة من أستارها، وكلّ

بع ا، والذي مل يتنا يف مشربنا فهو منبعوالذي ات.  من مثره إىل حنيشجرٍ
إن . ا، وسيحكم اهللا بيننا وبينهم وهو أحكم احلاكمنيفهو ليس من

 رسول اهللا بحين يبسطون يديهم إىل عرض الصحابة وحيسبون صالذ
�قوا دين اهللا  من الكفرة الفجرة، أولئك ليسوا منا ولسنا منهم، فر

أولئك الذين ما عرفوا رسول اهللا حق املعرفة، وما . كاملفسدينوكانوا 
فاسقني كانوا الوا إن صحبه أكثرهم قة، ف الربي خريِقدروا حق قدرِ

 ،، ما ظهر منها وما بطن وخانوا كل خيانة، ما اتقوا الفواحش.كافرين
رون يف األرض بغري فصرف اهللا قلوم عن احلق، يتكب. وكانوا منافقني

احلق، يقولون حنن حنبحبني آل رسول اهللا وما كانوا م.  
يريدون أن يرضوه إن رضوا قومهم بالسب والشتم، واهللا أحقأن ي 

يهم من وغش.  إم على الباطل، أال إم من املفسدينأال. كانوا مؤمنني
فلن يكون منهم ويلُّ. منيالتعصب ما غشيهم فانثنوا كالعا الرمحن أبد، 
إال الذين تابوا .  وهم من احملرومني،وهلم عذاب أليم يف اآلخرة

 وجاءوا رب العرش ،وا نفوسهمروا قلوم وزكّصلحوا وطهأو
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وجتدون أنوار . جرهم ولن يلحقهم باملخذولني فلن يضيع اهللا أ،خملصني
عشق اهللا يف جباههم، وآثار رمحة اهللا يف وجوههم، وجتدوم من 

 ، بينهم وبني شهواميلَوح، كُتب يف قلوم اإلميان. احملبني الصادقني
وبنوا . وا على حضرة اهللا متضرعني وخر،فال يتبعون النفس إال احلق

م بنيانا يف قلووبرزوا له متبتلني،محملبو  .إليهم  ما أُنزلَيتبعون أحسن 
ويتقون حق التقاة،هممن رب  ،تنيفتراهم كاملي .الناس جيتنبون سب 

ويتبعون الرسول حق االتباع . ستغفرينقون الفواحش م ويت،وغيبتهم
 نِتركهم ونوكذلك تعرف الفاسقني بسيماهم وش. فتراهم فيه كالفانني

  ؟سود والثعالب يا معشر السائلنيُأل وما ل،كذم
 جتترئوا فال ،تقاءمث اعلموا أن معرفة األولياء موقوفة على عني اال

عوا إىل حسن ارِـوس. قلبوا جمرمنيـ فتن،وال تعجلوا على أحد
كم نموال جيرِ.  وأحسنوا واهللا حيب احملسنني،ماسطعت ظن ماـال

إن اهللا مي. ا صاحلنيشقاق أحد أن تعادوا قومعلى من يشاء من ن 
وا وال تستخفّ.  فال تنكروا كاترئني، وال يسأل عما يفعل،عباده
م قوم يغضب اهللا هلم، أولياء اهللاسبويصول على معاديهم، إ ، 

 جتترئوا وال ،وال جتاوروهم إال باليت هي أحسن. وإم من املنصورين
ه نفحة من تومن عادى صادقا فقد مس. وال تعتدوا إن كنتم متقني

وإن كان أحد منكم يعادي !  فيا حسرة على املستعجلني،العذاب
  .عنيا إن كان من املتوربدأه أن يعود ملثله ظُعالصادق فأَ
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 ومن جاءه احلق فلم يقبله وزاورالشمال فسيبكي أسفا،  ذات 
هلوما كان اهللا مكتمحجته عليهم، فإذا أبوا فيأخذهم  قوم حىت ي 

تدر، فاتقوه يا معشر الغافلني مقمليك.  
� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �
� �
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@ @ŽnØ½aŽÇ@µg@lìflàÜ†ä�a@õb@ @
� �

فمنهم املولوي عبد اجلبار الغزنوي، واملولوي عبد الرمحن 
دستكري القصوري، واملولوي مشتاق غالم اللكوكوي، واملولوي 

يالوي، والقاضي تسحاق البإأمحد اللودهيانوي، واملولوي حممد 
 رشيد أمحد الكنكوئي، واملولوي حممد بشريسليمان، واملولوي 

البوفالوي، واملولوي عبد احلق الدهلوي، واملولوي نذير حسني 
فظ عبد املنان االدهلوي، والشيخ حسني عرب البوفالوي، واحل

 ايد ادي، واملولوي شاه دين اللودهانوي، واملولوي عبدابالوزير
ملولوي عبد اهللا وا، لوديانوي واملولوي عبد العزيز ال،الدهلوي

  .واملولوي نذير حسني األنبيتوي السهارنفوري، يتلوند
جى  احلمد هللا الذي يطلع القمر بعد د.بسم اهللا الرمحن الرحيم

غيث بعد احملل بالباق، ويرسل الرياح بعد االحتباس، عاحملاق، وي
ظهر نوره عند إحاطة ويهدي عباده بعد وساوس اخلناس، وي

 والصالة والسالم ؛هالتاجل رشدا عند طوفان زلـالظلمات، وين
روا األرض من الذين طهه وأصحابِنات، ئ سيد الرسل وخري الكاىعل

 الذين تركوا بأعماهلم أسوة حسنة هوآل والبدعات، اهلناتأنواع 
  .للطيبني والطيبات، وعلى مجيع عباد اهللا الصاحلني

ريح نفحات تعلمون أنأنتم  إنكم ،فيا عباد اهللا.. ا بعدأم 
اإلسالم كيف ركدت، ومصابيحه كيف خبوالفنت كيف ت ،
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وقد مضى ،رت، وأنواع البدع كيف ظهرت وشاعتت وكثُعم 
روا لم ما ظهر جمدد كنتم رأس املائة الذي كنتم ترقبونه، ففكِّ

  ا غافلني؟  وعده أو كنتم قوم أظننتم أن اهللا أخلف؟تنتظرونه
إلصالح هذا الزمان، وأعطاين علم فاعلموا أن اهللا قد أرسلين 

ا ألحكم بينكم فيما كنتم فيه خمتلفنيكتابه القرآن، وجعلين جمدد .
فلم ال تطيعون حكَمكُم ولم تصولون منكرين؟ وما كنت من 

وحار فهمكم، اهللالكافرين وال من املرتدين، ولكن ما فهمتم سر ، 
 وكنتم ،ما قلت لكم وما بلغتم معشار ،رمتوين وكفّ،وفرط ومهكم

عي النبوة وال أجاوز امللة، وال وواهللا إين ال أد. قوما مستعجلني
من باهللا ومالئكته وكتبه ؤوأ. أغترف إال من فضالة خامت النبيني

 أال ختافون اهللا رب ؟رونين فلم تكفّ، وأصلي وأستقبل القبلة،ورسله
  العاملني؟

أيها الناس ال تعجلوا علي،كفّ،ين مسلمي أ ويعلم ربروا  فال ت
وما خلقكم . روا يف كتاب مبني وفكِّ،روا صحف اهللاوتدب. املسلمني
 ،روا الناس بغري علم، وتتركوا طرق رفق وحلم وحسن ظناهللا لتكفّ

لم ختالفون قول اهللا وأنتم تعلمون؟ أخلقتم لتكفري . وتلعنوا املؤمنني
فرنا وزورنا؟ فأيها  ورأيتم نفاقنا وكُ،املؤمنني أو شققتم صدورنا

 واتقوا ،واوا يف ظنكم وال تصر وال تغلُ، توبوا توبوا وتندموا،الناس
 وإنه ال يضيع أمة خري ،وا وال تيأسوا من روح اهللائاهللا وال جتتر

م فيما ق الناس ليعبدوا، وأرسل الرسل ليعرفوا، وليحكُخلَ. املرسلني
اختلفوا، وبين األحكام ليطيعوا ويذكّروا، وجددين لير وبعث ا
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ا أطاعوا م اهللا قومبتلوا، وليعلَق معارفهم ليالناس ما ذهلوا، ودقّ
ا أعرضوا، وشرع البيعة ألهل الطريقة ليتوارثوا يف الربكات وقوم

ويتضاعفوا، وأوجب عليهم حسن الظن ليجتنبوا طرق اهلالك 
عصويموا، وفتح أبواب التوبة ليغفَروا، واهللارحأوسع فضال موا وي 

 واهللا ،فتري على اهللاأوما كان يل أن . ورمحا وهو أرحم الرامحني
هلك قوما ظاملنيي.  

معيسى ابن مرمي بأحكام اإلهلام، فما كان يل أن وإين س يت
أستقيل من هذا املقام بعدما أقامين عليه أمر اهللا العالم، وما أراه 

 قدمكم، تبل زلّ. خمالفا لنصوص كتاب اهللا وال آثار خري املرسلني
وما خشيتم ندمكم، وما رجعتم إىل القرآن، وما أمعنتم يف اآلثار 
حق اإلمعان، وتركتم طرق الرشد والسدد، وملتم إىل التعصب 

واللدد، وغشفما فهمتم معاين العبارة، ،ارةيتكم هوى النفس األم 
إنكم تنتصبون إلزراء ! يا حسرة عليكم. موقف املتعصبني تمقفوو
اس، وال ترون عيوب أنفسكم من خدع اخلناس، ومتايلتم على الن

 مل حيصل وواهللا إن مجع الدنيا والدين أمر. الدنيا وأعراضها غافلني
 ،نيتني ومعاشرة ضرتر وإنه أشد وأصعب من نكاح ح،قط للطالبني

  .لو كنتم متدبرين
ينفع أحدا من غري حقيقة يعلمها  اعلموا أن لباس التقوى ال

ر ن مزو، وكم م مخرةً صهباَء وال كلّ مترةً سوداَءوىل، وما كلُّامل
يعتلق برب العباد، اعتالق احلرباء باألعواد، ال يكون له حظ من 

 ؛ وكذلك جعل اهللا قلوب املنافقني!مثرا، وال علم من حالوا
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ون وال يعلمون ما الصالة، ويتصدقون وما يعلمون ما يصلّ
ون وما يعلمون علمون ما الصيام، وحيجالصدقات، ويصومون وما ي

ما اإلحرام، ويتشهدون وما يعلمون ما التوحيد، ويسترجعون وال 
هم إال كاألنعام بل من أسفل ن املالك الوحيد، إنْيعرفون م 

  .السافلني
وأما عباد اهللا الصادقون، وعشون إىل اقه املخلصون، فهم يصل

 يف قلوم شجرة عظمته  الدقائق، ويغرس اهللاهنود احلقائق، بلُ
ته، فيعيشون مبحبته وميوتون حملبته، وإذا جاء ودوحة جالله وعز

 ،عون وهللا موج، قوم فانون.وقت احلشر فيقومون من القبور يف حمبته
وبتبصريه ، وبإنطاقه ينطقون،لون، وبتحريكه يتحركونوإىل اهللا متبت 

 والعدم مكام، ،إمياماإلميان .  وبإميائه يعادون أو يوالون،يبصرون
تعرفون . حد من احملجوبنيأروا يف مالحف غرية اهللا فال يعرفهم سي

 عليهم  يتوالهم، وأنعمن رب العادات والتأييدات مباآليات وخرقِ
 يدركهم عند كل مصيبة، وينصرهم يف كل .بأنواع اإلنعامات

كالقوابل  كان هلم إم تالميذ الرمحن، واُهللا. معركة بنصر مبني
للصبيان، فيكون كل حركتهم من يد القدرة، ومحرن ممن غاب ك 

ة، ويكون كل فعلهم خارقا للعادة، ويفوقون الناس يف أعني الربي
 فصربهم كرامة، وصدقهم كرامة، ووفاؤهم ؛مجيع أنواع السعادة

كرامة، ورضاؤهم كرامة، وحلمهم كرامة، وعلمهم كرامة، 
هم كرامة، وكلمام كرامة، وعبادام وحياؤهم كرامة، ودعاؤ

 .زلة ال يعلمها اخللقـزلون من اهللا مبنـ وين؛كرامة، وثبام كرامة
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رم قوم ال يشقى جليسهم، وال يوإدا احملبوب يف  أنيسهم، وجتد ري
جمالسهم، ونسيم الربكات يف حمافلهم، إن كنتلست أخش ومن م 

ام وأبوام وأحبام، فتراها زل بركات على جدرـوين. احملرومني
  .إن كنت لست من قوم عمني

بينت دقاريركم، وأقبلتم تقد تقطعت معاذيركم، و.. أيها الناس
سفّ إقبالَعلي اكا ، ولكن حفظين ربمظفر ي من هالك، فأصبحت

ا قد اعتديتم اعتداًء كبريا فاخشوا عليم.. اسأيها الن. ومن الغالبني
ها، ظام استخرجت خمَّها كعخها وجخعلوا أنفسكم بنخبريا، وال جت

ي امرؤ ما أبايل رفعة هذه الدنيا وإن. وال تعثوا يف األرض معتدين
  إىل الفقر واملتربة، حننينها وخفضها، بل أحعوخفضها، ورف

 السقيم إىل الشحيح إىل الذهب والفضة، وأتوق إىل التذلل توقانَ
ىل أهل الثراء، وأتوكل على اهللا أحسن الدواء، وذي اخلصاصة إ

، ويتوالين  مزخرفةمٍوما أخاف حصائد ألسنة، وغوائل كل. اخلالقني
ومن فنت املعاندينريب ويعصمين من كل شر  .  

قوموا فرادى فرادى، مث فكروا ون عادى،  ال تتبعوا م،أيها الناس
رمتوين بتموين وكفّ وأنتم لعنتموين وكذّ،إن كنت على حق

 أمر اخلالفة إال  فكيف كانت عاقبة الظاملني؟ وما اقتبلت،آذيتموينو
حبكم اهللا ذي الرأفة، وإين بيديف أيدي ي ريب الدابل، كصيب 

القوابل، وقد كنت حمزونا من فنت الزمان، وغلبة النصارى وأنواع 
 قلقي، ورأى أن قي واستشاطةَر فَاالفتنان، فلما رأى اهللا استطارةَ

رعدت  وأُ،ا، ور الدموع انفجر، وطارت النفس شعاعضجرقليب 
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رين ترمحا وتفضال،  وختي،اا وتلطفً حتننالفرائص ارتياعا، فنظر إيلّ
ف ستخلأَردت أَنْ أَ": ، وقال" اَألرضِ خليفَةًي جاعلُك يفإِن": وقال

مآد لَقْتتم متقني فال حتاربوا اهللا إن كن،، فهذا كله من ريب"فَخ .
ل  الناس وأين أجهلُّ وإين قبلت أين أذَ؟أنتم تعجبونأ ،يفعل ما يريد

؟ فضل أرحم الرامحنيالناس كما هو يف قلوبكم، ولكن كيف أرد 
 بل عندي شهادة من اآلثار ،وما تكلمت قبال يف هذا الباب

 ،ن اهللا وفاة املسيح فهل أنتم تقبلون؟ أما ترون كيف بي،والكتاب
قهوصدالرسل بالتصريح خري  ،ورفَدابن عباس كما هما تفسري 

 مث أنتم تنكرون وتتركون قول اهللا ورسوله وال ،أيها الناس تعلمون؟
بكـون على لفظ النختافون، وتزول وتعلمون معناه من زلنيبر األو .

وما قصذُكر يف صحف السابقنيمثالٌ ةً إال وله اهللا عليكم قص  .
 أتذرون سبل احلق ؟قد خلت لكم األمثالفكيف الضالل و

، وأخربكم عن نزول ء ورزقكم يف السما:متعمدين؟ وقال اهللا
احلديد واللباس واألنعام وكل ما هو حتتاجون إليه، وتعلمون أن هذه 

فما كان إال . زل من السماء بل حيدث يف األرضنيـاألشياء ال تن
لضوء واملطر إشارة إىل نزول األسباب املؤثرة من احلرارة وا

واألهوية، فما لكم ال تتفكرون وتستعجلون؟ تعلمون ظاهر األشياء 
وإن كنتم يف شك . وتنسون حقائقها ومترون على آيات اهللا غافلني

من وكم . من قويل فانتظروا مآل أمري وإين معكم من املنتظرين
 وما يف ،علوم أخفاها اهللا ابتالًء من عنده، فاعلموا أن السر مكنون

وا انته. م إال ظنون، فال تكفروين لظنونكم يا معشر املنكرينيديك
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نفسا عن كل ما تفعلون من اإليذاء والتحقري خري ا لكم، وإين طبت
والتكذيب والتكفري، وما أشكو إال إىل اهللا، بل ملا بصرت 

تىب  فله الع،كم، علمت أنه ابتالء من ريبى يل إعراضنقباضكم وجتلّاب
 وصربت ،ا جليالًفذكرت رب. أرحم الرامحني وهو ،حىت يرضى
ال � وظلمتم واعتديتم، قال اهللا ،، ولكنكم ما اهتديتمصربا مجيالً

تنابواز�،فنب ال�مت، وقال ز يسخرقوم فسخرمت، وقال ،�ن قوم م 
�يا عيسى إين متفِّوفأنكرمت، وقال ،�يك �اجنِتبوا كثريا من 

 ،�واسسجال ت�رمتوين ولعنتم، وقال نتم وكفّ فظن،�نالظَّ
ستمفتجس،رمت وعبستم، وقال  مث صع�ضعب كُمضعب بتغاال ي 

تيم يهأَخ مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح بحوقال �اأَي ،� نمقُولُوا لال تو
نمؤم تلَس المالس كُمرمت، وما أراكم إىل كفّ، فاغتبتم و�اأَلْقَى إِلَي

 أو لكم براءة يف ، القرب اهللا وضغطةَذَخأنسيتم أَ. هذا احلني منتهني
   لكم من اهللا رب العاملني؟ أُذنَأو  ،الزبر

 يعينكم عند كل ي أتفيت قلوبكم أن اهللا الذ،فكروا مث فكروا
تردوقد كنتم تستفتحون من ؟ هذا الزمان عن جمددى مثلَد هو أقو 
 ،ذاركميتم عين عولو. فلما جاء نصر اهللا صرمت أول املعرضني ،قبل

 ، وبدلتم بالبغض احملبة، وصرفتم عين املودة،وأبديتم ازوراركم
، وصرمت أكرب ، ورحل حبكم وانسلّوذاب حسن ظنكم واضمحلّ

فلما رأيت أعراض التزوير وانتهاء األمر إىل التكفري، . املعادين
خوان جملبة للهوان، فوجهت وجهي إىل علمت أن خماطبيت ذه اإل

م يقبلونين ويأتونين ويعظّ. ة العرب واملتفقهنيأعزمونين، وإين أرى أ
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هذه الوجوه املباركة، ودعاين التفاؤل بتلك األقدام  مرأىينفسر 
ت مفهم. املبشرة إىل أن عمدت لتنميق بعض الرسائل يف عريب مبني

 بعض أسرار العرفان، فألفت لنفع تلك اإلخوان بأن أكتب هلم
إمتام "، ورسالة "الكرامة" و"نور احلق"، و"احلمامة" و"التحفة"

، وفيها منافع للذين وردت منهم مورد " اخلالفةرس" وهذه "احلجة
  .وأرجو أن يغفر ريب لكل من يأتيين كاملقترفني املعترفني. الكافرين

ن قة، وما ما خمرلل الدين إال أطمارن ح ميأال تنظرون وما بق
قصره إال أطالال حمرضغة للماضغنيقة، وكُنا م .ن أن اهللا أتعجبون م

 أكانت هلذا ؟ ظل رمحتهعن كموما أضاحته، كم بفضله ومنأدركَ
 ما ؟ وما كانوا حمتاجني إىل نصرة رب فعال،الزمان حاجة إىل دجال

وأين  ،لكم كيف ختوضون؟ أين ذهبت قوة غور العقل وفهم النقل
 أنكم ال تعرفون ، وأي آفة نزلت على بصريتكم،رحلت فراستكم

وجوه الصادقني والكاذبني؟ وقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفال 
 ة إلعان،تعقلون؟ وإن رجال يبذل قواه وكل ما رزقه اهللا وآتاه

 حىت يحسب أنه أهله وذراه، وقد رأيتم مواسايت ،مذهب يرضاه
مللة خري األنام، مث ال تبصرون جهديلَذْلإلسالم، وب  . وعرضت

 جنيكم من مكرٍوإين جئتكم ُأل.  مث ال تنظرون،الًبعليكم كل آية قُ
مض وروعٍرمم ادعاء النبوةوعزومت إيلّ.  مث أنتم ال تفكرون،ضوم ، 

وال تفهمون .  وما كنتم خائفني،وما خشيتم اهللا عند هذه الفرية
وكيف يفهم األسرار .  وال تعقلون،ا زاليلجاج وحتسبون أُ،مقايل

ن سدل ثوب اخليالء، وعدل عن احلق جبذبات الشحناءاإلهلية م، 
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 ومال إىل اخلزعبالت، وأعرض عن الصراط ،ورضي باجلهالت
  ؟كالعمني

ن املالئكة إ ،وتقولون إعراضا عن مقاليت، وإظهارا لضالليت
، ويتركون  مقامهمون أماكنوقْزلون إىل األرض بأجسامهم ويـين

عليهم برهة من الزمان ال يرجعون إىل السماوات خالية، ورمبا متر 
 لتمادي الوقت على وجه األرض إلمتام �بونهقرتمكان، وال 

رأي هو مهمات نوع اإلنسان، ويضيعون زمان السفر بالبطالة كما 
 وإنه قال يف هذا الباب جممال، ولكن لزمه ذلك الفساد ؛شيخ البطالة

ن الذي حمتاج إىل احلركة إلمتام اخلطة، فال شك أنه حمتاج بداهة، فإ
إىل صرف الزمان لقطع املسافة وإمتام العمل املطلوب من هذا السفر 

 فوىل توجب وجود حاجة ثانية، فهذا تصرذي الشأن، فاحلاجة اُأل
 ،ل وقت عن مقصود مث من احملتمل أن ال يفض.يف عقيدة إميانية

  فانظر ما يلزم من احملذورات وذخرية؛ودويبقى مقصود آخر كموء
 فكيف خترجون من عقيدة إميانية إىل التصرفات ،اخلزعبالت

 ،كة من اإلميانياتئ وأنتم تعلمون أن وجود املال،والتصرحيات
 أن  إمياينٌّأيقبل عقلٌ. زوهلم يشابه نزول اهللا يف مجيع الصفاتـفن

ها شيء بعد هذه كة وال تبقى فيئختلو السماوات عند نزول املال
لت،  وشؤوا عطّ، وأبواا قُفلت، صفوفها تقوضتالرحلة؟ كأنّ

إن كان هذا هو . تبت، وكل مساء ألقت ما فيها وختلّوأمورها قُلّ

                                                           

�
  )الناشر". (يقربونه"هذا سهو الناسخ والصحيح  
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ولن تستطيعوا أن خترجوا .  إن كنتم صادقنين نصجوا مخرِاحلق فأَ
  .  فتوبوا واتقوا اهللا يا معشر املعتدين،ولو متم

يرامها بنظر واحد  ن ال فم،مانلدراية والرواية توأَاعلموا أن ا
فيقع يف هوة اخلسران، ويضيع بضاعة العرفان، مث بعد ذلك يضيع 

ومن خصائص ديننا أنه جيمع . حقيقة اإلميان ويلحق باخلاسرين
  . العقل مع النقل، والدراية مع الرواية، وال يتركنا كالنائمني

عطيوطننا ثرئحقانا فنسأل اهللا تعاىل أن يالعرفان، ىق اإلميان، وي 
  اإلذعان، لنقتريارنا قَيطى اجلنان بأنوار اجلَنان، ويمأَرنا مويرزقَ

باحلضرة ونسلَى عن األوطان الرمحن، ونتخيم�مرضاة ربرى ق ، 
د إىل ما هو أنسب وأوىل،  إىل مرضاة املوىل، وحنفغادياس ونغلِّ

 ، الرمحنب حككَ، وننصلت يف سوخنترق يف مسالك العرفان
 باتباع ،اطنيي أنيقة من صول الشغان وم،ونأوي إىل حصون وثيقة

النيباألم يخامت الن وسلِّاللهم فصلِّ. نيبي مين عليه إىل يوم الد، 
  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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  بِرـ قُ عن ناهيك   ربـه قُدادو  عريب امشي ه لبدرٍداُءـفي الْنفِس
  بِبت ومن    شرك ن فسوق ومنوم  ن كل زور ومعصية الورى مىجنَّ

فنوضعفً  كمعدومٍ كانت   ةٌـ ملّرتبالشهبِ  نّااجل ذراري ا ورمجت  
وزحزحتد خنا غشللٍى على م  ا  لؤلوًءوساقطت طْرعلى حطبِ ا ب  

رونض تشجذكر اهللا يف زمنٍر    ملٍحي ميت قلوبلعبِ ن الناس م   
فالحأرض على  نور 
 مكدرة  ا حق ضبِبالقُ رار ـ األش قتومز  
ـى أثقَوما برن ظلمٍ موبدعات   ـهجبنور موالعربِ العجم   خريِة   

  لبِمنقَ  كلّ يف   ليـهم العرب مع   اتـني  فاءبص ورىـوكان ال
  بِق والع البدء  يف   حماسنهمتوجلّ  هميسمم   كرام راقبحه صل 

   حمتجبِ  غري نيـهم مستبلُـوفض  رثـ مكتغريِ يثهلم قلوب كلَ
  بِ الطل  ما يغين من األحاديث من   اتتر تفضيلهم   يف  منهتتوقد أَ

  بِذ كَ نم  يف الفخر رنا فما فخنْإِفَ   إميانا وقد أناروا كمثل الشمس
نأش أنكروا  ا لقومفتعسهمِتبِ ر  كتبِ  وال وال يرجعون إىل صحف  

هلم من قربِ وال خروج جهالت   هلموال خالص  ن م احلجبِ عِ أمن   
ر باألحباب من قومٍواليوم تسخ  ـوتبكينيوم   جد  ربِبالكُ  البني  

  بِـن ذَ  بالورـبل ث  رُءـمل ا فال  هرب   خيش  ومل ا ذنبنْرثؤومن ي

                                                           



 )الناشر. (أي على قلوب:  حتت هذه الكلمة�لقد كتب حضرته   
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   باألدبِ أخللت  إن امرـ كفعاف  دقائقنا  رـ معارفنا وانظُرـنظُا
  العطبِ ن  من ينجو فمنعي وإن مل   تهـديد ملّـلتجنين ريب ـاوأع

وقلت طرالقَ لّـ مستهوقلمي    نظمٍ  من مرجتال ما قلت حبِكالس  
وكفى لنا خالقد منـ اخلرياضفما لنا يف    انٌـ ذو اأَن لق مبِر  

وقد مجع هذا النظم ملحٍن مخبٍ ومن ن   منِـبي ـوجن ناسيدهوم جبِـالن  
  بِنسرِ م يروالفنت جتري عليها ج   فتنتها   نارتوإين بأرض قد علَ

  بِرـالقُ  لَـمبا جفا بل يراه أفض   هتـبع ت  جفاين فال يرتاع ومن
  بِجوالش  واألمل  جيري من احلزن   مها ماؤ عيننيِ  ليتقْ م بحتفأص

 بِتوالقَ الرحل فوق كنتفيا ليتين    بعيدةٌ ي ب حا وأرض ظلملترجِأُ
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