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 عقائد عن املهدي1
 السامية من الضروري أن أكشف على احلكومة اإلجنليزية

عن اإلمام  -اليت تسمي نفسها أهَل احلديث -أفكاَر الفرقة الوهابية
 مزعيأنه املولوي أبو سعيد حممد حسني البطالوي يزعم املهدي، واليت 

عقيديت وأبناء مجاعيت يف ذلك. ألن أصل كل هذا النـزاع  إىل جانبهلا، 
أراهم  واالختالف أين ال أقبل مبثل هذا املهدي، لذا يرونين كافرا، بينما

على خطأ. فأسجل فيما يلي عقيدة هؤالء مبحاذاة عقيديت عن املهدي، 
وإن كانت عقيدُة أهل احلديث هذه، الذين امسهم األصلي الوهابيون، 

أن أبنيِن شيئا من املناسب إال أنين أرى  ،مذكورًة يف مئات جمالهتم وكتبهم
لوي يق حسن خان؛ ألن املو دِ نواب صن العن هذه العقيدة من ُكتب 

ِديق حسن خان هو جمدُد  حممد حسني الذي يتزعمهم قد آمن أبن صن
إشاعة السنة(، ويرى من الواجب على كل فرد من  هذا القرن )راجع

 أهل احلديث أن يعمل بُكتبه بصفتها توجيهاتن اجملدد، وهي: 
عقيدة املشايخ الذين يعارضوننا 

 يف املهدي
يق حسن صدنواب اللقد كتب 

من  373خان يف الصفحة 
كتابه "حجج الكرامة" وابنُه 

 عقيديت وأبناء مجاعيت 

 عن املهدي  
إن عقيديت وأبناء مجاعيت عن 
املهدي واملسيح املوعود هي 
أن مجيع األحاديث عن ظهور 

                                                           
 هذا الكتاب. )الناشر( املوجود يف األردي لنصعربية لترمجة  022من هنا إىل صفحة  1
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سيد نور احلسن خان يف 
من كتابه "اقرتاب  64الصفحة 

الساعة" عن عقيدة أهل 
احلديث يف املهدي ما ملخصه: 
"إن املهدي فور ظهوره سُيكثر 
من قتل النصارى لدرجة لن 

الناجون منهم على  عندها يقدر
احلكم وامللك، وإن رائحة 
 السلطة ستخرج من دماغهم،

وسيهربون أذالء." مث يقول يف 
السطر الثامن من الصفحة 

من كتاب "حجج  374
الكرامة": "بعد هذا االنتصار 

اهلنَد  سوف يهاجم املهدي  
ويفتُحها، وسوف ُُيَضر له 
ملك اهلند واألغالل يف عنقه، 
وستُنهب مجيع خزائن احلكومة 
واملصارف." وهناك مزيد من 

من  64شْرحها يف الصفحة 
"اقرتاب الساعة" من كتاب 

مهدي من هذا النوع ال جتدر 
ابلقبول والثقة أبدا، فهي 

، أو وجهجمروحة من ثالثة أ
بتعبري آخر ال خترج عن ثالثة 

األحاديث ( أوال: 1أقسام: )
 وغري الصحيحة املوضوعة

والباطلة، واليت رواهتا متَـَّهمون 
ابخليانة والكذب، وال يعتمد 
عليها أي  مسلم ُيب الدين. 

( اثنيا: األحاديث الضعيفة 2)
واجملروحة وساقطة االعتبار 
لوجود التناقض واالختالف 
فيها، وإن أئمة احلديث 
املشهورين إما أهنم مل يذكروها 

وإما ذكروها على أهنا  ،البتة
جمروحة وغري جديرة ابلثقة، ومل 
يوثقوا الرواة، أي مل يشهدوا 
على صدق الرواة وأمانتهم. 

( اثلثا: األحاديث اليت هي 3)
يف احلقيقة صحيحٌة وحتققت 
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السطر الثالث عشر إىل السطر 
الثامن عشر من الصفحة 

: "إن ملوك 64املذكورة أي 
اهلند سيؤتى هبم واألغالل يف 

وسُيحلَّى  ،أعناقهم إىل املهدي
بيُت املقدس من خزائنهم" 
)وبعده يسجل الكاتب رأْيه 
ويدعمه أبقواله الشخصية 
حيث قال: "أان أقول: ال يوجد 

ند أي ملك يف العصر يف اهل
الراهن، غري بضعة زعماء من 
اهلندوس أو املسلمني، وهم 
ليسوا حكاما مستقِلني بل هم 
ابالسم فقط؛ فملوك هذه 
الوالية أوروبيون، وأغلب الظن 
أهنم سيبقون حكاَم البالد حىت 

أي ظهور املهدي،  ،ذلك الزمن
وهم الذين سُيحَضرون أمام 
املهدي معتَقلني." وقد كتب 

ملذكور آنفا نفُسه "أهنم ا

صحُتها عن عدة طرق، إال 
أهنا إما قد حتققْت يف الزمن 
السابق ومضت مدة على 
انقطاع تلك احلروب، ومل تبق 

حالٍة منتظرة، وإما أهنا ال  أي  
َتذكر اخلالفَة املادية واملعارَك 

ر ابملهدي  ،املادية، وإمنا تبشِن
أي بشخص يتمتع ابهلدى. 
وذُكر إبشارات بل بكلمات 
واضحة أيضا أنه لن يتمتع 

واحلكومة  السلطانية ابخلالفة
املادية ولن يقاتل ولن يسفك 
الدماء ولن ميلك أيَّ جيش، 

يم اإلميان يف القلوب وإمنا سيق
من جديد ابلقوة الروحانية 

واضح  وتركيز القلب، كما هو
من حديث "ال مهدي إال 

ابنن  سننعيسى" الوارد يف 
ماجة املعروف ابالسم نفسه، 
وكتابن احلاكمن "املستدرك" يف 
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سيحضرون أمام املهدي 
واألغالل يف أعناقهم." وقد ورد 
يف "حجج الكرامة" أن ذلك 
الزمن وشيك، ولعل كل ذلك 
سيحدث يف القرن الرابع عشر 
اهلجري. مث ورد يف الصفحة 

من "اقرتاب الساعة": "إن  65
املهدي سيكسر صليب 
النصارى، أي سيقضي على 

 الصفحة دينهم". مث ورد يف
من حجج الكرامة: "إن  381

عيسى بعد نزوله من السماء 
سيكون وزيرا للمهدي، وإن 
امللنك سيكون املهدي." مث 

ر يف الصفحة  أبن  383يبشِن
زمن ظهور املهدي قد اقرتب. 

أبن  384مث يقول يف صفحة 
فرقة من املسلمني ال تقبل أبن 
املهدي سَيظهر هبذا الشأن 

ته غازاي واألمر، أي سيأيت بصف

رواية أنس ابن مالك. وهذه 
 حممد بن خالدالرواية رواها 

عن  بن صاحل ابنأَ  عناجلََندي 
 أنس بن سن البصري عناحل

، مالك عن رسول هللا 
ومعىن احلديث أنه ليس هناك 
أي مهدي إال الذي سيأيت 
بصفات عيسى وطبعه، أي لن 
أييت املسيُح املوعود غرُي 
املهدي الذي سُيبعث على 

ووفق  طبع عيسى 
تعليمه، أي لن يرِد السيئة 
مبثلها ولن يقاتل، وسينشر 
اهلداية أبسوته الطاهرة 

ظهار اآلايت السماوية. وإب
ويؤيد هذا احلديَث ذلك 
احلديُث الذي كتبه اإلمام 
البخاري يف صحيحه الذي 
ينص على "يضع احلرب" أي 
أن املهدي الذي يسمى 
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جماهدا، وهي على خطأ. ألن 
ظهور املهدي هبذه العالمة 

أي  ،اثبٌت من الصحاح الستة
من الكتب الستة املوثوق هبا. مث 

نواب صديق حسن اليقول 
من  395خان يف الصفحة 

"حجج الكرامة" إن زمن ظهور 
املهدي قريب جدا، وقد ظهرْت 
مجيع العالمات، وإن اإلسالم 

يقول يف قد ضُعف كثريا. مث 
من حجج  424صفحة 

الكرامة: "إن عيسى هو اآلخر 
سينشر اإلسالم ابلسيف 
كاملهدي. فلن يقبل غريَ أمَرين؛ 
القتل أو قبول اإلسالم". كما 

من كتاب  31ورد يف الصفحة 
"أحوال اآلخرة" أن النصارى 
 الذين لن يؤمننوا سُيقَتلون كل هم. 

هذه هي عقائد حممد  ؛ابختصار
حسني وفرقتنه اليت ُتسمَّى اآلن 

مسيحا موعودا أيضا، سيقطع 
دابر احلروب الدينية هنائيا، 
ه )أتباعه( أن ال  وسيوجِن
خيوضوا احلرب من أجل 
الدين، بل ينشروا الدين 

واسطة أنوار الصدق ب
ومعجزات األخالق وآايت 
قْربن هللا. فأان أقول صدقا 
وحقا أبن الذي يقاتل اآلن من 
أجل الدين أو يدعم أي مقاتل 
أو يقدم مثل هذه املقرتحات 
صراحة أو سرًّا، أو خيفي يف 

فهو  ،قلبه هذه األمنيات
يعصي هللا ورسوَله، وخيرج من 
وصاايمها وحدودمها 

 وفرائضهما. 
وأان أخرب اآلن حكوميت احملسنَة 
أنين أان ذلك املسيح املوعود 
الفائز ابهلدى من هللا واملتخلِنق 

، وجيب أبخالق املسيح 
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أبهل احلديث، بينما يسميهم 
عامُة املسلمني ابلوهابيني، 
ويقدم حممد حسني نفَسه زعيما 

هلم. هؤالء وترمجاان وحماميا 
يؤسسون عقائدهم هذه على 
تلك الرواايتن اليت ذُكرت يف 
ابب املالحم من الكتاب 

الذي لألحاديث املشهور 
مى "املشكاة"، وهم خمطئون يس

يف ذلك. فاملالحم يف اللغة 
العربية هي املعارك الكبرية، 
ويزعم هؤالء أن املراد من هذه 
املالحم تلك احلروب اليت 

ضد النصارى  خيوضها املهدي  
وغرينهم. وهذا الباب يبدأ من 

من اجمللد الرابع  331الصفحة 
لكتاب "مظاهر احلق" الذي هو 

كن املؤسف أن شرح املشكاة، ل
هؤالء أخطأوا يف فْهم هذه 

 األحاديث خطأ فادحا. 

على كل واحد أن خيتربين يف 
هذه األخالق وينبذ الظن 
السيئ من قلبه. ولئن تدبرمت 
تعاليمي املمتدة على عشرين 
عاما بدءا من "الرباهني 

"سر احلقيقة" األمحدية" لنهاية 
فلن جتدوا شاهدا أكرب منه 
على نقاء سريريت، وإنين أملك 
اإلثبات أين قد نشرُت هذه 
الكتب يف العرب وتركيا والشام 

 ،وكابول وغريها من البالد
وأرفض رفضا قاطعا أبن املسيح 
سينـزل من السماء لشِن معارك 

وأن شخصًا من بين  ،إسالمية
فاطمة ابسم املهدي سيظهر 
ويكون ملكا، وأهنما معا 

سفك الدماء. لقد  سيبدآن
كشف هللا علِي أن هذه 
املعتقدات ليست صحيحة 
البتة، ولقد مضى زمن طويل 
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هذه هي عقائد حممد  ؛ابختصار
حسني وفرقتنه أهلن احلديث عن 

املهدي القادم، وال حاجة لبيان  
األفكار املثرية للفنت واخلطرة 

 ُيملهاونقيضة السالم اليت 
هؤالء. وأسجل يف العمود 
املقابل مبحاذاهتا عقائدي أان 

 انتهىناءن مجاعيت. وأب

. ويوجد على وفاة املسيح 
قربه حبي خانيار يف كشمري، 
فكما ثبت بطالُن نزول املسيح 

ور كذلك فإن ظه،  من السماء
املهدي الغازي أيضا ابطل، 

للحق اآلن  متعطشافمن كان 
  انتهى فليقبله.

 العبد املتواضع مرزا غالم أمحد من قاداين :الراقم
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 حنمده نصلي

 َحلَْقِن َوأَْنَت َخرْيُ اْلَفاحتننني َنا ابن نَـَنا َوَبنْيَ قـَْومن َتْح بـَيـْ َربَـَّنا افـْ
1 

 
 ر خالق األرض والسماء واي أيها الرحيم اللطيف اهلادي يأيها القد" 2

 اي من هو مطلع على القلوب الذي ال خيفى عليه شيء 
 الطبع سيئوإذا كنت وجدتين  ،إذا كنت تراين عامرا ابلفسق والشر

 وأفرنْح زمرة األغيار هذه ،كل ممزق  السيئَ فمزِنقين أان 
 وحقق مجيع أمنياهتم بفضلك  ،أنزل على قلوهبم غيث رمحتك

ر أعمايل ،وأمطر النار على جدراين وأبوايب  وكن يل عدوا ودمِن
أما إذا كنت وجدتين مطيعا لك وابرًّا ووجدَت أن قبليت هي 

    ..عتباتك
رَّه عن العامل   ..ورأيت يف قليب حبا أخفيت سن

 واكشف شيئا من هذه األسرار ،حبب فعاملين
 ..كل ابحث وأنت مطلع على حرقة كل حمرتق  اي أيها الذي أتيت إىل

    ..ومن أجل احلب الذي زرعته يف قليب ،فمن أجل عالقيت بك
 ومأواي وملجئيفاخرج بنفسك لتربئة ساحيت، فأنت كهفي 

 ..إن النار اليت أضرمتها يف قليب وأحرقَت بلهيبها كل من سواك
                                                           

          90 :األعراف 1
      (املرتجم). من الفارسية قصيدة مرتمجة 2
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 وبدِنل ليليت احلالكة هذه ابلنهار ،فنوِنر وجهي أيضا ابلنار نفسها
البطش ذو اإلله  أيهاوأظهر قوتك  ،افتح عيون هذه الدنيا العمياء

 الشديد
 وأرن زهرًة من بستانك ،أظهنْر نور آيتك من السماء

 وقت املوت نيذكرو  والغافلون ال ،أرى العامل عامرا ابلفسق والفجور
مييلون إىل القصص  وإمنا غري آهبني هبا،إهنم غافلون عن احلقائق 

 كاألطفال
 قلوهبم منصرفة عن زقاق احلبيب ووجهة ،إن قلوهبم ختلو من حب هللا

       ".فأطلعن الشمس من فضلك ،إن السيل عارم والليلة حالكة الظالم
  

عندما تظهر يف أي قوم فرقٌة تكون  أنه ملا كانت السِنة منذ القندم
معارنضًة ملعتقداته ومبادئه، فإن معتقداهتا ومبادُئها يف نظر ذلك القوم 

زعماء ذلك القوم يسعون للقضاء على تلك الفرقة أبي وسيلة ممكنة. 
فهم يسعون جاهدين على الدوام لإلساءة إىل مُسعتها عند الناس 

د، وأكثرهم عداًء البال هواحلكومة؛ كذلك عامَلين بعض مشايخ هذ
ئيس حترير جملة معارضًة هو املولوي حممد حسني البطالوي ر أشدهم و 

م هذا املسكني على نفسه الراحة، فقد جتول من إشاعة السنة. لقد حرِ 
حامال استفتاءه املخجل بتكفريي طلًبا لتثبيت  "بنارس"إىل "بطاله" 

اخلتم عليه، مث حني مل يقتنع طبُعه هبذه العملية بلَّغ احلكومة عين 
 خطرا من املهدي األكاذيب قائال حبقي إن هذا الرجل متمرد سرًّا وأشد  
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يف جملته "إشاعة -السوداين، مع أنه شخصيا كان قد نشر عين مقاال 
يفيد أِن من أقصى درجات اإلحلادن الظن  أبن هذا اإلنسان  -السنة"

مرارا أنه يشهد بناء على معرفته الشخصية عين  متمرٌد. وكان قد كتب
احلكومة  على أن هذا الرجل ووالده مرزا غالم مرتضى مها من انصحي

حني مل تُلقن احلكومة العاقلُة ابال ألقوال  ؛اإلجنليزية ووفِيان هلا. ابختصار
هذا احلاسد بدأ يثري قومه، ونشر فتوى ضدي أِن قتَل هذا الرجل من 
الثواب. فباالطالع على هذه الفتوى أفىت املشايخ اآلخرون أيضا بقتلي. 

 بفضله يف ظل هذه احلكومةفمن احلق األكيد أنه لو مل يكن هللا قد آواين 
 كم من مؤامرات كان سيحيكها اجملاهدون الغزاة  أدريفال  السامية،

إذا  :ضدي! لقد هددين هذا الرجل مرات عديدة أبمري كابول قائال
أن هذا الرجل قد ذهب كنا نعرف ف. اعود حيًّ تإىل هناك فلن  ذهبتَ 

ف عليَّ حىت اآلن، أنه ملاذا  ،إىل أمري كابول إال أن هذا السر ما ُكشن
وألي سبب وعده األمرُي بقتلي، لكن ال يغينب عن البال أن مبادئي 
ليست مبنية على النفاق، فإذا كان هذا الرجل قد أاثر األمري ضدي 
بقوله: "إن هذا الرجل يرفض نزول ذلك املهدي واملسيح" اللذين ينتظرمها 

ادية، فال أخاف األمرَي يف بيان احلق، وإنين أعلن على أهُل األفكار امل
املأل أين أرفض فكرة ظهور املسيح واملهدي الغازيني. وحىت لو اعُتربْت 

إال أنين ال أستطيع أن أختلى عِما كشفه هللاُ علِي.  ،هذه الكلمات مسيئة
إنين أؤمن أن اإلسالم سيحرز تقدما روحانيا، وأن الصدق سيُنشر 

والوائم. إال أنين أُبدي األسى واألسف على حالة هذا الرجل ابلسالم 
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ويقول للحكومة اإلجنليزية  ،يقول للمشايخ سرًّا أمرا إذ ؛ذي الوجهني
خالف ذلك، ويُبدي عند أمري كابول عقيدة توافق عقيدته لكسب 
رضاه. إنين متأكد أنه أبدى عند األمري يف كابول عقيدًة وفق أهداف 

األمري يقتل َمن خيالفه يف العقيدة فورا، فكيف عاد  األمري، فإذا كان
الكابول ساملا من عند هذا األمري؟ هل ميكنه االعرتاف أبنه يتفق مع أمري 

 يف العقيدة؟! 
أما معتقدايت فهي صادقة يف احلقيقة وهي مباركة ومنـزهة من كل فتنة 
أيضا، وميكن أن يفكر كل عاقل أبن من معتقدايت أنه لن أييت أي 

ُب األرض ليكون أكرب إجنازاته إكراه ابلدماء  مهدي أو مسيح خُيَضِن
الناس على اعتناق اإلسالم. فما أروع هذه العقائَد الصاحلة اليت بناؤها 
على األمن ومبادئ احلنلم فقط! واليت ال تسنح هبا فرصٌة ألي ُمعارض 

مع بين  ليتَّهم اإلسالم أبنه انتشر ابجلرب، وال تفرض املعاملَة اهلمجية
البشر دومنا مربر، وال تُلصق وصمة عار ابألخالق. كما ال تدفع هذه 

 العقائد الطيبة أهَلها للعيش ابلنفاق حتت حكومة ال تعتقد بعقائدهم.
 ،اليت يَتوقع هؤالء الناس ظهوَرهاو أما العقائد اليت تُعارض عقائدان 

ن الفنرقة فليس هناك حاجة لبياهنا. جيب أن تتذكر حكومتنا العاقلة أ
الفنرق اإلسالمية هي تلك اليت عقائدها خطرة. فكم  األشِد خطرا من

خيدع حممد حسني البطالوي احلكومةَ بتشبيهي ابملهدي السوداين، فواضٌح 
وال أنتظر املسيح الذي  ،هذا املهدي ابجلهاد وال أؤمن مبثلأين ال أؤمن 
وأِي عالقة يل  ،ابلسوداينوسفك الدماء. فبأي مماثلة أَشبَّه  مهمته اجلهاد
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أن عقائد هؤالء تشبه عقيدة املهدي فأرى حبسب علمي  أما أانبه؟ 
السوداين، فلو ُأخذ اليمني من حممد حسني وعشرة أو عشرين من 

فسوف يتبني بسرعة هل ُتشبنه عقائدي  ،أصدقائه املشايخن أمام بعضهم
 عقائَد املهدي السوداين أم ُتشبهها عقائُد هؤالء؟ 

وال  واعيةأكن حباجة إىل ذكر هذه األمور، فاحلكومة السامية  مل
تنطلي عليها احتياالت أحد. ولكن ملا اهتمين حممد حسني مرات كثرية 

فقد حتتم  ،أن أوضاعي ُتشبه أوضاع املهدي السوداين بل أخطر منها
على أنه محاين من  عليَّ الرد على هذا االفرتاء. إنين أشكر هللا 

على شاكلة اإلجنليزية ق، فليس من دأيب أن أخرب احلكومَة أعمال النفا
حممد حسني شيئا وأُبدي ألصدقائي من املشايخ عقائَد أخرى، فكم 
خجل واي هلا من وقاحة أْن وافق حممد حسني البطالوي املشايَخ 

ُ
من امل

اآلخرين الرأَي يف عقائدهم يف املهدي، وبذلك كسب رضا أمري كابول 
ثرية جائزًة، بينما صرِح عند احلكومة أنه بريء من مثل وانل منه مبالغ ك

هذه العقائد، وأنه يـَُعد  مثل هذه األحاديث ابطلة متاما وموضوعًة. فهل 
ُُيَمد على هذه اخلصلة؟ كال، فال يرضى هللا عن املنافقني وال احلكومُة 
العاقلة. فمن أروع خصال املرء أن يكون ظاهرُه وابطنه سيان! فللحكومة 

ن تفِكر؛ ملاذا يسخط عليَّ هؤالء وما هو السبب األصلي للنـزاع؟ أ
فشهادُة السري سيد أمحد خان كي سي ايس آئي اليت أدىل هبا حبِقي يف 
أواخر حياته تكفي احلكومَة، فقد نصح مجيَع املسلمني أنه جيب اتباُع 
 منهج هذا الرجل مع احلكومة اإلجنليزية. فأي  قلب طيِنب ال يبدي أسفا
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بعد اطالعه على أن حممد حسني حِث املسلمني مبنتهى الدانءة على 
ه اخلطاب  أبمورعلى انفراد إيذائي. كنت أنشر الدعوة  روحانية، ومل أوجِن

قِط إىل حممد حسني، لكنه أعدَّ االستفتاء ضدي فجأة، وأراد ببذل 
فين الناس ابلكافر والدجال وعَرض استفتاءه أوال على  ،اجلهود أن يصن

تاذه نذير حسني الدهلوي، وملا كان نذير حسني املذكور على شاكلته أس
ومن طينته، وحواُسه أيضا ُنكِنَست، ويتسم طبًعا ابلبغض والبخل كثريا 
على شاكلة املشايخ قليلي الفهم، فقد شهد فورا على تكفريي، وبعده 
فورا أفىت ابلتكفري مجيُع تالمذته املقلدون تقليدا أعمى. على كل حال 
سيتبني يف اآلخرة َمن هو مؤمن ومن هو كافر. أما هنا فإمنا أريد أن 

وجتول  ،أكشف أن حممد حسني أعدَّ الفتوى عبثا بدافع العناد احملض
، أبن هذا عليها مئات املشايخ أختامهمومتكن من تثبيت يف اهلند كلها 

ة الرجل كافر ودجال. ومنذ ذلك اليوم إىل يومنا هذا مل يرتدع عن اإلساء
واإلهانة والتحقري وإطالق الشتائم، وكتب بيده مقاالت مليئة بشتائم 

 ،بذيئة ونشرها ابسم حممد خبش جعفر زتلي الالهوري وأيب احلسن التيبيت
مث نشر نسخة معظمها يف جملته. هذه األمور كلها حقائق اثبتة وليست 
من الظن. ومل يكتفن بذلك، بل قد أصدر الفتوى بقتلي، وانداين 

باهلة مرات عديدة مث أعرَض مث أساء إىل مسعيت أين ال أابهله، فبسبب للم
، وبعده 21/11/1898هذه الدوافع قد نشرُت إعالن املباهلة يف 

اشرتى حممد حسني سكينا قاصدا اإلساءَة إىل مسعيت وكأين أريد قتَله، 
لكن اجلدير ابالنتباه أن الذي أفىت جبواز قتلي أوال فعالَم يدل شراؤه 
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سكني؟ جيب التأمل أين كنت قد نشرت معىن نبوءيت يف اإلعالن ال
وإمنا املراد أن الكاذب سيفتضح  ،بوضوح أن ليس املراد منها موَت أحد

مبخالفة عالقة  يف نظر العلماء وأهل اإلنصاف، ومل تكن هلذه الذلة أي  
، ومع ذلك قصد بعض املغرضني أن أواجه القانون فبلَّغوا األمر القانون

احلكاَم. فلو سألوا بعَض علماء اللغة العربية عن معىن هذا اإلهلام حلفا 
ملا استمرت هذه  ،وُأخذ تعهٌد من هؤالء العلماء أمامي قبل كل شيء

ألن الذلة املرتبطة بفتوى املشايخ مل تكن هلا أي عالقة  حلظة؛القضية 
 . لكن ذلك مل ُيدث، ولذلك حدث ضرر كبري، مع أنمبخالفة القانون

. لقد أراد 30/11/1898و 21/11شرحه كان موجودا يف إعالن 
حبق آهتم وليكهرام  حممد حسني حبسب عادته القدمية أن يستغل نبوءيتَِ 

ليثبت أن ذلك الشغب وسفك الدم كان مبشوريت وتوجيهي، وأن إصدار 
مثل هذه النبوءات عاديت القدمية، لكن املؤسف أنه مل خيطر ببال أحدهم 

 كنت قد أصدرت تلك النبوءتني كلتيهما بعد إصرارمها حىت اآلن أين
امللِح، وأهنما كاان قد نشرا النبوءتني عن طيب خاطر شخصيا قبل نشري 

الكفاية، فأي اهتام إذن كان ضدي؟  فيهإايمها، وإثبات ذلك موجود مبا 
فكالمها قد حِقق النبوءتني ابملوت حبسبهما، إذ قد مات أحدمها مبوت 

. أما عبد هللا آهتم الذي مات مقتوال بيد أحدهممات  طبيعي واآلخر
غتيال، اموات طبيعيا فلم يكشف يف ميعاد النبوءة قط أنه تعرض حملاولة 

كانت النبوءة شرطية فقد استفاد بتخوفه من هيبة اإلسالم فلم ميت   وملا
النصارى أبنه مل خيف مطلقا من  ما دام صامتا، فلما بدأ يقول بتعليمٍ 
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الم فقد أخذه هللا عاجال بسبب الكذب، ليكشف على الناس هيبة اإلس
حتقق النبوءة، كما كان قد ُسجل يف إهلامي سلًفا؛ فقد حتققت النبوءة 
حبق عبد هللا آهتم على وجهني؛ فقد أمهله هللا الرحيم أوال حبسب الشرط 
يف اإلهلام نتيجة خوفه من هيبة اإلسالم وامتناعه عن اإلساءة إىل 

دة مخسة عشر شهرا كما هي سنة هللا يف نبوءات الوعيد، مث اإلسالم مل
حني ساورْته الشبهة بعد مضي مخسة عشر شهرا، أي ميعاد النبوءة، أنه 
مل ينل هذه املهلة والتأخري بسبب خوفه وإمنا حدث ذلك مصادفة، فلما 

 ،أصرَّ على هذه الفكرة واختلق بعض االفرتاءات أيضا وزعم أنه قد جنا
 منه أمانَه، ومات خالل ستة أشهر من صدور إعالين األخري فاستعاد هللا

ليتبني للناس أنه كان قد استفاد من الشرط فحسب، وحني نقض الشرط 
( استفادته من الشرط، 1بُطنَش به فورا، فقد ظهرت يف آهتم نبوءاتن )

( تعرضه للبطش فورا بعد نقضه الشرط. أما ليكهرام فلم يكن هناك 2)
نبوءة ضده، فقد حتققت على وجه واحد. فكم هم أغبياء أي شرط يف ال

ضد آهتم مل تتحقق، فما  النبوءةوظاملون وخونةٌ أولئك الذين يزعمون أن 
 . لعنة هللا على الكاذبنيالذي نرد عليهم بغري القول: 

من اجلدير ابالنتباه أيضا أن بعض البخالء وعميان القلوب يعرتضون 
ا، أهنا مل تتحقق، لكِن ذلك افرتاؤهم على بعض نبوءايت األخرى أيض

يل أي نبوءة مل تتحقق، فإذا كان  ليستاحملض، وإمنا احلق والواقع أنه 
 ،اعرتاضه لنا وجها لوجه ويذكريف قلب أحد شك فليأتنا بنية صادقة 

مث إذا مل جيد ردا مقنعا فسوف نستحق أي غرامة. احلقيقة أن هؤالء 
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عليهم سابقني النبياء األانوا يف زمن يعرتضون عنادا ال إنصافا، فلو ك
. َمن كانت له عيون السالم  العرتضوا عليهم أيضا كما يعرتضون عليَّ

فيمكن أن نريه الطريق، أما َمن َعمنَي بسبب البخل واألاننية والتكرب 
نريه؟ لقد حتققت ما ينوف على ثالثة آالف نبوءة مباركة وردت  فماذا

ع وال تُفسد األمن. فمئات السعداء يف إهلامات هذا العبد املتواض
يشهدون على ذلك، كثري من الكتاابت قد نشرت قبل األوان، مع ذلك 
إذا كان أحد يثري االعرتاض والشبهات عبثا بدافع العناد، وال جيرب 
ابلعيش يف صحبيت إبخالص، وال يسأل أهل التجربة، وينشر هذه 

 يكف عن اخليانة االعرتاضات اخلادعة عن طريق الدجل واخليانة وال
فهو وارث أولئك املنكرين الذين مَضوا سابقا مقابل أنبياء هللا  ؛والزور

األطهار، أعاذ هللا عباده من هبتاانت هؤالء احملتالني املكارين. ألي سبب 
يثريون االعرتاض جالسني بعيدا كاللصوص، وال يقدمون شبهاهتم 

االستماع إىل الرد؟  الباطن، وال يريدون ابحلضور وجها لوجه كأنقياء
ذلك أهنم مطَّلعون على دجلهم وخيانتهم، وتؤكد هلم قلوهبم كل  وسبب

حني وآن أهنم إذا قدموا هذه االعرتاضات السخيفة املليئة ابجلهل واخليانة 
أكرب فضيحة، وأن أقواهلم اخلادعة سوف   يفتضحونوجها لوجه فسوف 

واهلوان، ولن يبقى أي  تنعدم فجأة، فلن يبقى هلم غري الندامة واخلجل
 أثر لالعرتاض. 

اعلموا جيدا أنه ليس يف نبوءايت أي أمر مل يسبق له نظري يف نبوءات 
األنبياء السابقني، فهؤالء اجلهلة الوقحون يندفعون لالعرتاض جبيشان 
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العناد قبل أن يطلعوا على سنة هللا، حيث ليس هلم أي حظ من علوم 
صون يب دوما حبسب اآلية الكرمية: الدين الدقيقة واملعارف. ويرتب

 ََوائنر َوَيرَتَبَُّص بنُكُم الدَّ
ْم َدائنَرُة ، ويتغافلون عن مضمون 1 َعَلْيهن

. فكتب أحدهم ضدي مِدعيا التمكن من علم اجلْفر: "لقد السَّْوءن 
تبني لنا من علم اجلْفر أن هذا الرجل كاذب"، لكن هؤالء السفهاء ال 

العلم نفسه املزوَّر واملردود الذي به يستدل الشيعة يعرفون أن اجلْفر هو 
ظاملان وخارجان عن حظرية اإلميان والعياذ ابهلل!  وعمرعلى أن أاب بكر 

فلن يثق هبذا الطريق املزوَّر إال الذين ال تنسجم قلوهبم مع الصدق، فإذا 
استنتج أحد اهلندوس من مثل هذا احلساب أن اهلندوسية وحدها على 

فهل يثبُت بطالن مجيع األداين؟ اي  ،ئر أداين األنبياء ابطلةحق وأن سا
يف األفكار الدنيئة مع تسميتهم أنفسهم  أسفا عليهم كيف يتورطون

مسلمني. واملعروف أن الرؤى والكشوف أيضا ليست سواء عند اجلميع، 
فالكشف الكامل الذي عرب عنه القرآن الكرمي ابإلظهار على الغيب 

الكامل كدائرة، ال يُعطى لكل فالن وعالن، وإمنا الذي ُييط ابلعلم 
يوهب للكمَّل فقط. وإهلام الناقصني وكشفهم يكون انقصا، وخُيجلهم 
كثريا يف هناية املطاف. فَمثل اإلظهار على الغيب كَمثل َمن يصعد على 
سطح البيت وينظر إىل ما حوله من األشياء، فال شك أنه يتمكن من 

ا الذي يريد أن يرى هذه األشياء من األسفل، رؤية كل شيء بسهولة، أم
فإن كثريا من األشياء تفوته. إن عادة هللا مع األبرار املقربني أنه يرفعهم 

                                                           
 98 :التوبة 1
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فيتمكنون من رؤية كل شيء بسهولة وخيربون  ،إىل مكان عال للرؤية
عن العاقبة. أما الذي يف األسفل فال يستطيع أن خيرب عن العاقبة، وهلذا 

حىت ورع يف ال تهأمسى مرتبعلم ومل ي يف معرفة موسى  "عاملْ بَـ "اخندع 
أيضا كان يف اليهود كثري من  ُيرتمه خشية هلا. ويف زمن عيسى 

فلما كانوا يف األسفل ومل يكونوا يتمتعون مبرتبة  ،امللهمني واحلاملني
واعتربوه إنساان  اإلظهار على الغيب، مل يتمكنوا من معرفة عيسى 

من  هم اإلهلام هذا، متلقيمثلهم أو أقل منهم درجة. وابتالء احلاملني أو 
نوٍع إذا مل يكن معهم فضٌل من هللا فأكثرهم يهلكون به، ويصدق عليهم 

"العلم القليل فتنة"، هلذا ال بد من األخذ بعني االعتبار فارسي تعريبه  َمَثل
 واإلظهار على الغيب.  ،الغيبالفرُق بني الفوز بنـزر يسري من 

كثري من امللهمني العميان الذين ما زالوا مل خيرجوا من احلفرة ينشرون 
حبِقنا مثل هذه النبوءات أن مجاعتنا توشك على االنقراض؛ فلو اتبوا 
لكان خريا هلم. جيب أن يتذكروا أن األنبياء أيضا مل أيمنوا البالاي يف 

تهم كانت حممودة، وهكذا إذا تعرضنا حنن الفرتة املتوسطة، إال أِن عاقب
. فمن اخلطأ اعتبار ذلك قرارا هنائيا من هللاأيضا ألي حزن أو مصيبة 

نه سيبارك يف مجاعتنا وسيبارك يف أب امؤكدً  اوعدً  هللا وعدين لقد 
عبده هذا بركات كثرية حىت إن امللوك سيتربكون بثيابه، فهو سيجعل 

حسنًة وحممودة وسيربئ ساحتنا من أيضا  عاقبة كل ابتالء يف املستقبل
كل اهتام للعدو يف هناية املطاف، وتلقيت يف ذلك إهلامات مقدسة 
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كثرية لو كتبْت يف هذا اإلعالن لصار كتااب، ولكين أسجل فيه بعض 
 : على سبيل املثالاإلهلامات ورؤاي واحدة 

كنت أشعر أبن   ،هـ ليلة اجلمعة 1316رمضان املبارك  21يف 
وُخيِنل إيلَّ أهنا ليلة القدر، وكان املطر اخلفيف ينـزل  ،الروحانية منتشرة

من السماء هبدوء شديد؛ فرأيت رؤاي. هذه الرؤاي مفيدة ألولئك الذين 
يسعون جاهدين على الدوام أن يثريوا شكوك حكومتنا السامية عين. 

فاسأله أن يتحول  فقد رأيت أن أحدا طلب مين أنه إن كان ربك قادرا
أختيله  ،احلجر الذي على رأسك جاموسا، فرأيت حجرا ثقيال على رأسي

حجرًا مرة وخشًبا أخرى، فلم ألبث أن ألقيُت به على األرض. مث دعوُت 
، وظللت عاكًفا على هذا الدعاء. جاموًسا هللا تعاىل أن ُيِول احلجر

ما وقع عليه بصري  ، وأِولجاموًساوملا رفعُت رأسي فإذا احلجر قد صار 
هو عيناها، فإذا مها واسعتان برِاقتان. فلما رأيت كيف أن هللا تعاىل 

ي ذ جاموس مجيلحوَّل هللا ذلك احلجر الذي مل تكن له عينان إىل 
حيوان مجيل وانفع، أخذين الوجد برؤية  وعينني واسعتني المعتني؛ وه

 كنتو  ،بعظمته رًّاُمقن ساجًدا هلل تعاىل،  على الفور قدرة هللا، فخررت
رّبي األعلى، رّبي د يف السجود الكلمات التالية بصوت عال: "أردِ 

 ".األعلى
فشعرت أنه قد وصل إىل بعيد. عندئذ قلت  ،وكان صويت مرتفعا جدا

المرأة واقفة عندي وامسها "هبانو" ولعلها هي اليت طلبْت مين هذا 
الدعاء، انظري ما أعظم قدرات ربنا الذي جعل احلجر جاموسا وجعل 
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له عينني، وبينما أقول هلا ذلك حتِمس قليب فجأة بتصور قدرة هللا وفاض 
ة أخرى يف حالة الوجد كالسابق. قليب حبمده مرة أخرى، فسجدت مر 

. اي وكل حني كان هذا التصور يدفعين إىل اخلرور على أعتاب هللا 
إهلي ما أرفع شأنك! وما أعجب أفعالك إذ قد جعلت احلجر بغري روح 
جاموسا ووهبته عينني واسعتني وبراقتني يرى هبما كل شيء، وليس ذلك 

قدرة هللا تعاىل أنه فحسب بل يرجى منه احلليب أيضا! فمن غرائب 
وكنت ما زلت يف السجدة  ،خلق من اجلماد كائنا حيا ذا روح

فاحلمد هلل على ذلك.  ،فاستيقظُت، وكانت الساعة الرابعَة ليال تقريبا
فأوَّلتها أن أعدائي الظاملني الذين يرفعون ضدي إىل احلكومة أقاويل 

وَّل احلجر إىل مزِورة وابطلة متاما لن ينجحوا، وكما أن هللا تعاىل ح
جاموس يف الرؤاي، وأعطاه عينني واسعتني ابصرتني، كذلك متاما سَيهب 
احلكاَم حبقي البصرية والنظر يف هناية املطاف فيفطنون إىل أصل احلقيقة. 

 هذه أفعال هللا وعجيبة يف نظر الناس. 
الشكر أن احلكام الذين ُجعلنا رعيتهم متعطشون  يوجبومما 

يستمرون يف تقصي احلقائق. لكنهم فبصدق النية و  للصدق، فإن أخطأوا
 هنا ذلك تؤيد هذه الرؤاي نفَسها، فأسجلها بعد تلقيُتهاواإلهلامات اليت 

أيضا ليزداد إميان الناس عند حتق ق هذه األمور يف الزمن األخري، لكنين 
. إنين أعلم يقينا ا حقق وما زمنهتتوعلى يدن من  تتحقق ال أعرف مىت

وسوسة اليت تُرَفع إىل احلكومة لن تدوم، وسوف ُيدث أخريا أن هذه ال
أن احلكام حميب اإلنصاف سيطلعون على أوضاعي احلقيقية برؤيتهم 
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املوهوبة من هللا وبصريهتم ولباقتهم. فعندئذ كما رأيت أن هللا تعاىل قد 
حول احلجر إىل جاموس مجيل أبيض، ووهب له عينني مبصرتني، 

حلكام، وإن هللا وحده يعلم تلك الساعة وذلك ستنكشف حقيقيت على ا
اليوم، لكنه من املؤكد أنه سينكشف على كل واحد عاجال أو آجال 
تربئة ساحيت وسلوكي احلسن ووفائي الكامل للحكومة، وإن األفكار 
اليت تنشر ضدي سيثبت بطالهنا. وإن اإلهلامات اليت تؤيد هذه الرؤاي 

ذين هم حمسنون. أنت مع الذين اتقوا، هي: "إن هللا مع الذين اتقوا وال
أيتيك نصريت، إين أان الرمحن. اي أرض ابلعي  .وأنت معي اي إبراهيم

وقضي األمر. سالم قوال من رب رحيم. وامتازوا  ،غيض املاء .ماءك
ويل هلم أىن  .وأسبابه فانقطع العدو ،اليوم أيها اجملرمون. إان جتالدان

وإنه على  ،ويوثق. وإن هللا مع األبرار. يَعِض الظامل على يديه يؤفكون
وإنه فتح عظيم أنت  ،نصرهم لقدير. شاهت الوجوه. إنه من آية هللا

وأنت مين مبنـزلة حمبوبني. اخرتتك لنفسي. قل إين أمرت  ،امسي األعلى
     "وأان أول املؤمنني.

أي الشكاوى الباطلة املثرية للفنت اليت ُنشرت يف  ؛ابلعي... قوله:..
أي كيف يفرتون. .. يعِض الظامل ويُردَع من  ؛األرض، .. أىن يؤفكون

 شروره.
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 الناصح الصادق للحكومة السامية الختبارطريق واضح وبنيين 
ابعتناء  املضمونأبدب أن تقرأ هذا  ميةاالس )نلتمس من احلكومة

 واحد من الفريقني حبسب الطلب(  كلوختترب  
******* 

حترير إشاعة  رئيسُ ملا ظلَّ املولوي أبو سعيد حممد حسني البطالوي، 
السامية اإلجنليزية السنة، يسعى على الدوام سرا أن يسيء ظنَّ احلكومة 

يب، وقد عرفُت أن هذا دأبُه من سنوات عدة؛ رأيت من املناسب أن 
ه احلكومة السامية من أن متيز العدوَّ اخلفي أقدم طريَق اختباٍر تتمكن ب

من الناصح األمني، لكي متيز حكومتنا العاقلة هبذا املقياس املخلَص َمن 
اليت - املنافق يف املستقبل. فذلك الطريق يف رأيي أن جُتعل بعض العقائد

من سوء فْهم، وهي من نوع إذا اعتنقها أحٌد أصبح  ،ُحسبت إسالميةً 
املخلص حبيث ينبغي أن من املنافق تمييز مقياسا ل -ةخطرا على احلكوم

فريق منا تلك العقائد ابللغة العربية والفارسية ونطبعها  َيكتب كل  
ونسلِنمها للحكومة اإلجنليزية لتنشرها كما تراها مناسبا يف العرب.. أي 
مكة واملدينة وغريمها من البالد العربية وكابول وإيران. وإن الذي يعامل 

 ويعتربن  ،اق سيفتضح هبذا الطريق، ألنه لن يكتب هذه العقائد أبمانةابلنف
إظهاَرها موات، وسيتعذر عليه نشُر هذه العقائد. أما إرسال هذا اإلعالن 
إىل مكة واملدينة فسوف جيده أمرَّ من املوت. أما أان، فمع أين كنت 

ها منذ مشغوال يف أتليف مثل هذه الكتب ابللغة العربية والفارسية ونشرن 
من  -عشرين سنة يف البالد العربية وفارس، إال أين أكتب اآلن أيضا
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يف هناية هذا اإلعالن خطااب ابللغة العربية والفارسية  -أجل هذا االختبار
عن عقائدي اآلمنة وعن الرواايت اخلاطئة عن املهدي واملسيح وعن 

حسني  احلكومة الربيطانية وأنشره. من الضروري يف رأيي إن كان حممد
مثل  -والصلحالذي يسمى زعيَم أهل احلديث متمسكا بعقائد األمن 

العربية والفارسية ويرسل إيلَّ  ابللغةأن يطبع هو اآلخر إعالنه  -معتقدايت
مائيت نسخة منه ألنشرها بنفسي يف مكة واملدينة وبالد الشام وتركيا 

لفارسي وكابول وغريها، وليستلْم مين مائيت نسخة إلعالين العريب وا
 لينشرها بنفسه. 

فلتتذكر حكومتنا العاقلة جيدا أن أتليف كتيب ُيمل معنيني إلفراح 
احلكومة جملرد اإلعالن ابللسان وعدَم نشره جيدا ليس من اإلخالص يف 

-شيء؛ فهو أمٌر، وأتليف كتاٍب خمالف لعقائد املسلمني العامة ونشرُه
لبالد األجنبية يف على نطاق واسع يف ا -احلماسبصدق القلب وكامل 

من عمل الشجاع الذي قلُبه يطابق  فهو ؛أمٌر آخر متاما ، هوالواقع
هذا التعليَم يف احلقيقة. فإذا كان هذا الرجل  لسانَه، وأعطاه هللا 

صادَق النية فعليه أن ينشغل يف أداء هذه املهمة فورا، وإال فلتتذكر 
الكتيب ابللغة العربية احلكومُة جيدا أنه إْن مل ينشر مقابلي مثل هذا 

والفارسية فسوف يَثبت نفاقُه. هذا العمل يستغرق بضع ساعات 
فحسب وال مانع له غري فساد النية، فلتتذكر حكومتنا السامية أن هذا 

والذين يتزعمهم هم أيضا يعتقدون هبذه  ،الرجل يتعامل أبشد النفاق
 العقائد واألفكار.
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 ،لعربية والفارسية حبسب وْعديإعالان ابللغة ا فيما يلياآلن أكتب 
نظرا حلسن  -وال أخاف يف اختيار احلق غري هللا، ورأيت من املناسب

 األصليأن أكتب اإلعالن  -بينهما التامةترتيب اإلعالنني واملطابقة 
 ،وأكتب حتته ترمجته الفارسية لكي يصدر اإلعالانن معا ،ابللغة العربية

ولكي تتم ترمجة اإلعالن العريب الذي ال يقدر على قراءته كل واحد من 
أهل اللغة األجنبية، فاآلن أكتب كال اإلعالنني وُأحلقهما هبذا الكتيب. 

 وابهلل التوفيق.

 21/2/18991   من قاداين أمحدزا غالم ي العبد املتواضع م :الراقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 تنتهي هنا ترمجة النص األردي املوجود يف هذا الكتاب. )الناشر( 1
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 الرحيمبسم هللا الرمحن 
 ونصلي على رسوله الكرميحنمده 

 السالم عليكم اي إخويت ورمحة هللا وبركاته.
.. فامسعوا مين اي عباد هللا الصاحلني، واي إخواننا من بالد أميا بعد

هي دار هجرة سيدان  اليت املقِدسة مكة ومدينةالروم والشام واألرض 
كم ونبِينا خامت النبيني، وفارس ومصر وكابل وغريها من األرضني. رمح

الدين، وهداان وهداكم إىل حقٍِ يوم هللا وأيِدكم، وكان معكم يف الدنيا و 
 مبني.

إين أدعوكم إىل مراضي هللا الرحيم، وأدعو إىل وصااي نيب هللا الكرمي، 
بِشركم مبا ظهر يف هذه عليه ألف ألف صالة من هللا الكبري العظيم، وأُ 
س صبح أبايم هللا وتنف  الداير بفضل هللا الودود الغِفار، وأُبِشركم 

 وأُبِشركم برمحٍة نزلت من ربنا وهو أرحم الرامحني. ،الصادقني
نظر إىل األرض فرأى أن الفنت فيها كثرت،  اي عباد هللا.. إنه 

والداينة قِلت، والقلوب قست، والصدور ضاقت، وما من يوم ميضي 
أبنواع  وال شهر ينقضي، إال تزيد الفنت وتشتِد احملن، وُملئت األرض

 علىالبدعات، وتُركت الُسِنة والقرآن وظهر الفساد يف النيِات، وغلبت 
عال بل احلسنات،  القلوب حب الشهوات، وزالت من اجلباه أنوارُ 

ر وذبول، وجنب وإحجام، مْ حول، وضُ وقُ  ن فساد القلوب سوادٌ من  الوجوهَ 
وصااي ووساوس وأوهام، وجهلوا كل ما أُوتوا من النيب املصطفى، ونسوا 

                                                           
 )سهو، والصحيح: "املدينة". )الناشر 
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وأضاعوا ُلِب اإلميان،  يف أيديهم قشرٌ  يالقرآن وما قال خري الورى. وبق
وأقبلوا على الدنيا وشهواهتا وآثروا سبل الشيطان، وما جتدون أكثرهم إال 

وترون أكثر العلماء يقولون وال يفعلون،  .فاسقني، جمرتئني غري خائفني
وترون عامة  .هللا وال يِتقون ون وال خُيلصون، وال يتبِتلون إىلاؤ يُر  اءَ والزهد

الناس متايلوا على الدنيا وإىل اآلخرة ال يلتفتون، ويتعامون وال يُبصرون، 
ون أمواهلم لوينومون مسرتُيني وال يستيقظون. وأهل امللل األخرى يبذ

وجهدهم إلشاعة الضالالت، وكذلك فسدت األرض من سوء 
فاقتضت  .د واخلزعبيالتا من أنواع املكائأثقاهلَ  االعتقادات، وأخرجتْ 

العناية اإلهلية أن يبعث عبًدا من عباده لتنوير القلوب املظلمة، وُيصلح 
املفاسد املوجودة، فاختارين فضاًل ورمحًة من عنده هلذه  على يديه موادَّ 

اخلطِة العظيمة، وأعطاين حظًّا كثريًا من املعارف الروحانية، وخفااي العلوم 
ي القلوب املائتة يالنبويِة، والدقائق الفرقانِية، ومسِاين مسيًحا موعوًدا أُلح
ة. وإين أان آية هللا بقدرته الكاملة، وأجِدد أمر التوحيد وأشِيد مباين امللِ 

اليت جاِلها لوقتها ُرمحًا على اخلليقة، فهل أنتم تقبلونين أو ترِدون من 
أاتكم من احلضرة؟ وقد بِلغُت ما أُمنرُت فكونوا من الشاهدين. والذين 

أخبار دقائق فإهنم ما تدبِروا  ،ةيَّ كِذبوين فما كان تكذيبهم إال  من العمن 
الرأي ابدي وكانوا سالم من حضرة العزِة، خري الربية، عليه الصالة وال

 يهم سيلمستعجلني. فأخذهم خبٌل وعناٌد نشأ من أهوائهم، واستوىل عل
زل من السماء، وإن ـشحنائهم فما كانوا مهتدين. وقالوا إن املسيح ين

رة فَ املهدي خيرج من بين الزهراء، وأهنما يتقِلدان األسلحة وُيارابن الكَ 
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يرمحان الرجال وال النساء، وال يرتكان وال يُدخالن ويسفكان الدماء، وال 
السيوف يف أجفاهنا حىت يكون الناس كلهم مسلمني. وقالوا إن املهدي 

رة ابلتعزيرات السياسية ال ابآلايت السماوية، وال يرتك يف فَ م الكَ يُفحن 
عنق كل مقيم ومسافر، إال  أن يكونوا  ، ويضرببيَت كافرٍ األرض 

اهلند  بالدَ  ل املِلة النصرانية، ويؤمِ ن قبن مَ  النصارى وكلَّ مؤمنني. وُُيارب 
ويقتل وينهب ويغنم ويسيب الرجال  ،الفتوح العظيمة وينال اغريهو 

زل من السماء ليعاونه كاخلدماء، وال يقبل اجلزية وال ـواملسيح ين .والنسوة
ن يف األرض من الكفار أمجعني. وكذلك يطأ الفدية، وُُيِب أن يقتل مَ 

اكني غري رامحني. وقالوا هذه عقائد اتفق عليها واجهما أرض هللا سفِ أف
 ها، وكثريٌ ها من غابرن ها، وحاضرُ ها من سلفن أمم من العلماء ونقلها خلفُ 

من الكرباء. وأما حنن اي عباد هللا الرحيم، فما وجدان هذه العقائد 
 ال من الرسول الكرمي. ايًّ دن صحيحة صادقة، بل وجدانها سقطًا ورَ 

تى رسولنا شيئا من مثل هذا التعليم وإهنم من آوما  وعِلمين ريب أنه خطأٌ 
 اخلاطئني.

فاملذهب الذي أقامنا هللا عليه هو مذهب حلم ورفق وتؤدة، ال قتٍل 
وسيٍب وأخذ غنيمة، وهذا هو احلق الواجب يف زماننا وإاِن من املصيبني. 

أايم اإلسالم، وكان حفظ نفوس املسلمني  وِ دُ فإن أمر اجلهاد كان يف بُ 
موقوفًا على قتل القاتلني واالنتقام، مبا كانوا قليلني وكان الكفار غالبني 
كثريين سفاكني. وما أُمنر املؤمنون للحرب والقتال إال  بعد ما لبثوا عمرًا 

اجلور واجلفاء،  ممظلومني مضروبني وُذحبوا كاملعز واجلمال. وطال عليه
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فني ىل الظلم واإليذاء، حىت إذا اشتِد االعتداء، ومُسع عويل املستضعَ وتوا
إخواهنم والبنني، وقيل اقتلوا القاتلني  رةُ فَ ل الكَ والبكاء، فأُذنن للذين قتَ 

 واملعاونني، وال تعتدوا فإن هللا ال ُُيب املعتدين.
هنالك جاء أمر اجلهاد، وما كان إكراٌه يف الدين وما َجرٌب على 

األذى  دهاد، وما قاتلوا إال بعوا كالعن ؤ ا بل جاد، وما بُعنَث نيب  سِفاكً العبا
هم يف الفساد، فرُفعت الكثري والقتل والنهب والسيب من أيدي العدا وغلوِن 

هذه الُسِنة برفع أسباهبا يف هذه األايم، وأُمران أن نُعنِد للكافرين كما 
وترون أن النصارى  .حلسامسام قبل أن نُقتل ابوال نرفع احلُ  ،عِدون لنايُ 

السرية  هفهذ .ال يقتلوننا يف أمر الدين، وال قوم آخرون من البعيد والقرين
أن نرتك الرفق لقوم رفقوا.. فأمعننوا اي معشر الكرام. وقد  ..عاٌر لإلسالم

جاء يف صحيح البخاري أن املسيح املوعود يضع احلرب، يعين ال 
يل أن ُأخالف أمر النيب الكرمي، يستعمل الطعن وال الضرب، فما كان 

عليه سالم هللا الرؤوف الرحيم. وقد جرت عليه ُسِنة نبينا خامت النبيني، 
أمٍر أفضل منه اي معشر العاقلني؟ ويكفي لكم ما قال سيدان خامت  فأيِ 

 النبيني، عليه صلوات هللا واملالئكة والصاحلني من الناس أمجعني.
اليت جاءت يف املهدي الغازي  مث مع ذلك قد ثبت أن األحاديث 

احملارب من نسل الفاطمة الزهراء، كلها ضعيفة جمروحة، بل أكثرها 
ثني على احملدِن  واهُتا، وُأشكنلَ ن قسم االفرتاء. وما ُوِثق رُ موضوعة، ومن 

واإلمام اهلمام صاحب  واملسلمإثباهُتا، وألجل ذلك تركها اإلمام البخاري 
وجِرحها كثري من احملدِنثني. فمن زعم أن املهدي املعهود واملسيح  ااملوطِ 
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املوعود رجالن خيرجان كاجملاهدين، ويساِلن السيف على النصارى 
 ورسوله خامت النبيني، وقال قوال ال أصل واملشركني، فقد افرتى على هللا

نه: له يف القرآن وال يف احلديث وال يف أقوال احملققني. بل احلق الثابت أ
هذا ما  .، وال حرب وال يؤخذ السيف وال القنا"ال مهدي إال  عيسى"

ثبت من نبيِنا املصطفى وما كان حديث يفرتى، وشهد عليه الصحيحان 
يف هذا ثبوت ألويل  يف القرون األوىل، مبا تركا تلك األحاديث وإنْ 

 النهى، وتلك شهادة عظمى، فانظر إن كنَت من أهل التقى.
مات وحلق برُسٍل خلوا وتركوا  قد املسيح نيب هللاواعلم أن عيسى 

: هذه الدنيا، وقد شهد عليه ربنا يف كتابه األجلى، وإن شئَت فاقرأْ 
فـََلمَّا تـََوفَـّيـَْتين،  ْقول الذين تركوا القرآن ابهلوى. وما أتوا عليه  وال تتبع

هلدى. بربهان أقوى، وقالوا وجدان عليه آابءان ولو كان آابؤهم بُعدوا من ا
ي حديث أفب ،هذا ما قال هللا .وإاِن نريكم آايت هللا فكيف تكفرون

بعد كالم هللا تؤمنون؟ أترتكون القرآن أبقواٍل ال تعرفون؟ أجتعلون رزقكم 
 ُتكِذبون وتؤثرون الشك على اليقني؟ وال قول كقول رب العاملني.  مأنك

، هاجر من وطنه بعد واقعة الصليب وإاِن أثبتنا أن عيسى 
مث سافر إىل هذه  .واهلجرة من ُسنن املرسلني إبذن هللا اجمليب القريب

اهلند كما جاء يف اآلاثر، وكِمل هللا عمره إىل مائة وعشرين  الداير، دايرن 
كما جاء يف احلديث من النيب املختار، مث مات وُدفن يف أرض قريبة من 

رنيَنَكْر الكشمري إىل  هذا الزمان، هذه األقطار، وقربه موجود يف سن
فاسأل أهلها  ،ومشهور بني العوام واخلواص واألعيان، ويُزار ويُتربِك به
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العارفني إن كنَت من املراتبني. وانظر كيف ُمِزقت تلك اخلياالت، ومل 
يبق هلا أثر وبطلت تلك الرواايت، فانكشف أن املراد من املسيح النازل 

مكم اي أويل النهى والفهم املسيح، وهو الذي ُيكلِ  له ُخُلقَ  يَ رجٌل أُعطن 
الصحيح. واعلموا أن وقت اجلهاد السيفي قد مضى، ومل يبق إال جهاد 
القلم والدعاء وآايت عظمى. والذين يعتقدون أن اجلهاد السيفي 
سيجب عند ظهور اإلمام، فقد أخطأوا وإاِن هلل على زلِة األقدام. وما 

األانم، ومن عدم هذا إال خطأ نشأ من قلة التدبِر يف أحاديث خري 
التفريق بني املوضوعات والصحاح واتِباع األوهام. واألسف كل األسف 
على رجاٍل يعلمون أِن أحاديث املهدي الغازي جمروحة غري صحيحة، 
مث يعتقدون مبجيئه من غري بصرية، وال يقولون قوال على وجه البصرية، 

وكانوا عاهدوا أن  ،وال يبتغون نورًا من النصوص النقلية والدالئل العقلية
فال  .خري األانم سيدان قولخُيالف مُيِونوا خطط اإلسالم، وال يِتبعوا قوالً 

شك أن وجود هؤالء من إحدى مصائب اليت ُصِبت على الدين املتني، 
رًا من يِتبعون نورًا بل ميشون كالعمني. وما كان علمهم ُمطهَّ  فإهنم ال

على قلوهبم فيوٌض من الغيب، بل إهنم  شحتْ الشك والريب، وما رُ 
ون ما ليس هلم به من علٍم وال بصرية، ويِتبع بعضهم بعًضا من غري فُ يقْ 

املعرتضني املتعِصبني،  . وكذلك جعلوا دين هللا حُبمقهم عرضةَ ومعرفة دراية
م قوم جهلوا معرفة األمور الدينية والدقائق إهنالالعبني الغافلني.  ولعبةَ 

ِمون وال اروا أئمة قوم جاهلني. يُفتون وال يعلمون، ويؤُ الشرعية، وص
يتفِقهون، ويقولون وال يفعلون. ال ميِسون شيًئا من معارف الفرقان، وال 
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 ،يِتبعون رجال هذا امليدان، ويَعنظون وال يفهمون ما خيرج من أفواههم
 ضاعة علمهملني. وإن بن قبن وما كانوا مبصرين وال مفكرين، وال على هللا مُ 

انقصة، وإن قلوهبم على الدنيا مائلة ساقطة، فكيف يفهمون  جاةٌ ُمزْ 
معضالت الدين، وكيف يطِلعون على معارف الشرع املتني؟ فإن معارف 
هللا ال تنكشف إال على قلوب صافية، وأبواب الدين ال تُفتح إال على 

. ن حافدةٍ ، وال تتجِلى احلقائق إال على أفكاٍر إىل الرمحلةٍ قبن على هللا مُ  مٍ مهن 
مث مع ذلك وجب على رجاٍل يتصِدون ملواطن املباحثات ويقتحمون 

رتوين من أن يكونوا متوِغلني يف العلوم العربية، ومُ  ،سيول املباحثات
العيون األدبية، ومطِلعني على فنون الكالم واألساليب الغريبة املعجبة، 

ت، وقادرين على حماسن الكناايت، ومقتدرين على طرق التفهيما
من اخلطأ يف  ةالعاصم وضابطني لقواننياللسان،  اتوعارفني حملاور 

الفهم والغلط يف البيان. وأىِن هلؤالء هذه الكماالت؟ فليس يف أيديهم 
 عليهم من كان من الباكني.  إال  اخلرافات، فليبكن 

أينتظرون املهدي الغازي ليسفك الدماء، ويقتل األعداء، ويقطع 
يشيع اإلسالم؟ مع أنه ليس بثابت من األحاديث ، وابلسيف اهلامَ 

الصحيحة، وال النصوص الفرقانية، بل ثبت خالفه عند احملققني. مث مع 
ذلك هذا أمر يُنكره العقل السليم، وأيىب الفهم املستقيم، فاسأل 

 املتدبِرين.

                                                           
 )سهو، والصحيح: "للقوانني". )الناشر 
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وأنت تعلم أن زماننا هذا زمان ال يسطو أحٌد علينا للمذهب  
جُيربن أحٌد لنِتبع دينه ونرتك دين هللا خري األداين، ابلسيف والسنان، وال 

فال حنتاج يف هذه األايم إىل احلرب واالنتقام، وال إىل تثقيف العوايل 
 .رٍق بُِدلت، وطُ سختْ وتشهري احلسام، بل صارت هذه األمور كشريعٍة نُ 

لدالئل احلِجة اب هذا إمتامُ  زاة واحملاربة، أُقيم مقامَ حاجة إىل الغَ  يفلما ما بق
ابلرباهني الصادقة الصحيحة،  يالواضحة القطعية وإثبات الدعاو 

وكذلك ُوضعت موضعها اآلايت املنرية واخلوارق الكبرية، فإن احلاجة قد 
 ،اشتِدت يف وقتنا هذا إىل تقوية اإلميان، ونزول اآلايت اجللِية من الرمحن

الشكوك  وال يُفيدهم سفك الدماء وضرب األعناق، بل يزيد هذا أنواع
والشقاق. فاملهدي الصدوق الذي اشتِدت ضرورته هلذا الزمان، ليس 

فنون احلرب واستعمال السيف والسنان، م لعيتقِلد األسلحة وي رجل
الدين يف هذه األوقات، وخيتلج يف  العادات يضرن هذه أبل احلق 

صدور الناس من أنواع الشكوك والوسواس، ويزعمون أن املسلمني قوم 
دهم إال السيف والتخويف ابلسنان، وال يعلمون إال  قتل ليس عن

الطالبني، وتستقريه  اإلنسان. فاإلمام الذي تطلبه يف هذا الزمان قلوبُ 
النفوس كاجلائعني، رجٌل صاحل مهِذب ابألخالق الفاضلة، وُمِتصٌف 
ابلصفات اجلليلة املرضية، مث مع ذلك كان من الذين أُوتوا احلكمة 

يف العلوم اإلهلية،  قوا الرباهني واألدلِة القاطعة، وفاق الكلَّ واملعرفة، وُرز 
                                                           

 )سهو، والصحيح: "رجال". )الناشر 
 )سهو، والصحيح: "تضرِ". )الناشر 
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ر على وكان يقدن الشرعية النواميس ومعضالت وسبق األقران يف دقائق 
س، ويتفِوه بكلمات يستملحها اخلواص وعامة الِ ر يف قلوب اجلُ كالم يؤثِ 

 ، وُمرجتاًل بننكاتٍ منضِدةً  كي آليلَ ا الناس، وكان مقتضبا مبلفوظات حت
لة، ماراًن على حسن اجلواب، وفصل اخلطاب، ُتضاهي قطوفًا مذلَّ 

تًا يف اجلنان، ُمبكِن  مستمكًنا من قوٍل هو أقرب ابألذهان، وأدخلُ 
 .هًتا للمنكرين يف كل كالم أوردَ ه، وُمسكِن دَ تورَّ  وردٍ للمخالفني يف كل مَ 

صر يف هذا الزمان إال سيف قوة البيان، وال أجد يف هذا الع فال سيفَ 
، إال يف الرباهني واألدلِة واآلايت. فإمام هذا العصر امرؤ كان ةأتثري القنا

د من هللا آبٍي وغريها من طرق إمتام احلِجة فارس مضمار العرفان، واملؤيَّ 
 ب به أعداءَ ن غريه بكتاب هللا الفرقان، لرُيهن كان أعرَف من .  وأنواع الربهان

على إصالح نفسه اليت هي  هللا ويشفي صدور الطالبني. وكان قادرًا
أعدى أعدائه لتذوب ابلكِلية وال تنازع هللا يف كربايئه. وكان متوِكالً 
متواضعا ُمبتهال إلعالء الشريعة الغراء، صابرًا ُمشفًقا على عباد هللا 

وال ينسى أحًدا من . د اهلمة واإلحلاح يف الدعاءقْ وجمتهًدا هلم بعَ 
م، وجُيادل هللا يف أشقياء مجاعته املخلصني ولو كانوا يف أبعد أقالي

رجٍل  ثل اإلمام مثلُ وكان وجيًها يف حضرة رب العاملني. فإن مَ  ،كإبراهيم
 قوٍي تعِلق أبهدابه ضعيٌف أو شيٌخ كبرٌي يتخاذالن رجاله، وضعفتْ 

والشيخ الفاين اخلرف النحيف،  عيناه، فيأخذا هذا الفىت الضعيفَ 
عليه  يفَ من خن  ذلك أيخذ كلَّ ويعصمه من أن يظلم نفسه وُييف، وك

من احتاج إىل امرتاء  العثار لضعٍف من املريرة، ويُعطي غضًّا طرايًّ كلَّ 
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 ما فني الالغبني إىل دايرهم كفتيان انصرين. فالذياملرية، ويُبِلغ املستضعَ 
له قوة وشجاعة كاألبطال والُكماة،  الشفقة واملواساة، وما ه صفةَ قلبُ  أُويتَ 

قه ابلبكاء والتضِرعات، وال يوجد فيه ُرْحٌم أكثر لْ على هللا خلَ ل وال يُقبن 
هذا املنصب وال يوجد فيه شيء من  له من رحم الوالدات، فال يُؤتى
إمام الكونني وسيد الكائنات. وأِما الذي  هذه اآلايت، وليس هو وارثَ 

ه له هذا التحِنن والشفقة، وُملنَئ قلُبه هبذه الصفات، مع انسالخ يَ أُعطن 
ه يف ابتغاء تن يِ ون من أهواء النفس والشهوات، واستهالكه يف حب هللا وحمَْ 

وبدٌر اتم ودوحٌة مباركٌة للكائنات،  ، فهو كربيت أمحرُ ةوجه هللا واملرضا
ليتفِيأ الناس ظالله وأيتوه جللب الربكات. وهو دار أمٍن ليجوس 

ن مَ  وبوركَ  وهو ُمباركٌ  .املضطِرون خالهلا وليأخذوه كهًفا عند اآلفات
شرى ملن القاه ورآه، أو مسع منه بعض الكلمات. إنه رجٌل وبُ  ،حوله

جٍِ عميق ن كل فَ وأيتيه السعداء من  .من وااله، ويُعادي من عاداه يوايل هللاُ 
مسلم ومسلمة. ومن  لودايٍر بعيدة، وهو كهٌف للمنِلة وأماٌن من هللا لك

ُط عليه األشرار، ويسطو ى يف أِول أمره وُيسلَّ عالمات صدقه أنه يؤذَ 
وهو  .، مستهزئني ُمكِذبني، ويقولون فيه أشياء ويسِبون جمرتئنيالُفِجارُ 

 وار، وميشي هواًن كاألخيار، وال جيزي السيئةَ الصِن  جَّ ِج على األرض دَ يدن 
ابلسيئة، ويدفع ابليت هي أحسن وأنسب لعباد احلضرة. حىت إذا مِت أايم 

ل على ن جور السفهاء، فيُنَفخ يف روعه أن يُقبن االبتالء، وما ُقِدر عليه من 
هللا كل اإلقبال، ويسأل نصرته ابلتضرِع واالبتهال، فتتحِرك يف ابطنه هذه 
اإلرادات، فيخِر ساجًدا هلل فُتستجاب الدعواُت، وتكون له النصرة 
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املآل. وخيلق هللا له أسبااًب من السماء ابللطف يف والفتح يف آخر األمر و 
 ب األمرَ ق من تلك األفعال، ويقلِن لْ ويفعل له أفعااًل يتحرِي اخلَ والنوال، 

وكذلك جرت عادتُه أبوليائه،  .كل التقليب ويؤمنه من اخلوف واالهتيال
وقد كتب  ،فإنه جيعل أعداءهم غالبني يف أِول األمر، مث جيعل اخلواتيم هلم

مروٍر من القرون ث كمثل هذه الرجال إال بعد أن العاقبة للمتقني. وال يُبعَ 
ول األعداء وسيل الضالل. إبذن هللا الفِعال، وبعد فساٍد يف األرض وصَ 

 فإذا ظهر الفساد يف األرض وزاد العدوان، وكثر الفسق والعصيان، وقلَّ 
 املعرفة وصار الناس كالعمني، وجهلوا حدود هللا رب العاملني، وتطِرقَ 

فًا ًتا وُمشرن تشتِن أمر الدين مُ  الفساد إىل األعمال واألفعال واألقوال، وصار
على الزوال، واألعداء مِدوا أيديهم إىل بيضة اإلسالم، وانتهى شعار 

يف ُوسع العلماء أن يرِدوا الناس إىل الصالح  يالدين إىل االنعدام، وما بق
واالتِقاء، بل العلماء وهنوا ونسوا خدمة الدين، ومتايلوا على الدنيا الدنِية، 

من اإلميان واليقني. وبلغ أمر الفساد والفسق والضاللة  هلم حظ يوما بق
رجاء أن يربأ  يكانت يف الدرجة الثالثة، وما بق  إىل منتهى الغِي كعِلةٍ 

ن لدن القال والقيل، فعند ذلك يُرَسُل مصلٌح ويُعطى له من مبجِرد  الناس
وعليه  ،إقامة الدليل، وطهارٌة واستقامةٌ  ربه علٌم ومعرفة وصدق وطرقُ 

 رت عادة الرب اجلليل.ج
فاحلاصل أن العناية اإلهلية تقتضي ابلفضل واإلحسان، أن يبعث 
نبيًّا أو حُمدَّاًث يف ذلك الزمان، ويفِوض إليه هذه اخلطة وجيتبيه إلصالح 

يف وقت تشهد فيه القلوب السليمة لضرورة داٍع  ءنوع اإلنسان، فيجي
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إىل أتييد رب  جةً نفس متيِقظة حا كل    من حضرة الكربايء، وحتسِ 
ة أرواحهم، فعند ذلك يظهر ع شامِ ه تقرَ ونفحاتُ  ،السماء، وجيدون رُيه

ويتم احلجة على الكافرين. وال أييت إال   ،يض سيل الفنتغوي ،مأمور هللا
عند الضرورات، وال يسِل السيف إال على الذين سِلوها من الظاملني 

 والعصاة. 
قد أخطأوا وغلطوا يف أمر املهدي مث اعلم أيها السعيد أن أكثر الناس 
كثرٍي من النصارى واليهود، وقالوا   املعهود، ونسبوا إليه سفك الدماء وقتلَ 

إن ملوك النصارى الذين هم ملوك اهلند من أهل املغرب أعين 
رون يف حضرة املهدي صاغرين. قون مث ُُيضَ ذون ويُطوَّ ، يؤخَ نيوفاليور 

وما هلم به من علم أن يقولوا إال كاملفرتين. وما عندهم إال أحاديث 
ضعيفة ووضع من الواضعني، وال جتد يف أيديهم حديثًا صحيًحا من 
خامت النبيني. فاتِقوا هللا وال تعتقدوا كمثل هذه العقائد، وال تسرتوا شريعة 

ن ال يرتكون هذه األقاويل، وال يستقرون هللا حتت الزوائد متعِمدين. والذي
يشفي النفس وينفي اللبس، ويكشف نورا الربهان والدليل، وال يطلبون 

نون النظر كاحملققني، بل يتِبع ى، وال مُيعن الُغِمى، ويـَُوِضح املعمَّ  ن حقيقةٍ ع
بعضهم بعًضا كالعمني، وال يسرحون الطرف كاملفِتشني، فأولئك قوم 

ًبا، أو هم كبيوت عورة، وُيضاهون متصِلًفا قـُلَّ ، ُخِلًباوهاًما يشاهبون جَ 
ٍف ، وآنُ طُِولتْ  حلىً ن غري أو كأشجاٍر غري مثمرة، وليس عندهم من 

                                                           
  )أي األوروبيني. )الناشر 
 )لعلِ الواو هنا زيدت سهوا. )الناشر 
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وهلم أمان ال  .، ووجوه عبست، وألُسٍن سلطت، وقلوب زاغتختْ شَ 
ون جماهل ئيرتكوهنا، وأهواء خيفوهنا، فال يرندون مناهل التحقيق، وال يستقر 

وال يبذلون جهدهم لرؤية احلق املبني، وال جياهدون إليصال  التدقيق،
 الناس إىل ُذَرى اليقني.

ين أان املسيح املهدِي من رب األرابب، أوآخر الكالم يف هذا الباب، 
زاة. إين جئُت على قدم ابن وما جئُت للمحارابت، وما أمرين ريب للغَ 

رم وأرحم، وال أرى مرمي، ألدعو الناس إىل مكارم األخالق وإىل ربٍِ أك
حاجة إىل سِل السيوف من أجفاهنا، بل هي عاٌر لنمنلٍَّة أحاطت البالد 

حاجٌة إىل بـَْرين األقالم جلوالهنا، لننِجي الناس من  !بلمعاهنا. نعم
وإذا جئُت علماء هذه الداير، فكِفروين وكِذبوين  .الضالالت وطوفاهنا

فأراهم  .لوا دِجال افرتىابإلصرار، وأعرضوا عن احلق ابالستكبار، وقا
الكربى، وظهرت أنباء الغيب وبركات عظمى، وُخسف القمر  ةهللا اآلي

إىل احلق وما الن، وعرضُت عليهم  قلبٌ  بَ والشمس يف رمضان، فما تقلَّ 
وألِفُت هلم جملدات ُسبَل اهلداية، فما امتنعوا من العماية والغواية، 

وزادوا ضخيمة وكتًبا مطولة مبسوطة فما قبلوا احلق بل سبوا كالسفهاء، 
يف الغِي واالعتداء. وقد وضح هلم بصدق العالمات أنين من هللا رب 
السماوات، فما كان أمرهم إال الفحش واإليذاء والشتم واالزدراء، وقد 

لًما وُعُلوًّا وما كانوا رأوا من ريب آايت وأنواع أتييدات، فما قبلوا ظُ 
هم يف غري وقت بل جئُت عند ُغربة اإلسالم، يف زمان منتهني. وما جئتُ 

وكانوا من قبل  ،فساٍد أشار إليه سيدان خري األانم، وعلى رأس املائة
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نبذوا  جئتهمما لُيسبوهنا مباركة للمِلة، فو ، املائة هذهوقت ينتظرون 
 خوف سيف الدولة ولوالعادين. علومهم وراء ظهورهم، وصاروا أِول امل

هذه  ط، لقتلوين ابلسيوف واألسِنة، ولكن هللا منعهم بتوسِ الربطانية
الدولة احملسنة، فنشكر هللا ونشكر هذه الدولة اليت جعلها هللا سببًا 
لنجاتنا من أيدي الظاملني. إهنا حفظت أعراضنا ونفوسنا وأموالنا من 

يش حتت هذه السلطنة ابألمن وفراغ ر وإاِن نعوكيف ال ُتشكَ  .الناهبني
البال، وجُنِينا من أنواع النكال، وصار نزوهلا لنا نزول العِز والربكة، ونلنا 
غاية رجائنا من أمن الدنيا والعافية، فوجبت إطاعتها ودعاء إقباهلا 

قلوبنا  جعلنا أبيدي السطوة، بل تْ رَ إهنا ما أسَ  .وسالمتها بصدق النِية
ا، ووجب هتن ربَّ املِنة والنعمة، فوجب شكرها وشكر مَ أسارى أبايدي 

مِنا هذه امللكة املعِظمة، واحفظها  طاعتها وطاعة حفدهتا. اللهم اجزن 
 بدولتها وعِزهتا، اي أرحم الرامحني. آمني.
 1899سنة  روري ف 21، الراقم املرزا غالم أمحد القادايين
 

 
 
 

                                                           
 )يبدو أن "ت" سقطت هنا سهوا، والصحيح: "جعَلْت". )الناشر 


