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 اإلعالن فامسعوا اي أهل العدوان
ّاعأيّ  ّالناظرون! ّورزَّرِحّّ،واَلمّ ها ّهللا ّحسنّ رزقّ ّقكمكم ّمنّا ا

ّأنّهذهّالتفض التّاجللي ة رساليتّقدّمت تّابلعنايةّّواأللطافّاخلفي ة،
نية،ّومشتملةّ ّاإلهلي ةّحمفوفةّ  علىّحماسنّاألدب،ّّابألسرارّاألنيقةّالراب 

َلح
 
ّفيهاّ؛ةالبيانيّ ّوامل ّت غر د ّخمضر ة، ّحديقة ا ّّفكأّن  ّعلى ّدوحةبالبل

فيهاّإبخالصّالني ة،ّّنّأمعنَّومَّّ.صيبّمثراهتاّقلوبّاألدابء،ّوتّ ءالصفا
ّفالّشكّ  ّعباراهتا،ّأّوصدقّالطوي ة، ّوبراعة ّكلماهتا، ّبفصاحة ّي قر  نه

ّأبّناّأعلىّوأملحّمنّالتدويناتّالرمسية،ّوعليهاّطالوةّأكثرّمنّ وي قر 
ةّوالعناد،ّفيجحدَّلّعلىّسريةّالنقماملقاالتّاإلنسانية.ّوأم اّالذيّج بِّ

ّم ّويرتك ّوالسَّبفضلها ّالقسط ّطريق ا ّمنّتعم د  ّنفسه ّكانت ّولو داد،
ّنّ  ّفنحن ّزّ قبِّاملستيقنني. ّعلى ّاآلن ّوعيتَّل ّولقد ّاملنكرين، ّتلك ّمر

ّ"طالةالبَّ"أعينّشيخّّ.نّذكرّاملكف رينّواملكذ بني.مِّّقَّبَّأمساءهمّفيماّسَّ
ّمتظاهرينّ ّولو ّهذا ّيف ّفلي ناضلوين ّالفاسقني. ّاملفس قني ّمن وأمثاله

ّكماهلمأبمث ّعلى ّوليربهنوا ّعنّسب هّّوإالّ،اهلم، يفّّهمتمّوأخزيكشفت 
ّإىلّثالثةّعنيّج ه اهلأَّ ّالرسالة، ّكمثلّهذه ّكتااب ّومنّيكتبّمنهم م.

ّمنّّ،ّوأثبتَّاّوعدالّ كذ بينّصدقّ ّّربعة،ّفقداألأوّإىلّأشهرّ أينّلست 
ّحيّ  ّفهلّيفّاحلي  ّاألحدية. ّوي نج يّمِّّاحلضرة ّاخلط ة، نّيقضيّهذه

ّاألّ  ّوليستظهرّ م ةَّالتفرقة ّطرقّّ؟ ّيعرف ّال ّجاهال ّكان ّإن ابألدابء
ّوليعلم ّمنّّاإلنشاء، ّبربق ّببصره ّهللا ّوسيذهب ّاملغلوبني. ّمن أنه
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ّفي  عّ  ّاهلجريّ شِّالسماء، ّي عِشي ّكما ّوطيسَّّ،رابءاحلِّّعنيَّّيه ّوي طفئ
ّاملفرتين.ّ

ناضلون،ّوتدعونّكذ ابون!ّماّلكمّالّجتيئونّوالّتأيهاّاملكذ بونّال
ّزون؟ّويٌلّلكمّوملاّتفعلونّايّمعشرّاجلاهلني!مثّالّت بارِّ

ّ
 
ّنلِّعّ امل

ّحدّالقادايينغالمّأ
ّم1897مايوّسنة26ّّ

ّ
ّ
ّ
ّ
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ّ

"حُجّة اهلل"ضميمُة
ّحنمدهّونصليّعلىّرسولهّالكرميّبسمّهللاّالرحنّالرحيمّّّّّّّ

 هقُِتل اإلنسان ما أكفر  
ّّو ّالناظرون، ّأنتمّتعلمونّأيها ّمنّقبلّأاألدابءّاملنق دون! ّكتبت  ين

ّكتب اّيفّالعربية،ّوزي نتّ  ّكالبيوتّاملشي دةّاملهذا كيّّازدانة،ّورأيتمّأّناّحتها
ّ ّوحتالعمّ الد رر ّالدِّاانية، ّأنّ ّة.العرفانيّ ّرَّرَّسي ّأتوقع العلماءّّوكنت 

ةّالني ات،ّوماّطاقّبصحّ ريّح ب َكّالن ِّو ّزَّد وّناّمنّاآلايت،ّويعقدونّلِّعّ ي
مّفاسدَّل ّزِّ ّأسل يّابيلّهبذاّاألمل،ّحىتّوجدهت  الني ةّوالعمل،ّوبداّأنّّت 

ّانفتحت،ّوتراءىّاليأسّ فراسيتّقدّأخطأتّ  ّوآاثرّ ّ،ّوأعنيّالعلماءّما
ّانقطعتّ  ّالرجاء ّالشيخ ّأن  ّحد ٍّ ّإىل ّاألمر ّوبلغ ّللطالبنيّّ، ّهو الذي

ّهوّإالمقايل،ّوتّىزَرىّعلّد ٍّّكسَّ قولّرقيقّّكل مّيفّأقوايل،ّوقالّإن 
ّكسقطٍّّوماّهوّبكالمّجزلٍّّ ،ّوليسّمنّغررّالبيان،ّوالّمنّوهزلٍّّّ،ّبل
ّيفّكتيبّمنّحماسنّالكناايتّوا واهرّالعربية،ّاجللتبيان.ّوكلّماّرص عت 

ّاملبتكَّ ّوالنكات ّالبيانية، ّواللطائف ّاألدبية، ّأرادّوالنوادر ّاملصبية، رة
ّّاملفسدّ  ّومينع ّنورها، ّي طفئ ّأن ّمنّاملذكور ّالناس ّوجيعل ظهورها،

ّالباع،ّّاملنكرين ّرحيب ّاألدب ّيف ّأنه ّاد عى ّذلك ّومع ّاملراتبني. أو
ّّو ّالرابع، ّخدَّخصيب ّوكذلك ّاملتفر دين. ّبتلبيساته،ّمن ّالناس ع

ّبزّ  ّوجاء ّخبزعبيالته، ّاألطفال ّبلولوءٍّّوأضحك ّوجئنا ّمبني. ّبٍّّطّ رَّّور
ّاستج ّونفَّفما ّعجماتٍّّاد، ّعليه ّاستحلّضنا ّأَرىّمثارَّّىفما ّوما ان
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الّ  ّخب  ّزاد ّبل ّكّ ّالوداد، ّإن ّوقال ّكاملستكربين. ّالرجلّوعناد ا تبّهذا
ّواألغمملوّ  ّاألغالط ّمن ّومّ ة ّوم لحّبعّ لوطات، ّاألدب ّلطائف ّمن دة

ّكماءّمَّ بلّأخفىّاحلقّّ،عني.ّفماَّحَكَمّمباّوجباحملاورات،ّوليست
ّوحجب ّوكانّّ،ومنع ّابلكالم. ّش غف ّما ّبعد ّالعوام ّخلدع وتصد ى

ّآثرّ ّولكنه ّمعصية، ّالصادق ّوتكذيب ّمأمثة، ّالشهادة ّكتم ّأن  يعلم
حلضرةّاألحدية.ّوأرادّهللاّأنّاألم ارةّعلىّاّالدنياّعلىّاآلخرة،ّوالنفسَّ

ّفأخلدَّ ّّإىلّيرفعه ّوليسّيفّنفسه ّكالفاسقني. ّمنّغريّجاألرض وهر
ّكالنسوان،ّوخدعّالناسّبتزويقّاللسان،ّوإن هّمنّاملزو رين.ّيريدّ تصل فٍّ

ّ ّعنّّي طفئأن ّويصرف ّوكفور ا، ّرهق ا ّالناس ّويزيد ّوزور ا، ّظلما نور ا،
ّالبالغةّوأفناّنا،ّّواحلقّقوم اّجاهلني.ّووهللاّإنهّالّيع كيفّحيقّلمّما

ّوبي ّهوّّّاّنا،أداؤها ّوإن ّالكالم، ّفهم ّمقامات ّمن ّمقام ا ّوصل وما
ّكاألنعام،ّومنّاحملرومني.

الذيّي نج يّالناسّمنّغوائلّتزويراته،ّوهباءّمقاالته،ّأنّّفاألمر
ّونلبسّ ّمنّبعضّالعربّالعرابء، ّآخر ّوكالم ا ِّمن ا ّكالم ا نعرضّعليه

ّوا ّامسنا ّمثّنقولعليه ّتلكّاألدابء، ّإنّّّنائ ِّبّن َّأّّسم ّوقولّهؤالء، بقولنا
كنتّيفّزرايتكّمنّالصادقني.ّفإنّعرَفّقويلّوقوهلمّوأصابّفيماّ

ّمنّالنوىّّقنَوى،ّوفرّ  ّمن اّأوِّصلةّ ّيةفو مخسني رُ ،ّفنعطيهّكفلقّاحلب 
ّكرامةّ غرامةّ  ّون،ّوحنسبّمنهّذلك ّونقبلّعّ ، ّالفاضلني، ّمنّاألدابء د ه

ّ ّكان ّأنه ّالصادقني. ّمن ّزَرى ّاالختبار،ّفيما ّهبذا ّراضيا ّكان فإن
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ّهلذاّاملضمار،ّفلي خربّ وم ّكاألبرار،ّوليّ تصد اي  هذاّالعزمّّعّ شِّانّبني ةّصاحلة
ّكأهلّاحلقّواليقني. ّيفّاجلرائدّواألخبار،

ّأوراقاّ ّإليه ّسأرسل ّاالشتهار، ّذلك ّعلى ّاط العي ّفبعد ّأان وأم ا
ّليحكمّهللاّبيينّوبني ّالكَّلالختبار، ّاحلاكمني.ّّهذا ّوهوّأحكم ف ار،

ّذَّخّ َأّّوإينّأرىّم ذّأعوام،ّأن ّهذاّالرجلّالّميتنعّمنّاهلذاين،ّوالّيت قي
وأثبتّّن،ّفأجلأينّخبلهّإىلّهذاّاالمتحان.ّفإنّجاءّاملضمارَّهللاّالدايّ 

ّكلماتّأخرى،ّفلهّمالِّكَّّّماّاد عى،ّومازَّ مسعّمن اّووَعى،ّوإنّّميّمن
ّوانثَنّ ّذيله ّطالبَّمش ر ّوما ّوَّ، ّما ّبلّانسابّودخلّدّ عَّنا ّانربى، انّوما

ّلهّجهن مّالّميوتّحّ جّ  ّتركّالتكذيبّوماّانتهى،ّفإن  رهّوانزوى،ّوما
ّعلىّمنّات بعّاهلدى.ّّوالّحيىي،ّوالسالمفيهاّ

 نلِ ع  الُ 
 ريزا غالم أمحد القادايينمِ 

 م1897سنةّّايوم26ّ

ّ
 
ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
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ّبسمّهللاّالرحنّالرحيم
ّّاحلمدّ  ّجعَّهلل َّمظهَّالذي ّوصريّ ّرَّلين ّظلّ اآلايت، ّسي دِّّين

ّفأتّ  ّالتفض الت، ّأبنواع ّكامسه ّامسي ّوجعل ّّالكائنات، ّعلي  النعم
ّأحَّدَّألحَّ ّله ّوأكون ّونضّ ّدَّه ّالسماوات، ّالناسّحتت ّإميان ّيب ر

اّبنيّاملخلوقاتمّ لي حم دوينّوأكونّحمّ  ّكماّجاءّوأانّحممّ ّدّ فأانّأحَّّ.د  د
ّحقيقةَّّيفّالرواايت، ّنبي ِّّوأ عطيت  ّفخرِّامَسي  ّكانعكاسّّنا املوجودات،

ّالنيبّاألم يّ سل ِّيّونصل ِّفنّ،رّيفّاملرآةالص وَّ ّعلىّهذا الذيّتنعكسّّم
ّوت فتَّ ّوالصاحلات، ّالصاحلني ّيف ّوتتمّأنواره ّالربكات، ّأبواب ّابمسه ح

ّ ّالطاهرينّّحّجة هللابنوره ّآله ّوعلى ّوالكافرات؛ ّالكافرين على
ّوأصحابهّاحملبوبنيّواحملبوابت،ّومجيعّعبادّهللاّالصاحلني.ّوالطاهرات،

نّهللاّأتّأالطالبون،ّواألخيارّاملسرتشدون،ّأم اّبعد..ّفاعلمواّأيهاّ
ّكيفّّحج يتّعلىّاألعداء،ّوأَرىّيلّاخلوارقّوأسبغَّ منّالعطاء،ّورأيتم

ّوكيفّف تِّنّز ّالسماء، ّالذيلتّاآلايتّمن ّمث ّنحتّاألبوابّللطلباء،
ّ ّخبلوا ّالعنني، ّمِّّالداينةَّّنويرتكّوي نكرونين ّجر دوا ّحقّ والدين. ّغري ّن
ّحّ ّسيفَّ ّوشه روا ّمنتالعدوان، ّكانوا ّوما ّوالطغيان، ّالسب  هني.ّسام

ّوي ّويسب ونين ّيؤذونين ّأيكف رونّّ،كف رونينإّنم ّي كف رونين. ِّلَ ّأعلم وال
ّي صر ونّعلىّسبلّالضاللّوالنكوب،ّ رجالّيقولّإينّمنّاملسلمني؟

ّالقلوبفأي ّوتقوى ّهللا ّخوف ّجاءهتمّّ،ن ّأما ّالصاحلني؟ ِّسرَي وأين
ّالشبهات؟ّ ّور فع ّاحلق ّحصحص ّأما ّالبي نات؟ ّظهرت ّأما اآلايت؟
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ّعلىّأّنمّ ّتقامسوا ّأو ّمبني؟ ّإىلّحق  ّيرجعون ّال ّعلىّأّنم أفَتعاهدوا
و في صرّ  ّأُي  ّوتوهنيٍّ؟ ّتكذيبٍّ ّعلى ّوالتكفري،ّّونينون ّوالشتم ابلسب 

ّكيدّاخلائنني.ّإنهّيعلمّونّيبّالدويرتبص وائرّابحليلّوالتدابري؟ّوهللاّيعلم
بّاملّ،ماّيفّنفسيّونفسهم فسدين.ّوإينّعندهّمكنيّأمني،ّوإنهّالّحي 

ّفويٌلّللمعتدين.ّأحتسبّاألعداءّ ّ،هوّالّيعلمهّإالّسرّ بيينّوبينهّّوإن
ّهلمّ،أنّالعداوةّخرٌيّهلم ّكانواّمتفّ،بلّهيّشر  ك رين.ّأيظن ونّأّنمّلو

ذيّاجملدّّحونّماّغرستهّأيديّهللاّوانملّالرحن؟ّأوّجيهّأهد ونّماّبنتّ ي
ّكال..ّبلّإّنمّمنّاملفتونني. ّوالسلطان؟
ّوزّ  ّوالسفهاء.. ّاجلهالء ّمعشر ّأأنتمّاي ّواألشقياء! ّاألعداء مر

مثّات قواّّ،لصادقني؟ّات قواّهللاتطفئونّنورّحضرةّالكربايء،ّأوّتدوسونّا
ّكنتمّعاق ،ّالوقتّقدّدانَّى،ّفإنّرَّالكَّّشَّرّ قواّف ّ اس..ّفارِّلني.ّأيهاّالنإن

ّيريدّليّ  ّوإن ه ّأمرّهللاّأَتى، عّنّزاملوتى.ّفهلّتريدونّحياةّالّّيحيوإن 
ع رونّى؟ّوهلّحتب ونّأنّيرَضىّعنكمّربكمّاألعَلى،ّأوّت صبعدهّوالَّردَّ

ّكمّم عرضني؟خدّ 
ّ ّلباسهاّمنّالفةالِ  قميص  واعلمواّأينّأ عِطيت  حضرةّ،ّوتسربلت 

ّكلّاالعتداء،ّأالّترونّإىلّماّت ّأنفسكمّوالّتعتدوا لّن ّزالعز ة،ّفارحوا
ّكانّهذاّاألمرّمنّّمنّالسماء،ّأماّبقيّفيكمّرجلّمنّاملت قني؟ ولو

ّكيفّعَّغريّالرح مّت ّنِّن،ّملز قهّهللاّقبلّمتزيقكمّايّأهلّالعدوان.ّانظروا
ّيدّاملسألةّوالدعاء،ّمّيفّج هدّالصباحّواملساء،ّومددتّإىلّهللابلّم تّ 
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ّإالّتدّ فر دِّ ّحصل ّوما ّاحلافرة، ّيف ّوزفراتّّخمذولني ّالوقت إضاعة
ّتّ.احلسرة ّأقدار ّيف ّتتفك رون ّال ّلكم ّأنوارّن ّزفما ّيف ّترغبون ّوال ل،

ّمنّالكاذبّالدج الّالشيطان؟ّتّ  ّأهذا ّفعلّاإلنسان؟ ّأهذا ستكمل،
لكواّأنفسكمّجبهالتّاللسان،ّواستعينواّمتضر ع ّني.ّفالّهت 

ّنظرتّ ّنظرت ّوإذا ني، ّمتومس  ّتنظرون ّال ّإن كم ّعليكم! ّحسرة اي
ّمتّ  ّوال ّأتّ عِّالعبني، ّخاشعني. ّوالّنون ّواللعب، ّاللهو ّهذا ّيف رتَكون

ّعملتمّمستكربين؟ّالّ ّذاتّاللهب،ّوالّت سألونّعم ا ت قادونّإىلّانرٍّ
دكم،ّهللاّيصطاّمامّميعادكم،ّمثّقهرّ كمّأموالكمّوأوالدكم،ّفإنّاحلِّهِّت  لّ 

ّالسماواتّواألرضني؟ ّمنّرب  ّوأينّاملفر 
ّ ّآية ّرأيتم ّمث ّفنسيتموها، ّالكسوف ّآية ّرأيتم ّوقد ّ"آت"هللاّيف

ّقبلتموها،ّوقرأتّّ"كذ بتموها،ّوجتل تّلكمّآيةّموتّف أحدّبيك"ّفما

                                                           
ّّكانّمسلماّمث ّكانّتنصّ ارتد ّّوّهوّالقسّعبدّهللاّآهتم، رّوأصبحّنشيطاّيفّنشرّاملسيحية.

والعياذّّ-دجاالّحىتّمس ىّنبي ناّاملصطفىّّ،شغلهّالشاغلّاإلساءةّإىلّاإلسالمّونبيهّ
مّمبدينةّأمرتسرّاهلنديةّيفّمناظرة1893ّخاضّمعهّيفّّوّابهلل.ّفتحداهّاملسيحّاملوعودّ

عندّّنايةّاملناظرةّأنّهللاّتعاىلّأنبأهّأبنّآهتمّّاستمرتّمخسةَّعشرّيوما.ّوأعلنّحضرتهّ
يتوب.ّفارتعبّمنّهذهّالنبوءةّوامتنعّّنائياّّإالّأنسي لقىّيفّاهلاويةّيفّمخسةّعشرّشهراّ
:ّ"اطلعّندهاّأهلمّهللاّتعاىلّإىلّاملسيحّاملوعودّمنّاهلجومّعلىّاإلسالمّقلم اّولساان .ّع

هللاّعلىّمههّوغمه"..ّأيّحنيّالحظّهللاّخوفهّوامتناعهّعنّاهلجومّعلىّاإلسالمّأنقذهّمنّ
ّاملسيحّاهلالك ّالنبوءةِّلّتتحقق.ّعندئذّطلبّمنهّحضرة ّالقساوسةّواملشايخّضجةّأن .ّفأاثر

ّوِلّيرتعبّّاملوعودّ ّالنبوءةّووعدهّجبائزةّأيضاّإذاّحلف،ّلكنهِّلّأنّيعلنّأنهِّلُّيَف  من
ّاملوعودّ ّاملسيح ّاحلق.ّفأخربّهللا ّكتم أنهّسيَهلكّقريباّجدا.ّفماتّبعدّّيتجرأّعليه،ّوهكذا

ّاألخرية.ّ)الناشر( ّالنبوءة  مدةّوجيزةّمنّنشر
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ّقرأمتوها،ّّبالغةٍّّّكتبَّ ّما ّفكأنكم ّمعجبة، ّفصاحة ّآية ّفيها رائعة
ّاملذاهب ّندوة ّيف ّكانتفّآايتٌّّوظهرت ّوقد ّأنباءّّنبذمتوها، معها

ّابليتموها ّفما ّآايتٍّّّوكأي نّ ّ،الغيب ّماّّمن ّفكأن كم شاهدمتوها،
ّأعناقكمّ ّهلا ّظل ت ّفما ّآنستموها، ّعجائب ّمن ّوكم شاهدمتوها،

،ّفهلّفيكمّ"وارلهّخّ ّجسدّجلعِّ"آيةّيفّّخاضعني.ّواآلنّأشرقتّ 
ّكاألحرار،ّأوّتول ونّم دبرين؟ ّمنّيقبلها

ّ ماّماتّيفّامليعاد،ّوتعلمونّأنهّخافّفيهّقهرّّ"آت"وتقولونّإن 
رّأجلهّإىلّأنّت  ر َعىّشريطةّاإلهلام،ّويؤخّ ّبّ ففك رواّأِلّجيِّّ.ربّالعباد

ّكاللئام؟ّوقدّمسيومّي نكِّ ّإذاّد ِعَيّلإلر قسام،ّوماّذهبّعتمّأنهّماّأتىل 
ّحتقّ م ّأما ّفانظروا.. ّاحلك ام، ّإىل ّبّّقَّستغيثا ّأما ّكذبه؟ ّإىلّمراأللغ

ّكمضطربّالزماَنّيفّص؟ّإن هّزج ىّاإلفحام ّوسكوت،ّوأت ّامليعاد متٍّ
ّكأن هّرأَّيفّمتاعبّوشوائب،ّوتراءىّمّ ّهنفسمبهوت،ّوألقىّ ىّنكسر ا

                                                           
ّّيشريّحضرتهّّ29ّإىل26ّّؤمترّاألعظمّلألداينّالذيّع قدّيفّالهورّأايمّاملإىل

فيهّغالب اّعلىّّّم،ّواشرتكّفيهّممث لوّشىتّاألداين،ّوصارّمقاله1896ّربّعامّديسم
ّاألصدقاءّ ّابعرتاف ّوذلك ّاألداين، ّابقي ّعلى ّاإلسالم ّغلبة ّمؤكد ا ّآخر، ّمقال كل

 واألعداء.ّ)الناشر(
 ّهذاّاإلهلامّتلقاهّاملسيحّاملوعودّّكانّرامّالبشاكهعنّهندوسيّيدعىّ"لي وري".

سبًّاّّبذيءّالكالمّيعاديّاإلسالمّعداءّشديد اّويسب ّالنيبّاللسانّ"ليكهرام"ّسليطّ
ّ ّهلكّبدعاءفاحش ا. ّّوقد ّّاملسيحّاملوعود مارسّعامّّآذار/ّيفّالسادسّمنعليه
ّّ،م1897 ّعلىّقاتله، ّي عثر ّعلىّصدقّاإلسالمّكانتّآيةّ فوِل ّيفّّ.بينة وسيأيتّذكره

ّ)الناشر(ّالكتابّبشيءّمنّالتفصيل.
 



 باقة من بستان املهدي                                                                   حجة اهلل                                                                    

 

116 

ّ ّوما ّاإلسالمنوائب، ُّيالف ّبكلمة ّفهذهّتفو ه ّاألايم. ّأكمل ّحىت ،
ّببداهةٍّّ يّعظمةّاإلسالمّبكمالّخشية،ّوكانّأنهّخشِّّالقرائنّحتكم

ّجيّ مِّ ّقبل ّكاملؤذينين اصم ّوُي  ّاملسلمني، ّاإلهلام،ّّ،ادل ّنبأ ّبعد وأم ا
ّردي ،ّوسيفّصدي ،ّوجَّن ّزفامتنعّمنّال ّكقلمٍّ ّلَّهِّاعّواخلصام،ّوصار

ّّأوصافَّ
َ
ّإذاّاخلِّّخالفَّأّوّصافّ امل ّآالف، ّأربعة ّأعطيه ّوكنت  الف،

،ّبلّوىل ّّ،قمتّإلحالف فانظروا..ّأهذهّعالمةّالصادقني؟ّّ؛فماّأتىل 
ّانقضت ّإذا ّفقسّ ّمث ّامليعاد، ّوالعناد،ّأشهر ّورجعّإىلّاإلنكار ىّقلبه

ّ.عدّماّأنكرّوأىب،ّولوّأنكرّيفّامليعادّملاتّفيهاّوفَنّكّماتّبفلذل
املكذ بني،ّّسَّعاطِّمَّّم  أرغ  وهّاملنكرين،ّّوفالّشكّأنّهذاّالنبأّسو دّوج

ّكتايبّ ّفيهّآايتّللطالبني،ّوإن هّمكتوبّيف ،ّوإنهّيوجدّ"الرباهني"وإن 
ّ.ن كنتم مؤمننيإفآمنوا به خبارّخاتّالنبيني،ّيفّأ

ّاخلَّ ّلعن ّوآثروا ّم صافايت، ّيف ّانفسوا ّاألحرار ّأن  ّآاييت لقّومن
ّأنفسهمّلنفائسّنكايت،ّوَصَبّوملوااليت،ّوترّ اّإىلّرؤييتّوجاءواّحتتّكوا

ّإن ّيفّذلكّآلايتّللمتدب رين.ّ،رااييت
ّمعارضيتّ ّعن ّرغبوا ّالعدا ّأن ّآاييت ّرأّ،ومن ّما ّعارضيت،ّبعد وا

ّبعدّجَّووَّ ّكالبخيلّالقايل، ّوأَّدوا ّمقايل، ّعذوبة ّوجدوا ابحلسدّّّفوالِّما
ّالكالم،ّإن ّيفّذلكّآلايتّللمتعم قني.ّرَّاّد رَّكاللئام،ّبعدّماّأَل َفّو

ّّ ّآاييت ّمَّأومن َهل ّمي  ّوال ّالزمان، ّمن ّعلىّذلكّع م ر ا ّلبثت  ّنين
ن،ّإن ّيفّذلكّآلايتّللمتّو ني.افرتىّعلىّهللاّالداي  ّمس 
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ّّ ّعقيدة  ّأ عطيت  ّأين  ّآاييت ّكلّ ّأيدرَّومن ّالطالب شبهة،ّّعن
ّالسرّ ّيكشفّو ّبيضة ّآلايتّّم حّ ّعن ّذلك ّيف ّإن  حقيقة،

ّللمستبصرين.
ّاملناسباتّ ّئَّشِّنّ لكّالرفاق،ّوأّ ن ِظَمّيلّيفّسِّّنالزماومنّآاييتّأنّّ

ّ ّعندّخفوقّرايةّاإلخفاق،ّإن  يفّيفّاألنفسّواآلفاق،ّوكذلكّأ رِسلت 
ّذلكّآلايتّللمتفر سني.

ب رهاين،ّّرارِّذّسيفّبياين،ّوأرىّجواهرهّبغِّومنّآاييتّأنّهللاّشحّ ّ
ّإن ّيفّذلكّآلايتّللناظرين.

ّاحلقّ ّ ّاستسرّ ّومنّآاييتّأن ّعَّّما ّوج ِعلّقليبّله ين ا،ّرِّعينّحين ا،
د ِّ ّلهُّم  ّد اّم بين ا،ّإن ّيفّذلكّآلايتّللمتأم لني.وج ِعلت 

ّ ّالناس.. ّوتعهّ ّربّ ّقدّجاءكمّلطفّ أيها ّتعهّ دَّالعباد، دّكمّفضله
ّأأنتمّالعِّ ّكنتمّشاكرين. ّهللاّإن ّنعم ّفالّترد وا ّالبالد، ّإحمال ّعند هاد،

هتد ونّماّشاد،ّأوّمتنعونّماّأراد؟ّوقدّرأيتمّأنكمِّلّتستطيعواّأنّأتتواّ
ّّبكالمٍّّ ّإفحامي.ّمن ّمن ّمتند مني ّوصمت م ّسكت م ّحىت ّكالمي، مثل

ّالكت ّاململوّ وأشيع ّابلنكاتّالنّ ب ّالنثرّخَّة ّوبدائع ّولطائفّالنظم ب،
ّإالّو ّكانّجوابكم ّفما ّآخرين.ّّحماسنّاألدب، ّمنّقوم ّإّنا ّقلتم أن

ّكيفّعجزتّمثّص رفتّ  ّعمنيّفانظروا ّ.قلوبكمّعنّاحلقّفصرتّقوم ا
ّمنكمّاحلِّ ّاللَّحىتّإذاّاحتد  ّوالغزنوي ،ّجاج،ّونبَّجاج،ّوامتد  حّالنجفي 

ّرساليتّهذهّلتكونّح ج ةّعلىّاملفرتين،ّوقاالّإنهّجا ّكتبت  هلّغوي ،
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ّوليفتحّهللاّبيينّوبينكمّوهوّخريّالفاحتني.
ّمجاعةِّ ّمن ّآذاين ّالذي ّوأكفرّّوقال ّدج ال ّهذا ّإن ّاجلب ار، عبد

الكف ار،ّوجاهلّالّيعلمّالعربي ةّوالّشيئاّمنّالنكاتّواألسرار،ّوأعانهّ
ّوكذل ّاملتبح رين. ّالعلماء ّمن ّقوم ّظنّ عليه كيفّّّفانظرّ ّ،النجفيّ ّك
ّأثبتَّ ّوما ّاملعتدين. ّقلوب ّثديّّتشاهبت ّأ رضعوا ّأّنم ّمنهم أحٌد

ّ ّجاّوأاألدب، ّوما ّالنخب، ّالعلوم ّمن ّوالّءّوأ عطوا ّابلدبيب ين
ّبلّّ ّالني ة، ّبصح ة ّأنكروا ّوما ين. ّمتسرت  ّكالنساء ّبلّتكل موا ابخلبيب،

ا،ّوأيقظتهمّاآلايتّنب هّوالدنياّالدني ة.ّونب ههمّهللاّفماّتّبِّكبخيلّخاطِّ
ّكربىّ.فماّاستيقظوا َدى؟ّّدم اّوأولغَّّقاتلٌّّهراقَّأإذّّ،أِلّيرواّآية

 
فيهّامل

رّمنّالدينّنّسخِّفأبكىّهللاّمَّّ.خبيثاّومنّالعدا"ّآرية"وكانّاملقتولّ
ّوالّ ّفيها ّميوت ّال ّوانرٍّ ّيتقض ى، ّال ّعذاب ّيف ّوألقاه ّوهجا، وسب 

ّكلّ،ّوضيّ حيىي ّكلّماّصنعّوهد م ّيفّذلكّآلايتّألويلّع ماّعال،ّإن 
ّ ّنبأ ّوكان ّخفِّكِّحيَّّ"آت"النهى. ّمبا ّالس ها، ّأعنيّالع ميّوماّي يّمن

ّا ّهذه ّفألقت ّّرّألايةّ جتل ى، ّالضحى،ّعليه ّكشمس ّفأشرقا داءها،
ّالعاقلني ّعقول ّأتىوأضاءا ّمن ّاحلق ّإىل ّعذراء،ّّ.ّوجذاب ّآية وهذه
ّوابنيّوحيبّاملتطهرين.منّشاء،ّإنّهللاّحيبّالتّومشسّبيضاء،ّفليهتدِّ

ّوتنف ّالنفس، ّتشفي ّّيوإّنا
 
ّامل ّوتوضح ّالسرّعاللبس، ّوتكشف م ى،

ّّاحلج ةّعلىّاجملرمني.ّعنّساقهّوالغ م ى،ّوت تمّ 
فياّحسرةّعلىّاملخالفني!ّإّنمّيرتكونّأحكمّاحلاكمني.ّفكأن ّهللاّّ
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ّابّ ذّ وهمّغر بوا،ّودعاّجلمعّالثمارّوهمّاحتطبوا،ّوأمرّأنّيؤتوينّعَّّشر قَّ
ن ِّفعذّ  ّأنّجي  ّكادوا ّاألذىّبل ّاجتنبوا ّوما ّعليهمّبوا، ّهللاّني اهتم ّفرد  بوا،

ّفانقلبواّخمذولني.
ّوشتَّّينومنهمّرجلّمنّالغّز بّمّووثَّيسم ونهّعبدّاحلق،ّوإنهّسب 

ّف ّ ّ.كالبقّ ّّسفاهةّ  ّاألسودَّذعِّي ّّيسقةٌّوَّوإنه ّجّ ّر وإن ّّ.ابلغقّ ّهّرحيف
ّفبالغَّاخلن اسّزقّ  ّك ذ ِّّ.يفّالزقّ ّه ّكما ّالكسوف ّكذ بّآية نّمِّّبَّوإنه

وماّّ.هّفذهبّببصرهّابللقّ عينَّّإنّالشيطانّلقّ ّ.القمرّاملنشقّقبلّآيةّ 
ّونّ ّقّ نَّ ّمب َدىّاحلق، ّفنذحبه ّكدجاجة ّينجوّمن اّإال  ّفما ّالنق ، ّجزاء ريه

ّمنّ ّكتابهّاململو  ّكيدّالكائدين.ّوإن هّأرسلّإيل  ابهلربّواهلق ،ّوالّينفعه
ّكتايبّوهَذىّوّالسبّ  ّ،التكفري،ّوخدعّالناسّأبنواعّالدقارير،ّوذكرّفيه

ني.ّوخاطبينّبِّوَكى،ّوالّيكادّيّ كالّبلّإنهّمنّالنّ ّّ؟وقالّأهذاّمنّهذا
ّكعارفّاحلقيقة،ّوقالّإنكّلستّمؤلّ  فّهذهّالكتبّاألنيقة،ّواد عى

ّعّ  ّأاب ّاوال ّالرسائل ّتلك ّالعميقةذر ّالدقيقة ّوالنكات بلّّ،لرشيقة،
ّمِّاستمليتَّ ّعزوهتَّها ّمث ّالصناعة، ّهذه ّرجال ّلت حَمدّن ّنفسك ّإىل ا

ّكن اّغافلني. ّنعرفّمبلغّعلمكّوما ّابلفضلّوالرباعة،ّوإان 
ّّووشاهبََّ ّكثريّاهلذاين، ّاللسان، ّشيخّطويل ّيفّقوله ّمنّه ّأنه زعم

ّنََّ ّوأنه ّالزمان، ّّفيّ فضالء ّأرسلّإيل  ّوإنه يفّّهمكتوبومنّاملتشي عني.
سّابلكلمّامللف قة،ّولتعظ مهّقلوبّالعامةّوليستميلّليخدعّالناّ،العربية

ّز مرَّ ّإالّإليه ّقوله ّكان ّوما ّوعَّّاجلاهلني. ّالفضالء، ّقول ّّرةّ ذِّف ضلة
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ّالعذراء ّالقادحني،ّّ،فالعجبّمنّجهلهّ.كلمتهم ّخافّإزراء ّما إنه
ّكاملتند مني.ّبلّإنهّمعّذلكّبل غّّ،ووقفّموقفّمندمة وماّأرىّالوجه
ّوالشتمّإىلّال كالسفيهّالرزال،ّوالّّّكتبهّّإالّاغادرّسبًّكمال،ّوماّالسب 

ِّشَيمّاملؤمنني ّاإلميانّوما ّجوّ ّ.يعلمّما ّكمثلّيومٍّ ّاملنقبض هّومثلّقلبه
ّنّ جّ ودَّّرّ هِّمَّز ّمّ  ّعاّركفهرّ مّ ه ّاجلِّ، ّاجلّ ي ّابدي ّشقيّ لدة، ّيفّخسِّّردة، ر

ّم ّإىلّمآلّساب ٍّ ّوالّينظر ّيس ب ينّويشتمينّبطغواه، ّوالدين. نّالدنيا
ّلهّالرشدّواهلدى،ّّ"اآلرية" ومأواه،ّوإنّالسعيدّمنّات عظّبسواه.ّوأّن 

وإنهّالّيعلمّماّالت قى،ّوالّاألدبّاملنتَقى،ّوإنهّسلكّس بلّاهلالكني.ّ
ّكتبّفليسّإالهللاّرَّهّ الّي بايلّاحلشرّوأهواله،ّوالّق َّ ّّّونكاله،ّوكلّما

ّصيدٍّّككيدٍّّ ّأحبولة ّأو ّاجلماعة،، ّقلوب ّيفنت ّأن ّأراد ّيفّّ، ابفتنانه
اَع،ّولكنهّهتكّأستاره،ّعالسفهاءّالبَّّالرَياَع،ّلري ِيَّّهكفّ ّّالرباعة،ّوأرعفَّ

ّقدمٍّّ ّكل ّيف ّّوأرى ّوأفضى ّعثاره، ّي فضِّيف ّانر اّحديث ّودخل حه،
ّكمثلّرجلّشه رّخزيَّتلفَّ أنفهّبكف ه،ّّعّمارنَّهّبدف ه،ّأوّجدَّحه،ّفمثله

ّومعّذلكّسب ينّليج ّبيانهّفضلِّّريّف قدانَّفلحقّابمللومنيّاملخذولني.
بفضولّلسانه،ّوأم اّحننّفالّنتأس فّعلىّماّقَلىّوقال،ّوالّن طيلّفيهّ

ّتعو دّو ّقوم ّمن ّفإنه ّوحسبوهّاملقال، ّلإلزراءات، ّواالنتصاب ّالسب  ا
ّاالفتنانَّ ّابهلل ّفنستكفي ّالكماالت، ّأعظم ّمن مبفرتايته،ّّألنفسهم

ّكماّعطفّهوّمنّلسبّ اّمنّني اتهّوجهالته،ّوماّنعطفّإىلّوذّبهنعّو
ّون ف ّالو ِّالعناد، ّرب ّإىل ّأمران ّوكيفّض ّاحلاكمني. ّأحكم ّوهو عباد،
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ّي ّتصد يت  ّوما ّكتدويين، ّدو ن ّوما ّبراهيين، ّنقض ّما ّأنه ّمع كذ بين
ّأزيدَّ ّدالئل ّعرضت  ّبل ّالدالئل، ّمعه ّكان ّما ّيسألّّلدعوى مما

ّكانّكالميّابلغيبّبضنني. ّالسائل،ّوما
ّاحل ك ام ّمجيع ّثبتّعند ّأنّوقد ّاألحكام، ّووالة بّجتالدعاويّ،

ّاد عيتّأينّأانّّقبوهلا ّكماّجتبّاألعيادّبعدّاألهل ة،ّوكنت  بعدّاألدل ة،
ّذلكّ ّعلى ّآايته ّهللا ّفأرى ّاملعهود، ّاملهدي ّواإلمام ّاملوعود، املسيح

ّاإلجياد،ّّاترةّ ّاألعداء،ّوأرىّآيةّ ّز مرَّّتَّكّ وبَّّتَّكّ االد عاء،ّوسَّ يفّزي 
مر ةّخبوارقّاألقوال،ّّاألعداءَّّإلعدامّواإلفناد،ّوأعجزَّوأخرىّيفّصورةّا

دينّريبّيفّكلّموطنّومقام،ّوماّوأيّ ّ.وأخرىّأخزاهمّبعجائبّاألفعال
ّوم ز ِّبقِّ ّوإفحام، ّتبكيت ّمن ّدقيقة زيّي ّخم  ّهللا ّمن ّممز ق ّكل قوا

ّهللاّ.املفسدين ّقي ضّقدر ّمث ّووصبهم، ّيفّعلميّأّلنصبهم ّطعنوا ّنم
ّوفخرّو ّعليهاّم صأدّوّرباعتهمبا ّهبم،ّوكانوا ّهللاوّهللاّمكرّور ين،ّومكروا

ّين.خريّاملاكّر
ّفك رتّ  ّما ّاألدابءّّفوهللا ّمن ّكنت  ّوما ّواإلنشاء، ّاإلمالء يف

ّالّأعلمّ والفصحاء،ّوماّاحتاجّيَراعيّإىلّمنّي راعيّكالرفقاء،ّبلّكنت 
ّكيفّحتصلّهذهّالصناعةماّ ّيفّفبينماّأانّ.البالغةّوالرباعة،ّوالّأدري

ّعلىّقليبّّحريةّمنّهذهّاإلزراء،ّوقدّتواترَّ ّكالسفهاء،ّإذّص ب  طعنهم
ّّو ّالسماء، ّمن ّكنّزنوٌر ّشيء ّعلي  ّمَّن ّزل ّذا ّفصرت  ّالضياء، لّوَّقّ ول

بهّّسحباين ،ّفتباركّهللاّأحسنّاخلالقني.ّولكنّماّتسل تّ ّلٍّّّو،ّوقري ٍّّج
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ّمنّالفضالء ّأنّرجالّأعانينّأوّمجع ا ّوظن وا ّالعلماء، ،ّعماايتّهذه
ّفإذاّ ّم شافهني، ّي عارضوين ّأن ّهلم ّبدا ّمث ّاآلخرين. ّشجرة ّمثرة وأّنا

ّواآل ّاملي تني. ّمن ّكانوا م ّفكأّن  ّإالقمت  ّكف هم ّيف ّبقي ّما الرفثّّن
ّوكذلكّسبّ  ّالّندفعّواإليذاء، ّولكن ا ّاحلياء. ّيدريّما ّوما ينّالنجفي 

ّكانّحلَِّ ،ّوما ّابلسب  جِّّمامٍّّالسب  ّكالأنّحي  ،ّأو ّكالضب  تن ني.ّرّنفسه
ّماّ ّقوم ّفإّنم ّافتعل، ّوالّنتأس فّعلىّما ّفعل، ّعلىّما ّنشكوه وما
ع صمّمنّألسنهمّخاتّالنبيني،ّبلّهللاّالذيّهوّأحكمّاحلاكمني،ّوالّ

ّخلفاءّنيبّهللاّوالّأم هاتّاملؤمنني.
ّالسوءّيفّحضرةّأصدقّالصادقني،ّوكذ بواّ ّكيفّظن واّظن  أالّترى

ّ ّعليًّّ"االستخالف"نبأ ّإن  ّشادّوقالوا ّما ّهدم ّفأرادوا ّاملظلومني، ّمن ا
الرحن،ّوكفرواّمباّجاءّبهّالقرآن،ّوماّهذاّإالّظلمّمبني.ّوقالواّإن ّعليًّاّ

ّم بتلّ  ّعمره ّخّ ِّةّوَّقّ بلَّّىأنفد ّوما ّجرأةّ ّقَّلِّالنفاق، الصدقّوماّّيفّطينته
ّاستّ ّخالصِّإّرّ دَّّقَّتفوّ  ّوإذا ّبلّّارّ الكفّ ّخلفَّاألخالق، ّأىب، فما

ّرَّاإلنصات،ّوأ م ِّّاإلسالمّفآثرَّّأََمَرّأمرّ ّ.عقدّهلمّمعّرفقتهّاحل باأطاعهمّّو
ّاألبيات،ّ ّبلّأنشدّيفّحدهم ّذم هم ّوما ّأكلّوابت، الف س اقّفمعهم

ّاملتشي عني؟ّلقهّحىتّمات،ّأهذاّهوّأسدّ وكانّهذاّخّ 
يكنِّّل،ّوماّابىلّالشريعةّوالّالطريقة،ّّوهّالصد يقةَّمّ أ ّّوقالواّإنهّعارضَّ

النفاقّوِلّيصربّعلىّّآثرَّّ.وصارّجب ار اّشقيًّاّاّبوالدتهّوالّتقيًّا،ّبلّأعقّ بَ رًّ
ّومسغبة،ّوات بعَّ ولكنّماّّلّ الغِّّأسرّ ّ.قىّكأرضّم عط لةكّالتّ النفسّوترَّّضر 
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ّنّترب عَّ،ّسجدّلكلّمَّ،ّواختارّالنفاقّيفّكلّقدمّوحاىَبَّبّضّ غَّّنظرّبعنيٍّّ
ّ:قى،ّوإذاّع ِرضّعليهّح طاٌمّفقالّلنفسهلتّ الدينّواَّهى،ّولوّكانّعدوّ ابللّ 
ّّ.ها

َ
ّوأثنّعلىّالكافرينّطمع اّيفّامل

 
وات،ّوات،ّالّخوفاّمنّعقوابتّامل

ذَّ ّاّت  ّالَصالة. ّلربكات ّال ّللِصالت، ّخلفهم ّشِّّوصل ى عة،ّرّ النفاق
ّكانّزّ ّفعة،ّوصّرن ّ ّمنهّواالقتباس ّ.عارفنّمَّمِّّرٌّمَّهللاّعنهّاملعارف،ّولو

ّمعه ّبقي ّسَّّفما ّمضطرًّمن ّرجع ّحىت ّاملل ة، ّسرااي ّوال ّالصحابة اّروات
ّكالزنديق،ّولكنّالبطنّأجلأهّ ّأنه ّوكانّيعلم وخمذوال ّإىلّاببّالصد يق،

ّّورِّن ّت َّّإليه،ّوماّوجدّحطبَّ
َ
ّاغتالّبعضَّّهبَّصاحِّّدةّإالّلديه.ّوإنّ عِّامل

ّامتنعّمنّالرتددّإليه،ّوفجَّّ،ولده ّكانّعليه،ّبّكّفماّغارَّدَّعهّابلفَّفما ل
ّكاملعتكفني.ّوتواترَّ نيّّني،ّحىتّجرتّعربةّالعينَّعليهّجورّالشيخَّّعلىّاببه

ين،ّبلّأبدىّاإلطاعةّني،ّفماّانتهىّمنّالرجوعّإىلّهذينّالكافرَّكالعينَّ
ّعليهّغصبهمّوّنبهمّحىتّصفَّ ني.ّاشتد 

َ
رتّالراحة،ّوف قدتّابلنفاقّوامل

ّل قيّ  ّترك ّفما ّرَّالراحة، ّكره ّوما ّكاهم، ّبل هم، ّابهبم،ّاي  ّعلى ّيستمر  ان
ّابعدَّّلةَّف ضّ ّئويستمّر ّوما ُّي ّ ّ،كاملستنكفنيّّهمأنياهبم، ّكان هلمّّقّ لِّبل

ّكالسائلنيّامللحفني.ّديباجته،ّويعرِّ ضّعليهمّحاجته،ّويدورّعلىّأبواهبم
ّكانواّمنّاملرتَّ فنيّوكانّعليهّأنّيرتكّاملدينةّوأهلهاّالكافرينّاملرتد ين،ّولو

رِّبني،ّبلّكانّمنّواملخصِّ ،ّويعتقلّمَسّ الواجبّأنّيقتعدَّمه  ،ّوي هاجرِّرّهَّاي  اي 
ّرفعّ  ّويطلب ّأرض، ّإىل ّأرضٍّ ّمِّمن ّأنّا ّالناس ّبني ّوي نادي ّخفض، ن

                                                           
 ّالرتمجةّاألرديةّحتتّهذهّالكلمة:ّأيّعمرّوردّيف)الناشر(ّ. 
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ّكلهمّأمجعون ّاإلميانّمنّقومّفكانّعليهّأنّّ،الصحابةّارتدوا مثّإذاّأحس 
ّويقتلّي لقيّأبرضهمّجِّ ّمعاونني، ّلنفسه ّوجيعلهم ّويتخذهمّجريانه، رانه،

ّكلهمّإنِّلّيكونواّمسلمني.ّفكيفّمتضمضتّمّ املّأهلَّ قلتهّبنومها،ّدينة
بالدّاإلميانّواملؤمنني.ِّلَِّلّّوجهّيومها،ّوأحملتّ ّوكانّيرىّاملل ةّقدّاكفهرّ 

ي هاجرّوِلّيلقّنفسهّيفّأرجاءّآخرين،ّوكانّأ عِطَيّمنطقّالبالغة،ّوكانّ
ّكالدابغة،ّفماّنزلّعليهِّلَّ ّنّالكلمَّي زي ِّ ستعملّيفّاستمالةّالناسّيّويلو ّنا

ّأرىّيفّاإل لّعلىّالنفاقّيكلّالتماّّلَّيصباءّبراعته،ّبلّمتاصناعته،ّوما
ّكالرقيةوالتقيّ  بلّهوّافرتاؤكمّايّّ!هللا؟ كالّ  أسدِ ّأهذاّفعلّ ّ؟ة،ّوحسبهّللعدا

ّكانّحازّمنّالفضائلّمغنما،ّوكانّبقوىّاإلميانّ ّإنه ّالكذ ابني. معشر
أينماّانبعث،ّوماّانفقّيفّكلّماّفعلّونفث،ّوماّّّاأم ا،ّفماّاختارّنفاقّ وّ ت َّ

ّاملرائني. ّمن ّالصلّ ّكان ّنضنضة ّشأنه ّيف ّنضنضتم ّإليهّفلما ّوحلقتم ،
حلقةّالبازيّاملطل ،ّمعّدعاويّاحلبّواملصافاة،ّفكيفّتقص رونّيفّغريهّ

ّمعّجذابتّاملعاداة؟
ّالكافراّ ّمعه ّد فن ّوقلتم ّاألنبياء، ّخات ّاستحقرت ّمنّوكذلك ن

ّكاإلاأل فانظرواّإىلّتوهينكمّايّمعشرّّ.خوانّواألبناءشقياء،ّمييناّومشاال
ّالضال،ّفأجبّمتحمالّوالّ اجملرتئني.ّوحننّنستفسرّمنكّأيهاّالنجفي 

ّالسؤال ّعليك ّت دفَّّ:يكرب ّأن ّأّ أترضى ّالبغيتنيّمّ ن ّبني ّاملتوف اة ك
ّكرهَتّّنيّالفاسقني؟ّأبوكّيفّقربّاجملذومَّ؟ّأوّي قرَبّاملي تنيالزانيتنيّ فإن

ني؟ّينّامللعونَّنيّبنيّجنيبّالكافرَّنّسي دّالكونَّفكيفّرضيَتّأبنّي دفَّ
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ني؟ّوالكفرّأكربّينّاخلبيثَّينّاجلائرَّوالّيعصمهّفضلّهللاّمنّجوارّاجلارَّ
ق رونّخاتّالنبيني،ّكيفّحتّّرّ ففكّ ّ.منّالزانّوأشنعّعندّذويّالعينني

ناتّوأم هاتّوالّغونّألنفسكمّوالّبغونّلهّمكروهاتّالّتسوّ وتسوّ 
ّبنني.

اةَّ ّتعتقدونّايّح  ّّتبًّاّلكمّوملا
َ
ّالفسقّوامل بلّد فنّجبوارّرسولّّ.ني 

ّصاحلَّ ّكاان ّهللاّرفقاءّّطي  بَّنيمقر بَّّنيرَّمطهّ ّنيهللاّرجالن ّوجعلهما ني،
،ّفالرفاقةّهذهّالرفاقةّوقلّ  ني.ّلَّنظريهّيفّالثقَّّرسولهّيفّاحلياةّوبعدّاحَلني 

ّهّويفّمأواهّاست خِلفا،ّويفّح جرهّعاشا،ّويفّمدينتفطوىبّهلماّأّنماّمع
نِيا،ّومعهّي بعثاروضتهّد ِفنا،ّومِّ ّنّيفّيومّالدين.نّجن ةّمزارهّأ د 

ّّوانظرّ ّ هذينّّدّتربةَّمنصبّاخلالفة،ّفماّبعّ ّيَّنهّإذاّأ عطِّأإىلّعلي 
ّاإلمامَّ ّالربي ةمِّّني  ّخري ّروضة ّيّ.ن ّكان ّمؤمنَّفإن ّليسا ّأّنما ّزعم ني 

ّطي  بَّ ّتَرّني  ّفكيف ّيّ ، ّوِل ّالقربين؟ّن ز ِّكهما ّهذين ّعن ّهللا ّرسول ّقرب ه
ّعِّ ّيبال ِّل ّكأنه ّطالب، ّأيب ّابن ّعنق ّعلى ّالذنب ّكل رضّفالذنب

ّكاملخلصني.ّرسولّهللاّمِّ أسدّّأهذانّنفاقّغالب،ّوماّأرىّالصدق
َسبّمنّأكابرّاملت قني؟ّأهذاهللاّوضرغامّالدين؟ّ ّهوّالذيّحي 

ّففك ِّّالّتثبتّإالّيّ علّقاةَّأنّتّ ّفاعلموا ّالصد يق، والّّرّ بعدّتقاة
وإنكمّحتب ونّأنّّرةّاهلالكني.فلقّأبيديكّإىلّحكالزنديق،ّوالّتّ ّّتعتدِّ
وتظن ونّأنكمّت غَفرونّمبجاورةّاألتقياء،ّفماّّكربالء،الرضّنواّيفّأت دفَّ

ّخاتّالنبينيّوإمامّالقدرّهِّي ّبِّّنَّنّد ِفناّإىلّجنيَبّ ذيلي نّالظن كمّابلسعيدَّ
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ّكاخلاشعني،ّوالّيسفرّعدّالشافقنيّوسيّ املت ني؟ّويلّلكمّالّتتفك رون
ّتّ  ّوال ّالتعص بات، ّزحام ّمتّ عطَّعنكم ّوال ّالتوفيقات، ّحسن نونّّعِّون

ّسب ك ّعلى ّنشكوكم ّوكيف ّالصحابةّّكاملستبصرين. ّتلعنون ّوإنكم م
وتلعنونّأزواجّرسولّهللاّأم هاتّاملؤمنني،ّّومني،دكاملعقليالّّّكلهمّإال

ّكالماّزِّوحتسبّو ّكتابّهللا ّنعثماّبياضإنهّوتقولونّّ،عليهّونقصّدَّيّ ن
ّليسّمنّربّالعاملنيأّو ّعمني.ّفلعَّّ.نه نكمّهللاّبفسقكمّوصرتّقوم ا

ّكوادّغريّذيّزرعّخالياّمنّرجالّهللاّاملقر بني ّفأيّ ّ.وحسبتمّاإلسالم
ّنّأيديكمّايّمعشرّاملسرفني؟رضّبقيّمِّعِّ

ّأجنبيتّ رَّوأَّ ّكأنه ّعلي  ّتصوير ّللخن اسم ّوأطوع اعتلقّّ.ّالناس،
ّليفيضّ ّالنفاق ّانر ّوآثر ّابألعواد، ّاحلرابء ّاعتالق ّالكافرين أبهداب

أخزىّنفسهّبتنايفّقولهّوفعله،ّورضيّبشيءِّلّيكنّّ.بابّاملرادعليهّعّ 
وحدّالكافرينّيفّاحملافل،ّوأثنّعليهمّيفّاجملامعّوالقوافل،ّّ.منّأهله

ّتركّالطمع،ّحىت آوواّّع،ّفماموىّالتأميلّوانقنّزاّوحضرّجناهبمّوما
ه،ّكِّدَّيفّفقره،ّبلّاغتصبواّحديقةّفَّّتّ ترعأ ّّدمبحامفاقره،ّوماّفرحواّمَّلِّ

ّكانواّراحنيه،ّوماّأبرزواّلهّدينار ا،ّلي طعِّوقامواّلفتكِّ ّ.مّبطن اّأم ار ا،ّوما
ّيسَّلقّفائدة،ّودِّلتّعليهّمنّالسماءّمائدة،ّوماّظهرتّمنّاخلَّنّزوماّ

ويكسر،ّوِلّّغ.ّوكانِّلّيزلّيدعوّويفتكر،ّويصّواجلائرينحتتّأقدامّ
ّاحلِّ ّانقطعت ّأن ّإىل ّالفائزين. ّمن ّوحصحصّيكن ّالنسيم، ّوركد َيل

ّكانواّّتقيةّ ّالتسليم،ّفخرّ  علىّابهبم،ّوطلبّالقوتّمنّجناهبم،ّوهم
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ّوغّ  ّوس د تّ ّل قتّ مستكربين. ّالدعاء، ّإجابة ّأبواب ّاحليلّّعليه طرق
ّفانظرّ ّ.واالهتداء ّاملؤيّ .. ّهللا ّعباد ّعالمات ّّوأهذه ماراتّأدين،

ّاملتوك لني؟ ّاملخلصني ّوآاثر ّاملقبولني، ّانظرّ ّالصادقني ّحق رتّّّمث كيف
ّالذيّكانّمنّاحملبوبنيّاملوف قني؟ّشأنّاملرتضى

ّ ّمين ّطلبَت ّما ّفآوأم ا ّاآلايت، ّمن ّهللاّّرّ نظّ اية ّأراك ّّأجلّ كيف
ّ ّوهو ّكنتّ أالكرامات، كالشيطان،ّّّوٍّّغّ مّ ّفسدرجلّمّلىعدعوتّّين

ّ ّليذيوتضر عت  ّاحلضرة ّالقيف ّجزاء ّسي قتَّه ّأنه ّريب  ّفأخربين لّعدوان،
ّوي بعّ  ّامسه ّوكان ّاإلخوان، ّمن ّوكانّّ"ليكهرام"د ّالربامهة، ّمن وكان

ّالس ّيف ّاخلباثةمعتداي ّيف ّاحلد ّوجاوز ّوالشتم ّعليهّّ.ب  ّدعوت  فلما
ّالباّر ّحضرة ّيف ّاإلوتضر عت  ّكل ّوأقبلت ّي، ّعلى عّقبال ّمسِ  جب اري،

ّريب ّومَّّ،دعائيّيفّاحلضرة ّعلي  ّوبش رينّريبّأبنهّن  ّوالنصرة، ّابلرحة
إىلّّ،ّوأومأَّتمنّيومّالعيدّبالّتفاّوّيومّدانّيفّسنة،ّميوتّيفّستّ 

ّالصمد،ّوالّميوتّمبرضة،ّاألحد،ّوإىلّأنهّي قتَّّيومِّّليلةِّ لّحبكمّالرب 
فلماّانقضىّمنّّ.حسرة،ّليكونّآيةّللطالبنيمهيبّمعّّوميوتّبقتلٍّّ

ّ ّكانّّّقريباامليعاد ّالنبأ ّأن ّوزعم ّاهلالك ّواطمأن ّأعوام، ّمخسة من
قّمنّاملطلَّّفرحةَّّففرحتُ ّ.نزلّأمرّهللاّعليهّوأتىّبفتحّمبنيكأوهام،ّ

خربّّص ِّبفوقبلّأنّأيتيينّأحدّّ.الناجيّمنّحفرةّالتبارّةَّاإلسار،ّوهزّ 
ّأفكّ وفاته،ّبشّ  لبشارات،ّفإذاّعبدّهللاّرّيفّهذهّارينّريبّمبماته،ّوكنت 

األمرّمنّربّّجاءّابلتبشريات،ّوحصحصّاحلقّوزهقّالباطلّوق ِضيَّ
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ّكماّوّ  ،ّةمنّقبلّواسود ّوجوهّأهلّاملعاداّدعالكائنات،ّوفرحّاملؤمنون
ّ ّهللا ّأمر ّوقّّموهوظهر ّالرجل ّهذا ّوكان ّكارهني. ّطويلّكانوا احا

ّكثريّالسبّواهلذ ّطلبه،ّوشرطّيفّملحِ ح اّاين،ّطلبّمينّآيةاللسان،
ّه،ّوأ صر حّيومّموته،ّمعّإظهارّشهرّفوته،ِبّلَّيلّأنّأصر حّامليعادّيفّعّ 

ّكيفيةّوفاته،ّووقتّمماته هّيتّ فلبّ ّ.وكتبّكلهاّمثّطالبّكاملصر ينّ،وأبني 
ّمِشِّ ّالرحّةَّلّ ممتطيا نعناية ّالداي  ّقهر ّسيف ّومنتضيا ّلفرطّّ.ن، وكنت

ّوالطمعِّ ّاآلية، ّكلمّاللهجّبظهور ّأجاهدّيفّاحلضرةّيفّإعالء ّاملل ة، ة
مّمنّالقو ة،ّمثّتركتّالدعاءّاألحدية،ّوأصرفّيفّالدعاءّماّجل ّوعظّ 

ّ ّوتواتّ نّزبعد ّالسكينة، ّالدول ّالوحي ّاإلجابةّالّ ر ّانقضىّّ.على فلما
ّسنة ّأ لقّأربع ّمنّاألعياد، ّعيد ّمن ا ّودان ّامليعاد، يفّنفسيّأنّّيَّمن

ّاثني ّمر ة ّوكذلكّأشأتوج ه ّإىلّالدعاء، ّبعضّاألة فصربتّّ.صدقاءار
ّإىل أن أدركُت ليلة القدر،ّ،ّوأتعللّبعسىّولعلّ أنتظرّالوقتّواحمللّ 

نشرتّأرديةّّأنّالوقتّقدّحان،ّورأيتّليلةّ ّيفّأواخرّرمضان،ّفعرفتّ 
ّكلّمنّخافّ ّواندت ّودعتّالداعنيّإىلّاملأدبة، ّبَّاناالستجابة،

ّللدعاءّّنوضّفنهضّ.ليأسّللكربمنّأسلمهّاالن  َوب،ّوبش رتّكلّ ت 
ّللربِّ ّوأَّالبطل ّكالعَّّتّ لَّصّ از، ّالتضر ع ّاجلّ ضّ لسان ّأحلّ ب ّحىت ينّراز،

ّالكربايء ّابإلجابةّمنّحضرة فجلست ّّّ.التذللّمقعدّالعالء،ّوب ش رت 
ّلربّ ذّ جَّّمآلن،ّوقلبٍّّّنٍّّدّ كرجلّيرجعّبرّ  يبّدعاءّّالن،ّوسجدت  جي 

ّإعالءّ  ّاآلية ّهذه ّيف ّوكان ّاملل ة،ّّاملضطرين. ّعلىّّوإمتامّ ّكلمة احلج ة
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ّالفَّفَّالكَّ ّحبمقّجَّرة ّأاثثّعقلّصغري،ّوات سموا رة،ّولكنّالذينّملكوا
ّالظلمات،ّ ّسبل ّوات بعوا ّالنور ّوتركوا ّالبي نات، ّهبذه ّآمنوا ّما شهري،

ّور ا،ّومنّاملستكربين.ّاّوزور ا،ّوكانواّقوم اّبّ وجحدواّآبايتّهللاّظلمّ 
ّوليسّفيهم ّحننّاملسلمون! ّاملسلمنيسِّّويقولونّإان  يفّقلوهبمّّ.رَي

ّمنّ ّفإّنم ّمنهم ّقليل ّإال  ّحمجوبني، ّوميوتون ّمرضهم ّهللا ّفيزيد مرض
ّعَّ ّويبغون ّوعِّرَّالراجعني. ّالدنيا ّالعاملني.ّض ّرب ّهللا ّيت قون ّوال رضها

ّومي ّ  ّالذل ة ّعَّسّ فسي ضَربّعليهم ّيسألونّالناسّوالّميلكونّونّأخا يلة،
ّكذلكّجيزيّهللاّالفاليلةٍّّّتَّي ّبِّ ّسقني.،

ّكانّنّزنواّمباّأوإذاّقيلّهلمّآمِّ لّهللاّمنّاآلايت،ّقالواّلنّنؤمنّولو
ّوكانواّوطبَّّ،األمواتّإحياءّ  ّمفرتين. ّكانوا ّمبا ّقلوهبم ّعلى ّهللا ع

ّعنهّ،نّقبليستفتحونّمِّ ّأعرضوا ّالفتحّوصابّالنبل، ّجاءهم ّ،فلما
ّأنفسهم ّهباّواستيقنتها ّماّ،فويلّللمعرضني.ّوجحدوا تواّفماّابهلمّإذا

ّكال..ّبلّمز قهمّهللاّّّيَّقِّأبَّّظاملني. يفّكنانتهمّمرماة،ّأوّيفّقلوهبمّمماراة؟
ّكيفّيّ ّّكلّممز قّفالّيتحر كونّإال مونّالفينةّفحَّكاملذبوحني.ّأالّيرون

ّوُيّ  ّالفينة، ّس ح بّ زَّبعد ّوتراءت ّكالقينة، ّرقصهم ّمع ّعام ّكل همّون
ّون ّ جَّ ّوملعاّنّ بّ هاما، ّلئاما، ّوجَّهم ّظالما، ّعَّنام ّبعدهّّنم ّآيه ّفأي  باما،

ّأحل ينّريبّحملّ  ّأما ّونقلينّمِّمَّّيؤمنون؟ ّدِّقّ نّوَّنّيبلغّقصوىّالطلب،
ّكلّمنّأهانين،ّوأراينّوحّالطَّربّإىلّرَّالكّ  رب،ّوأي دينّوأعانين،ّوأهان

ّكلّمَّ ّاملواعيد،ّوأرىّالفتح ّكيفّنّفتَّالعيد،ّووّف  حّالعني،ّوطَوىّقصة
ّ.كرينوأين،ّوأت ّاحلج ةّعلىّاملن
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ّوجعلّيلّ ّكفاينّمنّغريّتدبريي، ّهللّالذي ّوفر قّفاحلمد ّفرقاان
ّودبريي ّقبيلي ّتّ وكّ.بني ّال ّإىلغّ صّ نتم ّبلّون ّوالّحتفظوّنا ّالعظات،

ّفدقّ تؤذونّاب هللاّرأسكمّابآلايت،ّوجاءكمّس لطانهّّلكلمّاحملِفظات،
ّابلراايت،ّوأد بكمّابلزجرّوالغضب،ّلتأخذواّنفوسكمّهبذاّاألدب.ّفال

ّوفك ِّ ّاجلياد، ّاستنان ّت عَصمونّّتستن وا ّلعلكم ّالعباد، ّرب  ّفعل ّيف روا
ّكلماتّ  ّتتكايدكم ّلكم ّما ّمنّّكالراشدين. ّومتيلون ّوالصواب، احلق

ّ؟كونّسبلّاجملرمني،ّوالّترتاالرتيابّليقنيّإىلا
وانظرواّإىلّآايتّرأيتموها،ّوخوارقّشاهدمتوها،ّأهذهّمنّاملكائدّ

ّعليكمّفاشهدواّإاإلنسانية،ّأوّمنّالطاق ّكنتمّةّالرابنية؟ّوإينّعزمت  ن
ّمَّ ّوإنه ّأ عطمقسطني. ّكان ّكمّ حظًّّيَّن ّولو ّالتقوى، ّمن صاصةّا

ّالذيّات بعّاهلَوى،ّوماّخَّ ّوأم ا ّأبدا. َّيّهللاشِّالنوى،ّفالّيكتمّشهادة
،ّولّرّ هِّظّ ،ّفليّ اوماّاستحيَّّاألعلى،ّوماّتواضعَّ ماّّوّهللاَّّينكرِّماّحناّومتن 

ّكيدهّجدَوى،ّومِّّنّمِّأوىَلّ نّنصرتهّوالعدَوى،ّفسوفّينظرّهلّينفعه
ّأوّيكونّمنّاهلالكني.

ّالناس ّواستغفِّّ،أيها ّواآلايت، ّهللا ق روا ّحت  ّوَّال ّهللا ّمنّن ّعّ اروا ّله وا
ّكذ بواّمنّقبلّهذاّالزمان،ّأوّلكمّبراءةّيفّّتمّمآلَّلّ هِّأجَّّ.رطاتالفّ  قوم
نزّ  ّكنتمّخاشعني.ّقّ نّذاتّوذواّابهللّمِّفعّ ّ؟برّهللاّالداي  ومواّصدوركمّإن

ّواجتنِّ ّمَّف راَدىّفراَدى، ّمثّفك ِّىنّعادبوا ّأّ ، ّأما ّأويتَّروا ّمثلّما ّوتيتم
ّأماّجاءتكمّآايتّهللاّالقه ار؟ّأماّح ق رتّبتحقريّ قبلكمّمنّالكف ار؟
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ّق ضيتّ  ّأما ّالكربايء؟ ّف َّّحضرة ّكالغرماء؟ ّالذيّاملنعِّّق ِّحَّوَّديونكم م
أرىّلتصديقيّالعقدّواحلل ،ّووهبّيلّالولدّوأهلكّينّهذاّاحملل ،ّّوأحلّ 

داّاللئام،ّوأرىّيفّآايتهّاإلجيادّواإلعدام،ّوأرىّيفّندوةّاملذاهبّيلّالعِّ
يةّآلّاملقتولّإعجازّاإلفناء،ّوأظهرّإعجازّاإلنشاء،ّمثّأرىّيفّالعج

ّرمضان،ّ ّيف ّواخلسوف ّالكسوف ّوأرى ّللناظرين، ّالفعل ّوآية القول
ّوع ّببالغيت ّيفّوأفحمكم ّغلو كم ّمع ّمت م ّبل ّفسكت م ّالقرآن، ل مين

ّ ّور مَيتّعظمتكم ّوأ خزيت م ّإنالعناد، ّكاملغبونني. ّفأصبحتم ّابلكساد،
ّكونواّمنّاملمرتين.هذاّحلقّفالّت

ّشىّقهرأيهاّالناسّإينّجئتكمّمنّالربّالقدير،ّفهلّفيكمّمنُّي
ّه ّيف ّتناهيتم ّوإن كم ّغافلني؟ ّبنا ّمتر ون ّأو ّالكبري، ّالغيور املكائد،ّذا

ّيف ّإالّاحلِّومتاديتم ّرأيتم ّفهل ّكالصائد، ّوهلَّّيل ّواحلرمان؟ اخلذالن
أنّت ضي عواّاإلميان؟ّفات قواّهللاّايّذراريّاملسلمني!ّّوجدتّماّأردتّغريَّ

ّكيفّأت ّهللاّيلّقوله،ّوأجزلَّ تونّوله؟ّفماّلكمّالّتلفِّيلّطَّّأماّتنظرون
نّيلّأسهمّاملالم؟ّأماّرأيتمّلّووجوهكمّإىلّآايتّاخلبريّالعال م،ّوتنصّ 

ّزعمِّّلَّطب ّفالّتقوموا ّومهكم؟ ّوخطأ ّفِّّهبعدكم، ّوالّتنحتوا يةّرّ للذم ،
ّكنتمّمتجّ بعدّالعَّ ّألسنكمّإن ّكرجلّس قِّم،ّوك ف وا ّطَّقني.ّتوبواّإىلّهللا

ّابني.التوّ ّمقعده،ّوإنّهللاّحيبّ ّءمآلهّوسّوّييفّيده،ّوخشِّ
ّمّ وإينّ  ذواّّنإّ.ينّوقلميسّ ِلّّدَّقدمي،ّوأ ي ِّّذّبورَكتّ ّع ل مت  الذينّاّت 

ّشِّ ّوكَّالعناد ّّاخلبثِّّمَّلِّرعة، عة، ّسي خذَّإن  ّوي غلَّّنم سَّلون، أون،ّبونّوُي 
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ّب ّ  ّيلقون ّي نصَّغّ وال ّوال ّجذوهتميتهم ّوحترقهم ّرون. ّمِّ، ّجذوهتمّفهم ن
ّي عدَّ ّمنهم ّالذينّس ِعدوا ّوأم ا ّونّبعدّضالهلمفسي هدَّمون. ويتداركهمّ،

مّقبلّحّ رّ  ّولَّمّرهب  ا د ا،ّدَّنكاهلم،ّفيستيقظونّم سرتجعني،ّويرتكونّحقد 
ا،ّربناّاغفِّوُيرّ  ّكن اّخاطئنيّرّ ونّعلىّاألذقانّس ج د  فيغفرّهللاّّ،لناّإان 

ّهللاّ ّويتجل ى ّكله ّاألمر ّينعكس ّفيومئذ ّالراحني. ّأرحم ّوهو هلم
ّأفواج ا،ّوترىّّ.للناظرين كلمةّّّأمواج ا،ّوتتمّ ّةالرحوترىّالناسّأيتوننا

ّهللاّ م ّأاي  ّتشرق ّفحينئذ ّسراجا، ّينري ّكيف ّوترى ّوعدال، ّصدقا ربنا
ّاملفسدين ّفنت ّواإلوي قضَّّ.وتفن ّاحلج ة ّإبمتام ّاألمر ّوهتلكّى فحام،

ّكلهاّغريّاإلسالم،ّوترىّ وجوهّالكافرين.ّفماّلكمّّقتّ هَّةّّررتَّالقَّامللل
ّكثرةّعلمات ّرّ إىلّماّتكذ بون؟ّأجتعلونّرزقكمّأنكمّتكفرون؟ّأغَّ ئكم،ّكم

ّوشاهدتّوتظاهّ  ّفضالئكم، ّوعلم ّعلمكم ّمبلغ ّرأيتم ّوقد ّآرائكم؟ ر
ّكيفّول يتمّمدبرين. ّنقصّفهمكمّودهائكم،ّوآنستم

ِّلَِّ .. ّالنجفي  ّح ججيّّوأيها ّوشاهدَت ّآاييت، ّرأيت ّوقد تؤذيين
ّكيفّهذيتَّ ّوقدّرأيتّآاثرّ،وبي نايت؟ّمثّأبيَتّوهذيَت،ّفقاتلكّهللا

ّأ ّالثعلب.. ّأيها ّوماّإنكّّتالصادقني. ّالدولة، ّهذه و فينّوت غريّعلي 
ّإالّرأتّ  ّالدولة ،ّوهللاّحيفظّعبادهّمنّمكائدّةوالنصّراإلخالصّّمنا

ّأمرٍّّ ّكل ّإن كّاخرتتّيف ّمث ّورعدَتّّّاخلبيثني. طريقّالدجلّوالضيم،
ّالبّ كاجلَّ ّمع ّالعرفاء ّكاملعارف ّونطقت ّكالغيم، ّال ّفماّهام ، ّوالَرمي  عد

،ّأوّهذاّمنّسِّاّهذا..ّأصبحَتّإبليسّذاتَّ ّرَيّاملتشي عني؟ّلع َومي 
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ّالبالدّملباراتك،ّوماّهذاّوخاطبتينّيفّرساالتك،ّوقلتّإينّج ب ت 
الريف،ّّزورّمبني.ّبلّاحلقّأنكّسافرتّهلو ىّمنّاألهواء،ّومسعتَّّإال

ّكالفقراء،ّووردتَّّعتَّفطمِّ هذهّالدايرّمنّبرهةّطويلة،ّالّمنّّالرغيف
ّاي ّكذبك ّإىل ّفانظر ّقليلة، ّوأظنّ مد ة ّاملفرتين. بالدكّّأنّّرئيس

ّاملخصِّ ّففررتّإىلّبالد ّعليكّاشتد ت، ّاملرتبة ّأو ، ّلتدورّأحَمَلت  بني،
ّكبينّغرباءَّ ّقني.ّفماّأجاءكّإالشِّقّ شَّمّ ّحولّالبيوت،ّوتكسبّالقوت

ّجِّ ّهبا ّفألقيت ّاخلصيب، ّمغناان ّإىل ّاحلبوبفقرك ّوآثرت علىّّرانك
ّم ّاي ّمثّسرتتّاألمر ّاألحشاحلبيب، ّومضطرًّضطرم ّإىلّالعَّاء، شاء،ّا

ّغرضكّومّ  ّهذا ّعنّطرقّالصادقني. ّالسفر،ّنّ وجتافيَت يتكّمنّهذا
علىَّضل ةّّعّ فاسرتجِّّ؛رضَّولكن كّسرتجعّخائباّوالّترىّفائزاّوجهّاحلَّ
ّفإن كّمنّاملفسدين.ّّأّ املسَعى،ّوإحمالّاملرَعى،ّوسوءّالرجَعى،ّواخسَّ

ّلفظَّ ّكلّ وإينّالتقطت  ّعليكّمجيعّماّرفثَت،ّ،ّورددتّ ماّنفثتَّّك
ّسقطّعليكّفهوّّفكلّ  ّإالما ّالغول،ّوليسّمن ا جوابّّمنكّايّأخا

ّعِّ ّّتاف ّكنت ّولو ّسابقني. ّكن ا ّوما ّاجلهول، ّوعز تك،ّالغوي  رضك
ّكنتَّّهلذ بتَّ منّالسفهاءّالسافلني.ّوأم اّحننّّقولكّولفظتك،ّولكن

ّبكلماتكم،ّويرجعّإليكمّسهمّجهالتكم،ّوما تفرتونّّّفالّي صيبناّضر 
ّاشتهرَّ ّإذا ّوكذلك ّّكةّ ي ّفَِّأّّكالفاسقني. ّغري ّعلى سف اكني،ّاألف اكني

ّكرجلكمّفخّ ّفأمدت ّكاحملتالني،ّوقلتمّإنّهذاّالرجل ّكانّاهلنود ذوهّإن
ّاليمنيَّ ّلنستويفّمنه ّأحد ّمنكم ّقام ّوما ّاملغتالني. ّأمرّمن ّكان ّوما ،
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بكثرةّمجعكم،ّفإنّحواّرواّوالّتفرَّطَّب.ّالّتنيَّنّغريّأنّميَِّمنكمّمِّّأحدٍّّ
ّفاجتنِّ ّعلىّقمعكم. ّمراتعنيهللاّقادر ّالبطر ّإنّالزحامّّ.بوا والّتقولوا

ّك ذ بّالرّ  حىتّإذاّّ،سلّمنّقبلّوأ وذواّول ِعنوامجعواّعليكّالعنني،ّوقد
ّو دّوجوهّاملكذ بني.جاءّأمرّهللاّفس

ّونّ  ّأوليائه، ّيف ّهللا ّعادة ّجرت ّيؤذَّّبِّوقد ّأّنم ّيفّأصفيائه، ون
ّاأل ّوي سلّ مبدء ّعليهمر، ّالزّ ّمط ّمن ّويشتِّأوابٌش ّفيسب وّنم موّنمّمر،

كف روّنمّمستهزئني.ّوالّي بالونّاالفرتاء،ّويقولونّفيهمّأشياء،ّوي غريّوي
ّاملكائدّ ّمن ّشيئا ّيغادرون ّوال ّوالتدابري، ّاملكر ّأبنواع ّبعضا بعضهم

دارهم،ّّر بواويريدونّأنّي طفئواّأنوارهم،ّوُيّوالدقارير،ّويفرتونُّمرتئني.
وحيرقواّأشجارهم،ّوي ضي عواّمثارهم،ّوكذلكّيفعلونّمتظاهرين.ّويزمعونّ
ّأحقرّ ّوجيعلوهم ّحبسامهم، ز قوهم ّومي  ّأقدامهم، ّحتت ّيدوسوهم أن
احملق رين.ّفإذاّتّأمرّالتوهنيّوالتحقريّواإليذاء،ّوظهرّماّأرادّهللاّمنّ

،ّويط لعّهللاّعليهمّهللاّألحب ائهّمنّالسماءّاالبتالء،ّفيتمو جّحينئذّغريةّ 
ويرىّأّنمّظ لمواّوس ب واّوش تمواّوك ف رواّمنّغريّّظلومني،املنّوجيدهمّم

ّوأ وذّو ّلي تِّحق ّفيقوم ّالظاملني. ّأيدي ّمن ّويّ ّمّ ا ّس ن ته، ّرحتهلم ه،ّريهم
ّفي لق ّالصاحلني. ّكلّاإليفّقلوهبمّلي قبِّّيويؤي دّعباده ّعلىّهللا قبال،ّلوا
ّال ّيف ّحضرته ّيف ّيفّويتضر عوا ّس ن ته ّجرت ّوكذلك ّواآلصال، غدو 

املقر بنيّاملظلومني.ّفتكونّهلمّالدولةّوالنصرةّيفّآخرّاألمر،ّوجيعلّهللاّ
ّنمّالّإّ.ن تهّللمخلصنياألسدّوالنمر،ّوكذلكّجرتّسّ ّمةَّعّ أعداءهمّطّ 
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ّوي باَرّ قّ ي ضاعون ّحي  ّوال ّوي كرَّكون، مَّّ،مونرون ّي سَّوحي  ّوال ون،ّبّ دون
لونّيفّالنار،ّولكنّالّللتبار،ّكون.ّي دخَّهمّوالّي رَتّويسعىّالرجالّإلي

ّاللّ وجلَّويّ  ّيف ّي ظهِّون ّهللا ّبل ّللضيعة، ّال ّولكن ّعندّج ة، ّأنوارهم ر
واّيفّساعةّماَّعلّ ّّيفتربِ ّفيّ ّ،كّأعداءهمّأبنواعّاإلخزاءاالبتالء،ّمثّي هلِّ

ّئمد ة،ّويربّ  ّقالوا، ّافتعلواّههمن زّ يّوهمّمما ّويفعلّهلمّأفعاالّ ّ،عما ّيتحري 
ّويّ اخلَّ ّبرؤيتها، ّأمرّّن ّزلق ّكل ّوي رِي ّهبيبتها، ّالقلوب ّيتزعزع ّأمور ا ل

ّويّ  ّوي ّركالصولّاملهيب، ّكلّالتقليب، ّالعدا يّالظاملنيّأّنمّّقل بّأمر
ّبتأييداتّمتواتّر ّويؤيدهم ّكاذبني؛ ّمتكاثرة،ّكانوا ّوإمداداتّمتوالية ة،

ّهّعلىّاجملرتئني.ر دّسيفَّوجي
هذهّالدار،ّّنهّهوّربّ أينّعندّفسادّالداير،ّّوأنهّهوّأرسلّفاعلموا

مّاألشرارئنهّسينصرينّويربّ أّو فاحفظّقص يتّاليتّهيّأحسنّّ.ينّمنّهت 
ّوذّ  ّأزعمَتّأينّأكيدّّّقّ القصص، ّابلغصص. ّنذيقكّولوّمتجر ع ا ما

اّلألهواءّالنفسانية؟ّأيهاّاجلهول!ّهذاّ اّللدنياّالدني ة،ّوأصيدّصيد  كيد 
ّنفسك ّعلى َت ِّقس  ّحقيقةّّقياس ّيعلمون ّال ّقوم ّمن ّفإن ك األم ارة،
ّمّ  ّقوم ا ّويلعنون ّطهّ الطهارة، ّإان ّالغوي ! ّأيها ّاملشيخةّرين. ّنبغي ال

ّاأل ّوال ّوالّوالعالء، ّواالحتشام، ّالرتف ه ّإىل ّمنيل ّوال ّواالستعالء، مارة
ّالرححّ ّ،ّوندّيفّنفسناّأذواقَّنطلبّماّطابّوراقّمنّالطعام ن،ّب 

ّصهباءّر اوس كّ  ّالدِّّفاق ّنريد ّفال ّطنافسّّكَّئِّراأَّانن، ّوال منقوشة،
ّفاحلمدّهللّّ،مفروشة ّاحملبوب، ّإالّوجه ّنريد نا إىل على ما أوصل  إن 
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ّ.من أعني العالني ب  الطلوب، وأراان ما تغي  
ّم ّيسب ين ّالغزنوي ّاحلق ّعبد ّأن ّالعجب ّكل مخسّّنذوالعجب

ّكالصاحلنيّاملت قني،ّوالّيت قيّهللا ّبعدّرؤيةّاآلايت،ّسنني،ّوالّي باحثين
ّعلىّ والّينتهيّعنّاالفرتاءات،ّوسلكّمسلكّالظاملني.ّوإينّصربت 
ّوالشتمّوالتوهني،ّ ّعنّجهالته،ّحىتّغالّيفّالسب  مقاالته،ّوأعرضت 

وأشاعّاشتهارات،ّوأرىّجهالت،ّوكانّمنّّ،ومس اينّأبمساءّالفاسقني
م ارات،ّونذيقهمّاملعتدين.ّفرأيناّأنّنرد ّعليهّوقومهّونكسرّنفوسهمّاأل

اّاألعمالّابلني اتّي ةّوسوءِّعِّبّ جزاءّالسّ  ّهللاّيعلمّماّّ،اجلذابت،ّوإمن  وإن 
ّيفّاألرضّوالسماوات ّما ّقلناّّ.يفّالقلوبّويعلم ّكلّما ّأس سنا وإان 

ّوأمانة،ّواجتنبناّالرفثّوفضولّاهلذر،ّوكلّ علىّتقوىّوداينة،ّوصدقٍّ
سواسّ،ّهبذاّالّوسّاالفتنانَّونستكفيّبربّالناّ.شجرةّت عَرفّمنّالثمر

ّاليقني ّونعلمّبعلم ّوالتوهني،ّّاخلن اس. ّالسب  ّهذا أنهّليسّبذاتهّمبدأ
ّوالّريبّأّن ّالغزنويني. ّمن ّإبليسّآخر ّالعللّاملوجبةّّمبلّعل مه هم

ّومنبتّ  ّهعبتِّشّ ّلفتنته، ّوحطبّ ِتّبَّذَّشَّّوجرموثةّ ، ه،ّجذوتِّّبِّتلهّ ّه،
ّالنعلَّّ.رتهمَّوّ عَّّكّ وحمر ِّ ّضربّنييذكرون ّيتمن ون ّكأّنم ّاملقال، ّعند

ّليّ  ّرأسهم ّويتضاغى ّّقّ دَّالنعال، ّقام ّوما ّالثقال. ّاحلقّابألحذية عبد
ّكمَّوهّصِّبعدّماّأرَّّهذاّاملقامّالشاين،ّإال فويلّهلمّإىلّيومّّ،نَّشايِّفايت

ّالصالحّ ّسبل ّوتركوا ّالسالمة، ّطرق ّكأبيهم ّسلكوا ّما القيامة،
                                                           

 )سهوّمنّالناسخ،ّوالصحيحّجرثومة.ّ)الناشر 
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ّحي ّعين ّاستسر وا ّما ّوإّنم ّهمّمعتدين. ّأّنم ّوأعلم ّاألحيان، ّمن ن ا
ّأبهدابّ ّيتعل قون ّأّنم ّأظن ّكنت  ّأين ّبيد ّالعدوان. ّوأئم ة املفسدون

سَّصالٍّّ ّوحي  ّمِّ، ّو لّ بون ّطالٍّّدِّن ّكمثل ّكوّنم ّمع ّفدرأتّ ه السيئاتّّ،
ّيفّاملصافا ّآذوينّابجلورّّة.ابحلسنات،ّوانفست  ّأصربّعلىّما وكنت 

ّالغلواّ،واجلفاء ّمن ّينتهون ّأّنم ّإىلّوأرجو ّشر هم ّبلغ ّإذا ّحىت ء،
ّالنّ  ّمن ّانتهوا ّوما ّوالعّ االنتهاء، ّاملردودونّباح ّأّنم ّفعرفت واء،

ّاملخذول ّفهناك ّاحملرومون. ّواألشقياء ّغَّأون، ّأستفل  ّأن م،ّهبَّرّ ردت 
اوزّيفّقولناّحدّالداينة،ّبلّنردّ ونذيقهمّحرهبَّ ّكلماهتمّّّم،ّوالّن  إليهم
ّكرد ّاألمانة.

ّاملسم ىّ ّالغوي  ِّلَِّأيها ّأتتكربّّبعبدّاجلب ار، ّالقه ار؟ الّّتشىّقهر
ّمَّّّبلحيةٍّّ ّأو ّأّتّ ّشيخةٍّّكث ة، ّوتّ ُمتث ة؟ ّكالنساء، ّنفسك ّعليناّفي غري

ّأيستسينَوّرّ جَّ ّلإليذاء؟ ّشّك ّالكيد ّهبذا َّنّأالناس ّأو رونّّزيستغك،
ّكال..ّبلّهوّسبٌبّهلوانك،ّوعل ةّموجبةّخلسرانك.ّحتسبّعرفان ك؟

ّ ّالصلحاء، ّأخائر ّمن ّوالسفهاء.ّنفسك ّاألشقياء ّمسلك وتسلك
ّت  عَّ ّأن ّترجو ّمث ّالفاسقني، ّمتعيشّعيشة ّزرعَتّد  ّوإذا ّالصاحلني. ن

نظرةّّاملبيد،ّفمنّالغباوةّأنّتطمعّاجتناءّالثمرّاملفيد.ّانظرّ ّمّ السَّحبّ 
ّنفسكّبسوءّأفعالك.ّكّ لِّيفّأعمالك،ّوالّهتّ 

ّالّأوانّاجلدالّواخلص ّالوقتّوقتّالتوبة، ّالغوي ! وقدّّ.ومةأيها
ظهرّدينهّعلىّاألداين،ّوقدّأشرقتّمشسّهللاّإلزالةّظالمّجتل ىّرب ناّليّ 
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ّمكذ بّبعنيّغضَبّ ّكل  ّهللاّإىل ّينظر ّفاآلن ّفكيفّتظنّالعدوان. ،
ّ ّمن ّصدنفسك ّوالتقوى؟ ّالصالح ّّوّئأهل ّأعمالكّأابلك، رداك

ّعَّريّ ك،ّوغَّكّحليتَّوتّ ومالك،ّحىتّأحالتَّنّ  ك.ّابطنكّصورتَّّرةّ ذِّت 
ّأمعنَّف ّعرفّأن كّّّمن ّوَسر حّالطرفّيفّميسمك، ّيفّومشك، النظر

ّالصلحاءّكالس ِّ ّمن ّال ّاألشرار، ّومن ّاإلنسان، ّنوع ّمن ّال رحان،
ّاألخيار،ّفاتقّهللاّوالّتكنّمنّالظاملني.

ّاملسلكّالذيّسلكتَّّرّ انظّ  .ّنكّهلكتّهلكتَّإفّ،ّواتقماّهذا
ّشكرتَّأّ  ّفما ّالدنيا ّتّ وتيت ّتذك رت. ّفما ّوذ ك رت ّالغوي ّّبّ ، أيها

ّشِّ ّوقد ّوقرّ ألدميّ اّتشنّ سواّتَّخّ اللئيم، ّوحانّ، ّالقومي، ّيتأو د ّأن ب
ّوالّترتكّطرقّ ّلكّالّتعنوّانصيتكّلربّالعباد، ّما الوقتّالوخيم.

ّ
َ
عاد،ّأوّتنكرّوجودّهللاّالقادرّعلىّاخلبثّوالفساد؟ّأالّتؤمنّبيومّامل

ّفأصلِّ ّواإلجياد؟ ّالدّوّحّ اإلعدام ّأتكلك ّأن ّقبل ّدّ نفسك كّئوجيي،
ّوابدِّاأل ّاملوعود، ّالوابل،ّّرّ جل ّأيخذك ّأن ّقبل ّاملآل، ّبه ّحيسن ملا
بة،ّفإنّهللاّحيبّالتوابنيّالرّتابلتوبةّقبلّأنّتنخرّعظمكّيفّّلّ هَّي ّ وحَّ

ّالوّ  ّوإمنا ّاملتطهرين. ّاجلنانصّ وحيب ّوتطهري ّالتقوى ّالرحن.. ّإىل ّ.لة
ّالّتكنّمنّاجملرتئني.فات قّهللاّّو

ّكالبقّ مثّنرجعّإىلّعب ّالذيّتكربّووثب ّفاعلمّايّعدوّ دّاحلق، ،ّ
ّومكف ِّ ّآذيتينّرَّالصاحلني، ّإنك ّآذيتين،ّفقاتلَّّ،املؤمنني، ّكيف ّهللا ك

ّاملهل ِّ ّمن ّكنت  ّأما ّعاديتين. ّلكّملا ّفتبًّا ّأماّّوعاديتين، لنيّاملسلمني؟
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ّاألحوال،ّ ّتفتيش ّقبل ّكف رتين ّفكيف ّالصائمني؟ ّاملصل ني ّمن كنت 
ّإىلّنفسكّصدقّأبابطيلّاملقال؟ّوعزوَتّفتحّاملالَّتّدمَّحّ وأفَّ باهلة

ّأن ّمع ّالعاقبةّاألم ارة، ّسوء ّوأراك ّأذل ك ّدعائكّّ.هللا ّمرام وكان
ّكاهلالك،ّفسو دّهللاّوجهكّوأسلمَّ ّدِّكّإىلّحلَّ املتهالك،ّأنّجيعلينّهللا

ّاإلمِّّأضيقَّّثٍّّدَّة،ّوأدخلكّيفّجَّالذلّ  ّكثرياّنّسم  برة،ّوأكرمينّإكرام ا
ّانقطعّآاثرهاّإىلّبعدّامل باهلة،ّوأعز ينّوخص ينّأبنواعّالنعمة،ّحىتّما

ّكلّ  ني.ّوأنتّرأيت ّالوقتّمنّاحلضرة،ّوإنّفيهاّآلايتّللمتومس  ّهذا
ّانتصب ّمث ّوعالئي، ّاحلياّتَّرفعيت ّوإزرائيبّءبرتك ّأنمنّّ.سيب  وكيف
ّالفج ار، ّألسن ّّحصائد ّوما ّكَّالّرنا ّمن ّكلهم ّالكف ار.ّّمِّلِّسل اللئام

ّكالمكّعليولكنّ ّك،ّوأنّرأسكّعليكّأنّتعيّمينّأنّغوائل ّتلني 
ّبنعليك،ّوماّظلمتناّولكنّظلمتّنفسكّايّأجهلّاجلاهلني.

ّّ.أيهاّاجلهول!ّحتاربّربكّوالّّتشاه،ّوّتتارّالفسقّوالّتتحاماه
ّ ّتواضعت  ّحق رتَّكلما ّأكرمت  ّوكلما ّإالّّّاومّ.استكربَت، كانّهذا

ّكانّ،زرعكلضيقّربعك،ّوقساوةّ هللاّفيكّافتضاحك،ّفماّّقدرّ ّمث
ّأقصرتَّ ّوما ّصالحك، ّفيه ّكان ّطريقا ّواإليذاء،ّّاخرتَت ّالسب  عن

ّواآلنّأكتبّجوابّاعرتاضاتك،ّ ّإىلّاالنتهاء، وآذيتينّفبل غتّاألمر
ّليعلمّالناسّتعص بكّوجهالتك،ّولتستبنيّسبيلّاجملرمني.

ّهذيتَّ ّما ّّفمنها ّقصة ّاإلفكّ"آت"يف ّواخرتت ّاحلياء ّوتركَت ،

                                                           
  ّكماّتدلّعليهّالرتمجةّذرعك"سهو،ّوالصحيح:ّهو  .ّ)الناشر("ّأيّقلبك,
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،ّقّاألمواتَّهللاّفلحِّّ،ّوتّفيهّنبأّ قد ماتّ"آت"األعظم.ّوقدّعلمَتّأنّ
عينكّكالعمني.ّوأم اّماّّ،ّفالّتغضّ وصد قّهللاّفيهّقويلّوأخزىّالقت اتَّ

ّقّ  ّاي قك ّح  ّفهذا ّامليعاد، ّبعد ّموته ّيف ّأيهاّّضاعةَّتكلمَت العناد.
ّكانّموتّ فّيفّاّبعدمّالرجوع،ّوقدّثبتّأنهّخاطمشرّوّ"آت"اجلهول!

ّإىلّ ّوعاد ّميعاده ّانقضى ّفلما ّواخلشوع، ّابخلوف ّأوقاته ّوزج ى امليعاد
ّاإل ّآخرّسرية ّمن ّأشهر ّسبعة ّيف ّومات ّهللا ّنكال ّأخذه نكار،

ّكّ االشتهار.ّومكَّ ،ّوأم اّوارىب ار ا،ّواشتهرواّخالفّماّرّالنصارىّمكر ا
ّابّرّ"آت" ّوما ّأتىل  ّكانّذكرّ ّى.فما ّوكانّ"،الرباهني"مكرهمّيفّّوقد

ّذكرّ  ّفِّّفيها ّوبيان ّاملتطائرة، ّفتنتهم ّظهور ّقبل ّاملنسوجة، ّكذلريتهم
فانظرّإىلّدقائقّعلمّهللاّاخلبري،ّوحكمّهللاّاللطيفّالقدير،ّوالّّ.الواقعة

ّكانتّيفّنبأّّّهتذِّ أنّّ،ّوهللاّأحقّ "آت"كاملستعجلني.ّأالّترىّإىلّشريطة
هّنفسكّأعظم.ّأالّت ن زّ هبتاانّّهّالذيّقد م،ّفات قّهللاّواجتنبّ يويفّشرطَّ

ّاألخيار القد وسّعنّّهّالسب وحَّفكيفّالّت ن ز ِّ،ّعنّنقضّالشرائطّايّعدو 
بلفظةّيفّأايمّامليعاد،ّوتركّسريتهّّماّتفو هَّّ"آت"تلكّاألقذار؟ّوتعلمّأنّ

األوىلّوماّأظهرّذر ةّمنّالعناد،ّبلّأظهرّرجوعهّمنّاألقوالّواألفعال،ّ
ّواألحوا ّوالسكنات ّواحلركات ّوما ّاد عىّثبتَّأل، احلي ةّّنّصولِّمِّّ،ما

،ّوشهدّقومّمنّ ،ّبلّأعرضّووىل  وغريهاّمنّالبهتاانتّالواهيةّوماّأتىل 
ّبعدّ ّأنكر ّإذا ّمث ّواالرتعاد. ّابخلوف ّامليعاد، ّأايم ّأنفد ّأنه األشهاد،

                                                           
 )يبدوّأنهّسهو،ّوالصحيحّ"تلك".ّ)الناشر 
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ّّاألشهرّاملعي نة،ّفأخذهّصولّ 
َ
ّكانّّ.ضة،ّوأوصلهّاملوتّإىلّالرتبةرّ امل فلو

ّاإل ّكانّهللاّهذا ّوما ّالعباد، ّرب ّحبكم ّفيه ّملات ّامليعاد، ّيف نّأنكار
والّيبايلّماّذكرّيفّشريطته،ّإنهّ،ّجتههّ أيخذهّمعّخوفّاستوىلّعلىّمّ 

لِّ د،ّوإنهّالّيظلمّالناسّحىتّيظلمواّفّماّوعد،ّوالّيطويّماّمهَّالُّي 
ّأنفسهم،ّوإنهّأرحمّالراحني.

ّّو ّكاللئام، ّالتكذيب ّمن ّتنتهي ّال ّكنَت ّكانّوإن ّالفتح ّأن تظن
ذيّالعز ة،ّوتشهدّحالفاّّم ابهللفعليك أن تُقسِ للنصارىّالّلإلسالم،ّ

ّوتدعوّهللاّأنّيضربّعليكّ ّالقضي ة، ّاحلقّمعّالنصارىّيفّهذه أن 
ّالسماء،ّذل ةّ  ّمن ّكانّاألمرّخالفّذلكّاالد عاءّوخزاي  فإنِّلّّ.إن

ّ ّوذل ة ّهوان ّذلك ّبعد ّفأّ إىل عامي صبك ّكاذّرّ قِّ، ّوأحسبكّّأبين ب
.ّإن كّفلعنة هللا عليك اي عدّو اإلسالمّمّوِلّتنتهِّقسِّكإمام.ّوإنِّلّتّ 

ّتريدّعزةّنفسكّالّعزةّخريّاألانم.ّ
ّ"آت"أنّالنصارىّومثلكّمنّاليهود،ّلعنوينّيفّأمرّّوأم اّماّذكرت

ّاحلّ  ّأن ّاملمسوخ ّأيها ّفاعلم ّكاملردود، ّاخلواتيم،ّوحسبوين ّعلى كم
نّيفّؤَذّو.ّإنّأولياءّهللاّوأصفياءهّيّ نّالقدميوكذلكّجرتّعادةّهللاّم

قومّرونّأبنواعّالتحقريات،ّمثّيرونّوي ذكَّابتداءّاحلاالت،ّوي لَعنونّوي كفّ 
ّوي ّاألمر، ّآخر ّيف ّرهبم ّالزمر،ّئربّ هلم ّألسن ّمن ّوينج يهم ّقالوا ّمما هم

ّمببدأّ ّفالفرح ّللمت قني؟ ّالعاقبة ّأن ّقرأت ّأما ّابحملبوبني. ّيفعل وكذلك
ّالفاسقنيّمناألمرّ واللعنةّاليتّت رَسلّإىلّأهلّالفالحّوالسعادة،ّّ،ِسرَيِ
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ّإىلّالالعنني فاإلبشارّمبثلّذلكّاللعنّّ.فتظهرّفيهمّآاثرّاللعنةّ،ت  َرد 
ّالفتحّمنّأماراتّاحلمقّوالسفاهة،ّوجعلّ ّندامةّيفّاآلخرة، ّأمارة ه

ّ ّالفتح ّبل ّوكذلفتٌح ّوالعاقبة، ّاألمر ّمآل ّيف ّلعباده ّهللا كّي بديه
ّكلهّعلىّّاخلزيّخزيّ  اخلامتة،ّوالّاعتبارّملبادئّاألمور،ّبلّاحلكم

ِلّّوكل ّلعنٍّّّ.آخرّاملصارعة،ّوعليهّمدارّالعزةّوالذل ة،ّوالفتحّواهلزمية
ي نَبّعلىّالواقعةّالصحيحة،ّفهوّبالءّعلىّالالعنّوعذابّعليهّيفّ

ّواآلخرة. ّيّالدنيا ّوالسفيه ّواملآل، ّاخلامتة ّيتدب رون فرحّوالعاقلون
عّمك  "آمت"أين  اآلن وتطّلب   فانظر  ه ال.ّعّاجلّ مببادئّاألمرّوُيدَّ

ّفأالكبري ّميت ِّل ّفلو ّذكرّي؟ ّهللا ّأن  ّوتعلم ّالشرير؟ ّأيها ّذهب ن
ّ ّفرعاه، ّإهلامه ّيف ّوأكملّلوف عراه "آمت"ر موت فأخ  شرطا ،

ه،ّوأذلّ ّوشرطّنبئهّووف اه.ّمثّإذاّمتر دّأرداه،ّفتم ّماّقالّرب ناّ ّفاحّراي 
ّكذ بّوأخزاه،ّوحصحصّاحلقّوبوركّمغناه،ّفهذهّشقوتكّ هللاّمن

ّكنتّماّتراه. ّّإن
ّ

ّأحبابِّّّبنيَّّّيهّحيًّال فِّأوّت ّ ّهلّماتَّّعشريتهّ ّل ّسَّّ"آت"ز ينّأينّغَّّر دَّايّقِّ
ّّملراتبِّي نهّشكّ أوّيفّحَّّانَّ هلّحّاخلص مِّّهلّت ّماّقلناّمنّالر حنّيفّ

ّكنتّتّ  ّإىلّالش ر طّالذيّأل غي تَّفان ظّ ّنّخبلٍّّمِّّجوبّ رّأي هاّاحملبصِّإن  ّلعتايبّر 
ّفسقٍّّمِّّأي هاّاللع انّّ"آت"قدّماتّ سَّاِّّن  ق أ ّفخ  بايب إن ّهللاّصد  ّينّوأح 

ّإىلّنبأٍّّتن ظّ اّ  ّك ر  لَّعِّّنّ ىّاملهيمِّردَّأَّّكاءٍّّذّ  جل ىّاآلن ّبعذابِّّدِّيّ ال وَّّأهلِّّج 
ّطال بِّّيشفيّالص دورّويرويّقلبَّّجٌّرَّهىّأَّ فيهّألر اببّالنّ ّدقّ  لص ِّلَّ

ّلرايضّدينّهللا ٌّجرت  ّكن تَّّالرجالِّّعنيّ ّّسهاونِّت ّّّعني  ّككالبِّّّولكن 
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ّ

ّكنَتّجتعلّلعنةّاخلَّ ّرّ لقّدليالّعلىّسخطّربّالعاملني،ّففك ِّمثّإن
ّمنّالصاّ"عبدّهللا"يفّ ّمطرّالذيّحتسبه ّعليه ّكيفّانصب  حلني،

نّأيديّالعلماءّوعام ةّر اّمِّقّ ارّذليالّحمهلوانّواللعنة،ّوكيفّصواّالذل ة
ّوكي ّكالكَّالربي ة، ّبالد ّمن ّأخرجوه ّالفَّفَّف ّعليهّجَّرة ّاشتد ت ّحىت رة،

لعذابّابّبوع ذ ِّّ،العيالّلَّعوَّأبّاملال،ّّواألهوال،ّوصفرتّالراحةّوّنّ 
ّ ّاملود ق ِّاملوقع، ّاحتذىّالوَّقع.ّوطّوقّابلفقر ّواغتَذىّالشَّاملا َجى،َّجى،

ّمثّّوكذلكّأنفدَّّ.َوىواستبطنّاجلَّ ّوانتيابّالن  َوب، ّيفّالك َرب، عمَره
ّبهّ ّزال ّما ّمكلوم ا. ّمطعوان  ّوعاش ّملوم ا، ّخمذوال ّاهلند ّإىل هاجر

                                                           
 ّكبارّأولياءّهللاّاملعّر وفنيّيفّاهلند.ّوقدّأوصاهّمرشدهّهوّاملولويّعبدّهللاّالغزنويّأحد

ّبلّحننّاآلنّيفّ ّعلىّوشكّالظهور ّوهو ّبنجابّابهلند ّيفّمنطقة ّولد ّاملهديّقد أن
ّاملولويّعبدّهللاّالغزنويّزمنه ّوكان ّهبطّمنّ. ّقد ّعظيما ّنورا ّرأىّيفّالكشفّأن قد

ّمنه.ّواالسماءّونزلّعلىّقاداينّولكنّأوالدهّح ِرم
ّاملوعّو ّاملسيح ّالفورّحجرتهّودعاّّدّلقدّلقيهّسيدان ّالدعاء،ّفدخلّعلى يفّشبابهّوطلبّمنه

ّالكافرين."ّمثّ ّالقوم ّالدعاءّوهو:ّ"أنتّموالانّفانصرانّعلى له،ّمثّجاءهّوأمسعهّإهلاماّتلقاهّبعد
ّالشيخّ ّالصحابة.ّوقدّتويفّهذا ّاإلهلامّأنّنصرةّهللاّستحالفكّعلىّشاكلة قالّله:ّإنّمعنّهذا

ّاإلما ّاملوعودّالصالّقبلّدعوى ّاملهديّواملسيح ّ.م
قدّرأىّيفّرؤايّأنّبيدهّسيفاّمسلوالّلهّبريقّوملعانُّيرجّّوكانّحضرةّاملسيحّاملوعودّ

الرؤايّّنفسّمنهّنورّوأنهّيضربّبهّمشاالّوجنوابّويقتلّألوفاّمنّأعداءّالدين,ّوأنهّرأىّيف
ّالسيفّفهيّا حلججّاليتّأعطاكّهللاّالشيخّعبدّهللاّالغزنويّوسألهّعنّتفسريهاّفقال:ّأما

ونصركّابلدالئلّوالرباهني،ّوضربكّإايهّمشاالّوجنوابّفهوّإراءتكّآايتّروحانيةّمساوية،ّوأماّ
ّقتلّاألعداءّفهوّإفحامّاملخاصمنيّوإسكاهتم.

يوجهّحضرتهّاخلطابّهناّإىلّاملولويّعبدّاحلقّالغزنويّالذيّهوّأحدّتالمذةّاملولويّعبدّهللاّ
ّاملهديّالغزنوي،ّغريّأنهّوق فذك رهّحضرتهّيفّعدةّّفّيفّصفّاملعارضنيّلسيدانّاإلمام

ّمواضعّمنّكتبهّمباّقالهّمرشدهّاملولويّعبدّهللاّالغزنويّوماّرآهّيفّالكشف.ّ)الناشر(
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الالعنني،ّوطعنّالطاعنني،ّّقطوبّاخلطوب،ّوحروبّالكروب،ّولعنّ 
ّوأقوَّ ّوتكاثرتّالفنت، ّاملرتَّحىتّتواترتّاحملن، ّونبا ّوكانّىّاجملمع، ع.

ّكالصائدّالفوتّ ي داسّحتتّهذهّ ،ّالشدائدّحىتّفاجأهّاملوت،ّوأخذه
فماّظن ك..ّأكانّهوّمنّالصلحاءّأوّمنّّ.وأدخلهّيفّالزمرّالفانيني

ّالفاسقني؟
ّسخطّ ّعلى ّيدل  ّال ّالعدوان، ّوأهل ّالفاسقني ّلعن ّأن فثبت

ّوإ ّالّيالرحن، ّاملفسدينّوأهلّالشرور، صّمراتبّأهلّالعملّنقّ يذاء
صلةّاالجتباءّحضرةّالكربايء،ّووّ ّحمِّر ّّسيلةَّاملربور،ّبلّيكونّلعنهمّّو

وإنّشئَتّفارجعّإىلّّ،وكذلكّبش رينّريبّيفّتلكّالفتنةّ.واالصطفاء
ّفيهاّعنّهذهّالقصة،ّوأنبأَّّّرّ ،ّوانظّ "الرباهنيّاألحدية" ّكيفّأخربّريب 
ّمِّ ّنبأ ّالنصارىّّ"آت"ن ّأن ّوأخرب ّاملل ة، ّهذه ّويهود ّالنصارى وفنت

ّويكونونّمعهمّّميكرونّبكّيفّاألزمنة ّعظيمة ّويهي جونّفتنة اآلتية،
ّاألم ة ّهذه ّأنتمّّ.علماء ّفهل ّالواقعة، ّمنّهللاّقبلّهذه ّشهادة فهذه

ّالع ّاللعنة،ّتؤمنونّبشهاداتّحضرة ّكنَتّالّترتكّاآلنّذكر ّوإن ز ة؟
ّوانظّ ّرّ ففك ِّ ّالنبأ ّهذا ّلعَّمَّّرّ يف ّومَّن ّفيه ّهللا ّنه ّمورد ّجعله ّ.ةرحالن

ّكيفّأخرب ّالنصارىّميكرونّوأيتونّابلفِّّوانظرّأنه رية،ّمثّيفتحّهللاّأن 
ّاحلقّ وجيعلّالكر ةّألهلّاحلقّإبراء ق  ّةّاآليةّالواضحة،ّوينصرّعبدهّوحي 

ّكافرين.ّفهذهّاألنباءّاليتّ وي بطلّالباطلّابلصولةّالعظيمة،ّوُيزيّقوما
ّكانتّمكنونةّ ّ"الرباهني"ك تَبتّيفّ ّاألايم،ّّمنّهللاّالعال م، ّهلذه فيها
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ّتم ّهللاّحج تهّعلىّاخلواصّوالعوام،ّولتستبنيّسبيلّاجملرمني.ّليّ 
ّإىلّ ّالنور ّمن ّوالساعون ّواخلصام، ّاحلرب ّإىل ّاملسارعون أيها

هرّهللاّذيّاجلاللّقالكالم،ّوالّتت قونّتتفك رونّيفّالظالم،ّماّلكمّالّ
ّةّاحلياةيشآثرتّعأمام؟ّأت رتكونّيفّدنياكمّوالّترونّوجهّاحلِّّ؟واإلكرام

وإىلّهللاّارجعوا،ّفإن هّّ،اثمّوالعقب؟ّتوبواّتوبواأوّنسيتمّيومّاألَّّ،الدنيا
ّقوم اّفاسقني. ب  ّالّحي 
ّاد عيَتّايّمَّ إينّأانضلّيفّالعربيةّّّنكّقلتَّأنّأضاعّالدين،ّومم ا

ّكاألدابءّاملاهرين،ّّو كّايّحي َّأكونّمنّالغالبني.ّوَّكاملرجتلني،ّوأستملي
ّدنيّّتّ ِلَِّّ،مسكني ّالذيّأعرفكّزيّاسم ّألسَت اكّوقدّضاعّالدين؟

ّكثريّاهلذاينّقليلّالعرفانالفطرةّسفيهّاجلَّّمنّقدميّالزمان؟ّغيبّ  ،ّنان،
اربّوحتّ،البازلّارعّهبذهّالقوةّالفاتكَّاللسان؟ّأتصّنِّكَّلَّعر ةّمبَّّومصاملّو
ّكال..ّبلّتريدّأنّتّ ّيّ مِّالكَّ متك،ّوتشهدّعلىّصّ الناسّوَّّيّراجلازل؟

ّ ّنتكب ّأّ جهلك ّتذوقّ، ّأن ّوأردَت ّمناضليت، ّعلى ّعزمَت ّكنَت وإن
ّالرّ حَّ ّي دعى ّكما ّفأدعوك ّوحربيت، ّي دّنَّيب ّأو ّلالصطياد، ّالنارّصيد
ّأنلإل ّمنّاالبتداء ّبيدّأينّاشرتطت  إالّبني ةّي عارضينّأحدّّالّمخاد.

ينّأ انضلكّعلىّهذهّالشريطة،ّليهلكّمنّهلكّأاالهتداء،ّفامسعّمينّ
ّاتّ  ّفإن ّاملقال،ّّفقَّابلبي نة. ّحماسن ّيف ّوتغلب ّالنضال، ّيف ّأ غَلب أن

ّوأحسبكّمنّاألتقياءّالكرام،ّوإنّفأتوبّعلىّيدكّابإلخالصّالتام،
أنّتتوبّّّاجلدال،ّفماّأريدّمنكّشيئاّإالأنّهللاّأظهرّغلبيتّيفّات فقَّ
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ّوتبايعينّ ّواالنفعاليفّاحلال، وت صد قّدعوايتّبصدقّالبال،ّّابلت ذل ل
ّوتؤثرينّعلىّالنفسّوالعِّلكّمجاعوتدخلّيفّسِّ رضّيتّابالستعجال،

ّفتعالَّ ّالشريطة، ّهبذه ّرضيت ّكنَت ّفإن ّالني ة،ّبصحّ ّتعالَّّواملال. ة
،ّوتعلمّأينّماّأريدّيفّهذهُّّممعَّّدّ هَّشّ اّو ّالرشدّمنّالغي  ،ّليتبني  احلي 

الدعوة،ّأنّحتسبينّالناسّأديباّيفّالعربية،ّوالّأابيلّأنّيرموينّجبهالة،ّ
ّأّ  ّيقولوا ّوإثباتّإّإالّأريدّ ّإنّ ّ،الّيط لعّعلىّصيغةّيّ م ِّأو ّاآلية، قامة

ّمنّ ّاخللق ّولينجو ّالناس، ّعلى ّهللا ّحج ة ّليتم ّالبي نة، ّهبذه الدعوى
ّاهلداية،ّ ّأبواب ّعليهم ّوتنكشف ّالغواية، ّمن ّوليمتنعوا الوسواس،

ّابنيّم صد قني.وأيتوينّتوّ 
ّكالذيّنقَّ ّكنَتّت عاهدينّعلىّهذا،ّولسَت هدّوآَذى،ّضّالعفإن

ّّوّمّ فقّ  ّالشرطّللنضال، ّّوِتّأّ هبذا ّبوجهّهللاّذيّاجلالل، ّشأَّينّحالفا ِهد 
هّبعدّطبعهّبصدقّالبال،ّفرتاينّرّ منّالرجال،ّمثّاشتهِّّلٍّّدّ عَّّعليهّعشرةَّ

ّاحلال،ّّ ّيف ّعندك ّحاضرا ّمتقضّ بعده ّاجلبال،ّّيكبازي ّطيور على
ّكلّ مزّ فتّ  بينك،ّليظهرّمنهّهذاّعهدّبيينّّوّقّإبذنّربّالعاملني.ممزّ ّق

زيّ ُّي  ّالكذب ّوإن ّالكاذبني. ّمن ّكان ّمن ّوليهلك َّمي  ن ك، ّأو َمي ين
ّوتقولونّماّ ّاإلخزاء، ّولكنكمّالّتبالونّهللاّويوم رقّرحله، ّوحي  أهله،

فونّاحلقّو ِّياء.ّأالّإنّلعنةّهللاّعلىّاملّزتشاءونّبرتكّاحل رين،ّالذينُّي 
ّّمفسدين.ويزي نونّالباطلّويريدونّأنّي طفئواّنورّهللا

ّاهجّ ّ ّمسوقالوا ّتالقوهم ّوال ّهؤالء ّعلىّل ِّروا ّت صل وا ّوال مني،
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ّإنّ ّ،أمواهتم ّواقتلوهم ّجنازاهتم، ّ،قدرتّعلىّقتلهمّيفّحنيّوالّتت بعوا
ّرِّ ّواّنبوا ّأمواهلم، ّوالّواسرقوا ّواشتموهم، ّوسب وهم ّوكف روهم حاهلم،

ّكيفّحنتواّمسائلّمنّّالتذكروهمّإ ق رين.ّتبًّاّهلم! عندّأنفسهمّوماّحم 
خافواّأحكمّاحلاكمني.ّأولئكّعليهمّلعنةّهللاّواملالئكةّوأخيارّالناسّ

ّالربي ةّحتتّالسماءّولوّمس واّأنفسهمّعالِّّ،أمجعني ّمني.وأولئكّهمّشر 
ّمكتويبّهذاّيفّاللسانّالعربية،ّألختربكّقبلّأنّ ّكتبت  مثّاعلمّأين

.ّوماّأريدّأنّيكونّأجيئكّللمناضلة،ّفإينّأظن كّغبيًّاّومنّاجلاهلني
ّعَّ ّيقصد ّكالذي ّوأكون ّص لفة، ّإليك ّيدهّذِّذهايب ّيف ّأيخذ ّأو رة،

ّعز ةَّرَّ ّأريدّأنّأعطيّجاهالّحبت ا ّوما ّذِّّوثة، ّوأرفعّله ّيفّاملقابلة، كره
ّكنَتّمنّأدابءّهذاّاللسان،ّفالّيشقّ  عليكّأنّتريينّيفّّالعام ة.ّفإن

ّكنَتّابرع اّم ،ّالعربيةّبعضّدررّالبيان،ّبلّإن ني 
َ
نّغريّالتصل فّوامل

مسأليتّّّفستكتبّجوابّذلكّاملكتوبّيفّساعةّأوّساعتني،ّوالّتردّ 
ّوترسلّيفّاحلال.ّوعليكّأنّ ليّبقدرّماّأمليت  كاجلاهلّاحملتال،ّبلّمت 

ّك ّبهّمنّدرر دررّتراعيّمماثليتّيفّالنظمّوالنثرّواملقدار،ّوأتيتّمباّأتيت 
ّكلهّف ّفعلَت ّابلسرعة،ّمثّإيلّ ّلّ رسِّأَّالبحار.ّوإذا ّلّ نزَِّأّّمكتوبكّالعريب 

ّساحتكّكالصاعقةّاحملرقة،ّويفتحّهللاّبينناّابحلقّوهوّخريّالفاحتني.ّ
ّكنَتّماّأرسلَتّجوابكّإىلّسبعةّأايم،ّأوّأرسلتّيفّاهلنديةّّ وإن

ّكجَّ ّفصيحة ّغري ّعربية ّأو ّكالم،ّكعوام، ّمن ّقليال ّأرسلت ّأو هام،
ّمن ّال ّاجلاهلني، ّالسفهاء ّمن ّأنك ّومنّّفيثبت ّاملتكل مني، األدابء
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ّفأتر ّ ّالّمنّرجالّيؤثرّنطقهمّعلىّمثارّالعجمات، كّّكّ العجماوات،
ّكّكّسقٌطّمنّاملتاع،كماّي رتَّ عراضّالناسّعنّالسباع،ّإوأ عرضّعنك

ّوأشيعّيفّهذاّالبابّشيئاّألويلّاأللبابّواملستبصرين.
ّغّ ّماّوأم ا ّاي ّوكيدك ّدجلك ّفهذا ّاملباهلة، ّيف ّمتفر د ا ولّتدعوين

ّيفّ ّمين ّالشرط ّأن ّالبط ال، ّوالغوي ّالدج ال، ّأيها ّتعلم ّأال البادية.
عنيّالصادقني؟ّعشرةّرجال،ّملالعنةّوابتهال،ّيفّحضرةّمّ ّاملباهلةُّميئّ 

ّأنّأت ّاحلج ةّّ.فماّقبلَتّشريطيت،ّوكانّفيهّنفعكّالّمنفعيت مثّأردت 
ّعاملني ّرجال ّمن ّبثالثة ّفرضيت  ّاملتعص بني، ّرهطك ّوعلى ّ،عليك

ّعليكّوقنِّ ّاألخيار،ّأبنّتباهلينّمعّعبدّالواحدّّعتّ وخف فت  ايّعدو 
ّ.أمنيّبناّشيخٍّّازراعتك،ّّووعبدّاجلب ار،ّوإّنماّأكابرّمجاعتكّوحراثءّ

ّودخلَتّ ّوالزور، ّالكذب ّد ب ر ّوول يَت ّالنور، ّمن ّالظالم ّفرار ففررَت
ّكاملتخو فني.اجلّ  ّعلىّصاحب َّّحر َّوَرَد ّوفقَّوما ّفر ا ّإّنما ّعين َّي ك؟ ي ك،ّآ

ّوأيّ  ّكاملباهلني. ّجاءاين ّإنّ ّوما ّاملباهلة ّمن ّمنعهما كاانّّّخوف
ّّعلىّوجهّالبصرية؟ّفأينّذهباّإنّكاانّمنّالصادقني؟ي كف راينّ 

ّأقوالكّيفّاشتهارك، ّبكمالّإصراركّومن ّ:أنكّخاطبتينّوقلَت
ّاملاءإ ّيف ّوتغرق ّالنار ّيف ّحترتق ّضرّ ّ،نك ّميس ين ّدخلتهماّّوال لو

ّكلّّمنّالبالء.ّأماّاجلواب..َّفظّ وأ ح ّالكذ ابّأنكّرأيَت فاعلمّأيها
ناّأينّئّ نبِّوَكى.ّفأالنّ ّّف ضلةَّايذلكّبعدّاملباهلةّاألوىل،ّوأ غرقَتّوأ حرقَتّ

ّكاألشقياء.ّوأينّن  يَتّمنّخ ّيفّماءّالتند م رجَتّمنّاملاء؟ّبلّم ت 
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ّ ّعلىّاألشرار، ّاليتّتط لع ّاحلسرة ّبنار ّبلّاحرتقَت ّصارتّالنار؟ وما
ّآالم ا،ّ ّولقيت ّهللا ّإخزاء ّانر ّأكلتك ّبل ّوسالم ا، ّبرد ا ّعليك النار

زيّهللاّاملفرتين. ّوكذلكُّي 
ّحسبواّ ّولو ّحق ا ّالفاسقون ّهم ّاحلق ّبغري ون ّيتكرب  ّالذين إن

ّالصاحلني ّمن ّي عرَّأنفسهم م ّرهب  ّفضل ّوجدوا ّوالذين ّأبنوارهم،ّف. ون
ّالنكسارهم،ّوالّمي شونّمستكربين.ّوآخرّوميشونّعلىّاألرضّهوان 

ّالعاملني.  دعواانّأنّاحلمدّهللّرب 
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 قصيدة من الؤلف
 

ّ ّدمّ مرت ِّ ّّحٌّمص لِّّ ّدوقٌّصَّ إين 
ّاهل دىّّإينّأانّالبستانّّبستانّ 

ّّحامةٌّ ّروحيّلتقديسّّالعليِ 
ّاَماّجئتكمّّيفّغريّوقتّعابثّ 

ّعتاّدبٍّّنّجَّصارتّبالدّالدينّمِّ
ّنابقيّقومّّخادمونّّلدينِّّهل
ّدين هّ ّّ أل حييَّّ أرسل ينّ فاهلل

ّهدّّاملخالفّابطلّيفّأم رانجّ 
ّالئِ حٌّّ املهيمنّ يفّوجهناّنور

ّمكائدٍّّّخيطِّّضّكلّ اليومّي نقَّ
ّفي قطَّنّكانّصَّمَّ ّعِّّعر قهّ و االّ 
ّانأم رَّّ ّ لف  وكّ    انآث رَّ  ّهللّ اَّ

ّجنابهِّ ّعزيزّ ّ ىُي  زَّّ فالّكٌّملِّ
ّببدعةٍّّوماّالتكفريّمنكّّّكفِ رّ 

ّمِّقدّكف ِّ ّنبي ِّنّقبلّرت  ّناصحب 
ّولعنهمّ إىلّّاملتشي عنيّّرّ نظّ اّ 

ّبّ تكذ ِّّ جاءتكّآي ايتّفأنت
ّبسيف ّزَجاجةٍّّّ ايّمنّدانّمين 

ّمّ  أسلّ  يَّمِّلّ عادايتّّوسِّمّ َّّسم ّّ
ّ ر مّ تتصّ ال الَع نيّ إيل ّّّ أتيتّ
ّمت رن ّ   ّدٌّغارِّ  ّّعن دليبٌّ  أوّ

ّمّ قدّجئتكمّوالوقتّّليلّمظلِّ
ّمّ تعلَّّ بعدّروضٍّّّرَّ ىّوأقفَّوَّأَق ّ 

طّ  ّمّ أمّهلّرأيَتّالدينّكيفّحي 
ّيست سلمّ ّ فهلّمنّراشدٍّّّحقّ 

ّيت ثل مّ   الّ ال رحنّ سيفّمن
ّمّ متوسّ ّّانظ رٌّّ إنّكانّفيكم

ٌّ لَّ ّمّ م رب َّّّ حيلّأوّّشديدسَّّني 
ّمّ ذَّ هَلّ ّ أوّ  القناّّي ردي هّعاليةّ 

ّمّ جَّمّ فالقلبّعندّالفنتّالّيتجَّ
ّي كَرمّ ّّلكَّ ّبّالّأابإنّاملق رّ 

ّمّ املتق دّ  عهدهّّّتق ادمَّ  ّرسمٌّ
ّمّ هّ  ّ مّ  وهّ ّ ،كفرةٌّ قالواّلئ امّ

ّعَّت ّ ّ ماّغادرواّنف سا ّمّ وت كرَّ ز 
ّمّ كت ِّتّ ّّفأنتّّرااييتّّشاهدتَّ

ّمّ مستلئِّّّفارسٌّّفإينّرّ فاح ذَّ

ّ
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ّأنيندّالوقائعّّنّشهِّي درِي كّمَّ
ّقدّشققت ّجذورَّّكمّ  ّقلوبٍّ ّهامن

ّفإنّنطقيّمفحِّ ّمٌّوإذاّنطقت 
ّكلّ  ّرٍّّبَّّوآبخَّكذ ِّمّ ّحاربت 

ّهاكلّ  ايّالِئميّّإن ّّامل كارمّ
ّفإنناّضالالن ِّّأزمعتَّإنّكنتّ

أريَتّالعِّ ّفٍّّتصلّ ّلمّايّابنََّهالّ 
ّمىوالعَّّالسفاهةّفّّعمركّضاعقدّ

ّهّ  بعضّ  ّمثٌّإّالظ ن ّّ  إنّ ّ قدّجاء
ّز ّنّ هّّالعايتّومَّأهلَّّيالِكربُّي 

ّآجال كمّ اذكرواّ الناسّ اَيّأي ها
ّكمعبدواّخال قَّاَيّأي هاّّالناسّا

ّّ اال دني أرىّّ إين ّبساع ةٍّّ متر 
ّمعبودكمّطواسخِّتّ الّّفلهذه

ّبع دماّ  لغوٌّ ّذر العّ  توبواّوإنّ
ّرح مةّ ّ النصيحة فناّيفّإانّصرَّ

ّخل ريكمّ ّ ب ع ث تّ   قدّّ إين ّوهللاِّ
ّفنحاربّ ّ تبغيّحربناّّإنّكنتَّ

ّمّ الوغىّمتقدّ ّّّصف ِّويفّ ّبطلٌّ
ّمّ وأكلّ ّمتّ منّصدورٍّّقدّكلَّّكمّ 

ّمّ نّيكيدّّوجيذِّعّمَّفيقطَّّسيفٌّ
ّمّ فت علَّّ  عليكّ للحربّدائرةّ

ّمّ تسلَّّصدقٍّّّلَّب ّسّ ّكّ فاس لّ يفّالصدقّ
ّمّ ي غَّضَّ ّأييتّّلصيدٍّّّ  أنيتّكما

ّمّ أعلَّ الّ ّمبا اَّع ال مّ ّكنتَّإنّ
ّمّ حيلّ ّ الس ف اهة بعدّ  طوىبّملن

ّمأمَثّ  كّنانَّجَّّلّ لِّضّ والّيّ ّفارفقّ 
ّمّ ي ع ظِّّ   فامله يمن   رّيص غّ ّهللِّ

ّمّ وهت جّ    ّد َّرّ ت ّّ  الّ امل نااي  إنّ
ّّ  هللا ّتوب واّوإنّ  ّمّ  أرحَّ   رب 

ّيتل و مّ   الّ  املاءّّ قلي ل  ي ٌمّغَّ
ّمّ يت ندّ ّ  ذيل ِّلّّ   وطوىب  ّوب وا ت

ّسرائركمّ ّاجملرمّ  وا ِخَذّ ك ِشَفت 
ّمّ  وتكلّ ّ بياننا ّحسنّ ّلَّماّحَّ
ّمّ ل  وم كّ  ّّمٌّ م  لهَّّ   إن ي   ّوهللا
ّمّ  متخيّ  حاض رّ  ف إينّّ  زّ ابرِّ
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ّالقصيدة الثانية
ّيستقيّ نّكانمَّّىّكلّ َوّرّ حبمدكّي ّ ّ قيسَّوّ وجَّّزيرّ وحِّّسير ّت  ّّايّاحلمدّ ّلكَّ

ّممزق ّّميتّّ كل ىيّ حيّ بك حبّاعتقىّقلبّقدّّبذكركّجيريّكلّ 
ّقِّزبَّنّكانّيّ مَّّنجيّكلّ كّيّ وفضلّ ّّّّّّىدَّالرّ ّمنّنفسّكلّ ّّظفَّحيّ ّوابمسك

ّيقِّالتّ ّأَّكَّت ّمّ ّايّأنتّالكهفّإالّوماّالورىّّخالقَّإالّفيكّايّّوماّاخلري
ّقِّثبِّوتَّّّالراسياتّ دموعّّّوجتريّبةيوهّلكّاألفالكّخوفاّّّوتعنو

ّقِّالتأزّ ّ ّوقتّ عندّريحٌّ سواكّمّ ّوملجائيّّّحفيظيايّّوليسّلقليب
ّالورى ّالّمييل  قِّردَّسَّمّ ّكبيتٍّّّّكهفٌّّّوأنتّلناّ الورىإىلّّكروبعند

ّقِّهَّ وينّ  يراها  الّّ رٍّّ  ّملغّ  ّويلٌّ فّصدقناّّّآايتِّّأنزلتَّّّقدّّوإنك
ّ؟دقينّ ب ّ ّفعلأوّّالرحنمنّّأهذاّاداميّ ّماتّيفّاحليّ  الا ج  عِ ّيرَّّأِلّ
ّمقِّ ابلتعّ ّرأتّ ّّعني  هاّ وتعرفّمفسدٍّّّّّّبتدمريِّّّآيتهّّهللاّّّأرى

ّكا ّكثرتّ ّبلّاآليّ ّللعداّّاآليّّلَّأوّ ّّهذاّّنوما ّقِّوحق ِّّنّ فأمعِّّقد
ّمقِّ املتع ّاظر الن ّ ني بعّ سّ فآنِّّويت دعّّّ  د لتأييّّ  آايتّ ّّوهلل
ّقي منطفيهّ عالّّيومّسيماّوالّنافيهّآيّ ّّبدتّقدّّّيومّّبّ رّ ّأالّ
ّقِّعّ  ويب وكانّحبسنّاللحنّيتلوّّناكرميِّ ّّعبدّ ّهللاّّعبدّّقامّّّإذا

ّقِّشّ عّ كمثلّعطاشىّأهرعواّأوّكأَّّانهِّ بي ّّ عندّ ّارضّ  منّاحلّ ّفكلّ 
ّقِّزِّهّ زَّمّ ّّرحيقٍّّنّاّمِّالفّ واّسّ تعاطَّّكأّنم ّّاط النشّ وقامواّجبذابت

                                                           
ّّيشريّحضرتهّّّكبارّصحابتهّوهوّاملولويّعبدّالكرميّالسيالكويت ّهناّإىلّأحد

ألداينّبالهورّعامّلّاألعظمّؤمتراملاسّيفّعلىّمسامعّالنّّحماضرتهّالذيّقامّإبلقاء
 م.ّ)الناشر(1896
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ّقِّق َّرّ مّ  ّّخبزٍّّّّعندّّجياعٍّّّمثلِّكّذاذةّ  لّ يه إلّ  خواطرهم ومالتّ
ّقِّز ّ عَّالتّ اّمنّجبالمّ صّ عّ ّلَّوأنزَّّجحورهاّنمِّالعداّّحيواتِّّفأخرجَّ
ّقِّطّ  التمّصداءطيورّأوّّحفيفّ ّكأنهّّ ّدون حيمّ ّسٍّّمّ هبَِّ وكانواّ

ّقِّهَّ ي ّغَّّ ّمثلَّ داّ ح ّإالّذانّ الّأّ ّوّسامعٍّّّهباّقلبَّّحداهمّفلمّيرتك
ّقِّمعلّ ّكنبتٍّّّّّّتّ فّ ل ّّّّقلبهّعلىّّكالمهّّّعندالناسّّّقلوبّّكأن
ّ ّيّ طَّمّ كسِّوكانّّ

ّتربقِّّرّرَّكالدّ ّّّ فيهّوكانّاملعاينّّدٍّّوزبرجّ  ّّلؤلوءٍّّ
ّقِّالتزيّ ّّطَّومِسّ ّاّر ّرَّدّ ّ ّرأواّ إذاّماّهىأويلّالنّ ّاّقلوبّ ب ّغَّرَّّتّ إليهّصبَّ

ّقِّفرّ ت ِّّلّ ررهمطّكانتّدّ ويفّالسِّّهنصيبَّّّذّكلّ نّعجبّقدّأخَّومِّ
ّقِّنّ خب ّ حتتّّنمِّّالوجهَّّنَّي َّرَّأّّىعذاّرّفكأّناّّّأستارهاّّّّفعتّ رّ ّّّّإذا

ّزقِّأمبّّّريناملبصِّّّقلوبّّّّعاعَّبَّّجبلوةّّنتهنبّيّّّالعذارىّّّّفظل
ّمنطقيّاقّ عشّ ّيوانّاإلّّاّمألمَّلِّّخالياّّّيبقَِّّّلّيواناإلّّمنّرب ٌّفشِّ

ّكلميتّّمليلهمّوكانّاألانسّ ّقِّن َّرّمّ ّّكطريٍّّّّالقصوىّّّّأبقطارهّحنو
ّقِّتعمّ ّنّمِّّّرهبمّّعجائبّّيرونّدينهمّخلدمةّّصحيبّّاّهبمّقوفّ وّ 
ّقِّموف ِّّّرب ٍّّّ ّآايتِّّّرأواّّماّإذاّّدموعهاّ مّمنّعيونّاخللقّفاضتوك

ّقِّمدقّ ّ ّكٍّّسّ كمِّّّّحهمفر ِّاّتّ مّ لِّوكَّّكلؤلؤّّ كالماّّّّمسعواّّوكانواّإذا
ّقِّوانتَّّّقكي ّذَّعّ ّّمنّّعليناّّّزّ وهّ ّناقلوبَّّّّّوِّوأرّ ّ ّّهارّ كر ِّّّ ّيقولون

ّ؟قِّرَب ِّمّ ّنّمِّّّحواضّفهلّعندّأمرٍّّّاحلقّكالضحىّآيةّ ّهنالكّالحتّ 
ّعافهاّقلبّأحقِّعطيتّحكماّوأّ ّاملعارفِّّّماءَّّّاملاءّّقيتّ سّ ّوإينّ
ّقِّملوبَّّفداهاّّقدّّسيفّّّواهرّ جّكأّناّّّّّرٌّرَّدّ ّّّّّبيضاءّ ّّّّةٌّميانيّ 

ّقِّيتملّ ّّوِلّّّّرّ يسحَّّّوِلّّّّليهإّقلوهبمّّّّجيرّ ّّّبكلمايتّّّفكان
ّقِّفِّعّ ُم َّّمستعدّ ّقلبّّّكلّّّلىعّفصاحةٍّّّماءَّّاملاءَّّّحّ يسّ وأضحىّ
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ّقِّالتأزّ ّّّينايفّ ماّّاّوذوقّ ّّاسرورّ ّموجهه أساريرّّ نمِّّواّؤأراّوكلّ 
ّقِّالتربّ ّّيبَّقَّعّ ّّإبلٌّّّكماّتشتكيّفاشتكىّقرأماّّغريَّّقوالّمسعنّومَّ

ّشقِّ كالتعّّ  ّميلهمّّناّمِّفياّعجبّ ّةٍّّتسكّّّبعاِلَِّّّ ّو ٍّّحّ مّ كمَّّّّوكان
ّقِّربّ  وت ّتلوحّّ كانتّّ  وكمّدررٍّّّكالمناّّ ّف ِّبلَّّكانتّّّكمٍّّوكمّحِّ
رغبوّاّّّّّّّّّّّلذكرهاّّّتّ تصدّ ّأقوامّّّّجرائدّ  ّكمنشقي ّقويلوصفّّيفملّا
ّكالميّّأخبارهمّّيفّّاألدابءّّزمرَّّترىّ ّقِّفِّشّ كمّ ّّ لألانسّأشاعوا

ّقِّمَّلّ كي َّّّّحلنٍّّّمثّّّحبسنٍّّّّتّ فأصبَّّبلطفهاّّدٍّّيّ كغِّّّوكانتّمضاميينّ
ّقِّمّ ابلتوَّّّّّقلوهبمّّّّعيونّ ّّعليهّّّمتايلتّ ّّّرأيّّّأهلّ ّّرآهاّّوملاّ
ّقِّبّ ن ّ خّ ّلّأوساخَّغسّ ّّقدّاّفياّنّ فنَّّرشاشهاّعلىّاألعداءّبعضّ ّومرّ 
ّقِّرمَّي ّّّّحمالةَّّّالّّّّلطيفّّوكلّهاذكرّ ّسَّنّ ي ّ ِّّلّاألايمّّّهذهّإىلّ

ّقِّكاملمزّ ّّامضامنيّالعدّّفصارتّجزىّهللاّعينّخملصيّحنيّقرأها
ّقِّعَّلّ ب َِّلّّّطفلٍّّكمثلّّّّليهإّّاراصّ حِّّقيامهِّّ يومّّّغداةَّّاألانسّّّوكان
ّقِّويربّ ّّكتبتَّّّماّّسيعلوّّّوقالّّّّّّّبوحيهّ ّريب ّّّقبلّ ّّّنمِّّّينوأخربَّ

ّقِّلَّمّ قلبّكصَّّكلّ ّوراقتّ ّوفاقتّ ّتّ قلوهبمّأّناّعلَّّجذورّ ّفشهدتّ 
ّقِّعَّقّ عَّّّّبيضّ ّّّكأّناّّّّوكلماهتاّنكاهتاّّنّ حسّّتراءىّبعنيّالناس

ّقِّشق ِّمّ ّّنيالشفرتَّّّرقيقِّّبٍّّضّ كعَّّمنكرّمضاميينّعلىّكلّّفوقعتّ 
ّقِّحَّنّكانّمم ّ مَّّغريَّّّإليناّبصدقٍّّّقلوهبم ّواّألقَّّاألحرارّّّمنّوكلّ 
ّقِّنِّرّ وخِّّّّرأفّغريّّّومنرّّّكأسدٍّّّمٍّّمعظّ ّّصيدّّكلّ ّّّبكلمٍّّّّاندّ فصِّ
ّمنطقيّّترعىّمخيلةَّّأتتّ ّذولٌّخَّّّّّّّفكأّنم ّّرأيهمّّّ ّلقويلّّواوترك

                                                           
ّ"ّّكماّتدلّعليهّالرتمجة.ّ)الناشر(كمنتقيهكذاّوردّيفّاألصلّسهواّوالصحيح " 
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ّقِّاملشو ِّّّكاحلبيبّّّأوانّهنّ ّّوقدّكالمناّّّذكرّ ّّقدّدارَّّنٍّّسّ علىّألّ 
ّقِّيتشقّ ِّّلّّاجلسمّّي ِّرِّطَّّّكوردٍّّّهصفاؤّ ّّّالناظرينّّّعيونَّّّّرّ وسَّ

ّقِّابلتأنّ ّّّواوتواردّّالعداّّّقلوبّ ّالكالمّتضعضعتّ ّروضّ ّتّ وملاّبدَّ
ّقِّعو ِّمّ ّنمِّّغالبٍّّّفهلّعندّشوقٍّّّملنعهمّلنيّاملبطِّّّّشيخّ ّّدّ وقدّجَّ

ّقِّم ِّوعَّّرّ الشيخّفانظّ ّخبلّ ّوماّقلّ ّبسمعهاّاهلنودّّّماايتّ عَّّّتّ تسلّ 
ّيتقيّّأهذاّهوّالرجلّالذيّكانّخبلهّّرِّنّتذكّ مِّّّففاضتّدموعي

ّقَِّرّوّ كجَّ ّّكارهنيّّّ مجوعّ ّتّ فرّ فّ"بطالة"ّّشيخّ ّّمساعِّلإلّّقامّّإذا
ّكيفّانسّفكانّاألّتالّّماّّّراملزوّ ّّالشيخّّتالّّوملا ّقِّينطِّّّيرونه

ّقِّلَّمّ دَّمّ ّّكصخرٍّّّّّأبلفاظّّّوأييتّنّغريّحاجةمِّّمَّالكلِّّتّ عّ وكانّي َّ
ّقِّبِّسّ عِّّانفضّ ّقذّ لدىّمثراتّالعَّّأنهّّظنّ ّّقبلهّّّقويلّّمسعّّّنومَّ

ّكاجلوّ وقالّأرىّاإلسال ّتقيّنّصالٍّّمِّّأرىّاآلايتِّّوماّإنّ ّاخاليّ ّّم
ّقِّيتخلّ ّّّأنهّّّيعلمّّكانّّّّّوقدّفصالّعلىّاإلسالمّيفّمجعّالعدا

ّقِّنفِّكمّ ّّالنفاقّّّنّوجهمِّّوداهنَّّهمودينَّّ ّّاهلنودّّّكرباءَّّّّّّدوحِّ
ّقِّاحلَّّّظّ حافِّّّقادرٌّّّربّ ّفأخزاهّّعداويتّمنّّدينناّّّيَّخزِّليّ ّأرادّ
ّقِّتنعِّّّإنكّّالويالتّ ّّلكّفقالواّّبنطقهّالغرابّّّّرَيَّسِّّّرأواّّفلما
ّقِّرِّطّ وأَّّّابلسكوتّإليناّّنّ فأحسِّّكّقدّمضىوقتّ !ّشيخّ لهّايّّوقالوا

ّقِّدمّ تَّإنكّّّّعقبيكّّعلىّ:فقيلّآنىّّوماّالقيامّّّعلىّّوملاّأصرّ 
ّقِّقلِّمّ ّوالّتكّ ّ!هّ صَّّهّ اّصَّفقالواّإذّ ّانتهى اّوماّحقّ ّاألحرارَّّطاوعَّّفما

ّقِّسَّفّ َأّّّمكائدَّّبذيّّّيليقّّبزجرٍّّّّّّّاملنتدىّّّصدرّ ّفنفاهّّّأىبّّفلماّ
ّقِّاحلقّإنّكنتّترمّ ّوميضَّّقّ م ِّفرَّّّّّإهانيتّ ّأرادّّنمَّّّاملهيمنّ ّّأهانَّ

ّقِّويزهَّّّّيضمحلّ ّّرّاملزوّ ّّّوإنّنّهوّصادقمَّّنفسَّّهللاّحتميّيدّ 
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ّقِّيبَّكزِّّّّالكاذبونّّفنتعلىّالنارّّرٍّّّنابِّّ عندّّّّهللاّّّرجالّ ّّوتبقى
ّقِّرَّحيّ ّ ّحمالةّالّّّّكذوبّّفكلّّفتنةّ ّهللاّّّمنّّانرٌّّّبدتّ ّماّّإذاّ
ّقِّمّ التوَّّّبنارّّيصلىّملنّّّفطوىبّ؟مهيمنٍّّّبّ حِّّيقَّالصدّ ّقرِّحيّ ّنومَّ

ّقِّسفّ ويَّّ زيّوُيّ ّّيهّإعصارٌّسفِّفيَّّريةوفِّّاّخبثّ ّّيقَّبّالصدّ ومنّكذّ 
ّقِّيربّ ّّالناسّّمنّّرٌّمّ هاّزّ ردّ ّوإنّ ّواضحٌّّّهللاّّمنّحقّ ّنّ ومهماّيكّ 

ّقِّالتخلّ ّّّبسمّ ّّابّكذّ ّّّويهلكّّبسرعةّضاعّي ّّومنّكانّمفرتايّ
ّقَِّبّعّ ن َّسَّّّر ٍّّمّ ّّالريحّّخبيثِّّكنبتٍّّّخالياّّخريّكلّّّنّمِّّقولهّّّترى

ّقِّسمّ َيّّّّحمالةّّّالّّّنيلّّّوكلّهوجودّ ّّريحٌّمّ ّّالّّنبتٌّّّّعقطَّفيّ 
ّقَِّرّعّ مَّّّشجريتّكلّ ّّقاطعّ ّقّ عرَّفيّ ّبٌّجّ َرّمّ ّّيقٌّذَّعّ ّّاملوىلّّمنّوإينّ

ٍّّّّالصادقنيّّّقتالّّّحسبتم ّقِّخزِّسيَّّّالصادقنيّّسهامّّوإنّّكهنيِ 
ّاحلق"ّتَّتقدمّ  ّالسبّ ّ"عبد ّقِّكاملشو ِّ يلّّّيكّماّأهديتَّقرِّفأَّّواهلجاّيف
ّاألمرّايّأيهاّالشقيّحدّ ّوجاوزتَّّشامتاّّتَّهّ ف ّ ّّوقدّاّكلبّ ّّّينيتَّومسّ 

ّقِّويزعَّّكالكالبّّّّينبحّفمثلكّّهاأنتّروحّ ّصورةٌّإالّّوماّالكلب
ّقِّفسّ نّأكثَرّّالتفسيقّّيوماّّيّ ومَّّرميةّ ّكّنفسَّّّضتَّكّإذّعرّ رميتّ 

ّكأس اّّرويّ  ّقِّحَّميّ ّّكيف ّّالزمٌّّّينٌّدَّّوذلكّّةّ فأسِقيكّّمماّّقلَتّ
ّقِّقّ املّرّّّيزبِّابجلَّّّّواءٌّشِّّّّفيفٌّصَّّالتبادلِّّّطعامَّّالغايلّّّأيهاّّقّ فذّ 
ّقِّوهَّعَّّنّجلدِّمِّّلناّالنعلنيِّّفليتَّّنامَّطّ َلّّّّفألغيتَّّاّتنبيهّ ّّناكّمّ لطَّ

ّقِّأرفّ ّالقولّوالصولّيفّنّ قَّترف ّ ّوإنّ ّتريدهّ ّّّسب ٍّّّّكلّ ّّّمينّّوتسمع
ّقِّولّفاتّ ايّأخاّالغّ ّكّجهالظلمتَّّوقاحةّ ّّّكالبغاايّّّلسانكّّأطلتَّ

ّقيونّموبِّسرّ ت ّّلوّّّراصٌّحِّّّعليّ ّالغويّأيهاّّّمجوعكمّّأنّ ّعلمّ أّو
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 قِ رِ ح  الفسدين وأُ  ي قلوب  صلِ سأُ  ربنا  ا ابلذي هوجهدا  فأقسمتُ 
ّالشقيّّهامةِّّّدامغّ ّّفإينّّبثٍّّخِبّ ّم ّرّ ت َّّّفإنّ ّّكف ٍّّّّلساينّكلّ ّأكفّ 
ّقِّلَّغّ فأَّّّّإليكّّّّينأسالتّ ّّّّمٍّّبكلِّّهلجاابّتَّهّ ناّوقدّف ّ لّ اكّماّق ّ رَّوأشّ 

ّكاحلقِّ ّالرفقَّّبّتطلّ ّرفقٍّّّمواضعّ ّبهّّتكنّّيفّرفقّإذاِّلّوالّخريَّ
ّّّسب ِّّّلَّبّ ولوّق َّ

 
ّقيمتّ ّغريَّّّمسرفاّّظلوماّّلكنتّ ّهمرينّسببتّ فِّكّ امل

ّقِّبّ سَّمّ ّّعبدٍّّّّعدوانّ  هجاهمّفماّّاهلجاّيلّبَّقبليّفأوجَّواّولكنّهجَّ
ّقِّق ِّشَّمّ ّسيفٍّّّواّأوّمثلسطَّّكذئبّوإّنمّّّّّقونِّوفسّ ّّّرونِّكفّ ّّوقدّ

ّكانّقصديّأنّأكلّ  ّّّقدّّّّولكنهمّمثلهمّمّوما ّقِّلَّق ّ فأّ ّّّفوينّكلّ ّ
ّقِّنِّرّ كخِّ ّوقلبٌّّحانٍّّر ّسِّّّوعاداتّ ّةٍّّيّكحيّ و ِّكلبّوالتحَّّّهلمّصولّ 
ّقِّفّ تدّّنمِّّعلتّ ّّقدوغيِضّمياهٍّّّسيوهلمّّءِّفّ لكَّّّّريبّّوأرسلينّ

ّقِّوفّ مّ ّنّخبريّمِّّاكمّ حِّّعطيتّ وأّ ّهّ سبلَّّّمتّ ل ِّوعّ ّاملوىلّّّمنّّوإين
ّقيتعلّ ّ وزادواّّّأطاعوينّّّأانساّّهِنّتَّوفِّّّالزمانّّعِّدَِّبّّّنمِّّّيتّ فنجّ 

ّكيفّيشقّ  ّ وجتريّعلىّراسّالعداّّاباهبَّحَّّّكيلّ ف ّ ّّأِلّتر
 
ّقِّف ِّصَّكامل

ّقِّشرِّكمَّّّ هّفصرتّ جلوتِّّبناّمشسّ ّتّ قَّنّعلمّاهلدىّوأتف ّ مِّّعطيتّ وأّ 
ّكربى ّقِّالتأنّ ّعنيَّّّيعطيهّّنّفمَّّّّاعنادّ ّهّ بصرَّّّنّغضّ فمَّّّويلّآية

ّكيفّّّأِلّترّفنتَّ ّقِّهَّوّ سَّّّكهيجانِّ الّّرايحٌّّتّ وهبّ ّفتّ تكنّ ّالدهر
ّقِِّزّن ّعَّمّ ّّقحطٍّّّعندّ اّويرسلّغيمّ ّالورىيرحمّّالذيّمنّالربّفجئتّ 

ّقِّلّ التخَّّ أهلِّّّبيدّ مّ ّالّالصدوقِّمثِّّتعرفونهّالذيّّالبطلّّأانّالضيغم
ّقِّوأذلَّّ ّحديدٍّّّّّامٍّّصَّمّ بصَّّّقومّنّههالكَُّّيشىّالكذوبّ ّعلىّموطن

ّقِّاملدقّ ّ كالدواءّّّّقسحَّويّ ّّداسّ يّ ّّّّوالوغىّاحلربموطنّّفمنّجاءانّيف
ّقِّممز ِّّّّ حلربّأوّّّمٍّّلّ لسِّّّوقمتّ ّللعداّّاملراسيّّّّّألقيتّ ّّّووهللاِّ
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ّقِّنتأبّ ِّّلّّاهليجاءّيفّّّعَّدّ ن ّّّوإنّدينناّلمّفالس ِّّلمّفإنّجنحواّللسّ 
ٍّّوعِّّّ ّكآرامٍّّّّأراهمّ ّلقِّمّ دَّمّ ّوإنّالقلوبّكمثلّحجرٍّّّبصورهمّّّني 

ّقِّينّيفّموطنّاحلربّتلتَّعّ دّ وإنّتَّّينفِّلّ ت ّ ّّلمالس ِّّّينّيفّندوةوإنّتبغِّ
ّقِّمأزَّّ نّكلّ اخلصمّمِّونرحلّبعدّّخضوعهمّقبلّّّلألعداءّونضعّ 

ّقِّكاملشقّ ّّبعدهّّّنّمِّّّمهمّفنكل ِّّعصواّفإنّأسلمواّخريّهلمّولئنّ
ّقِّل ِّاملتخَّّّّةّ مدّ ّّّأهذاّّّّّّرّ ففك ِّّةّ جّ حنوّعشرينّحِّوقدّجئتكمّمنّ

ّقِّأعلىّوأسبَّّ وإنّشاءّريبّكنتّ ّمريم  ابن  أنّأكونّّماءّ عَّّعجبتَّ
ّقِّق ِّفحَّّّقبليّّاألبرارّ ّّنَّعِّل ّّّّوقدّ"آتٍّّ"ّأمرّّّيفّّلقاخلَّّنَّعّ َلّّرّ ذك ِّوتّ 

ّأحقِّّهمّايّابنَّلعنّ ّبشيءّّّفليسّعجلةّ ّّونيسبّ ّّميٌّوإنّالورىّعّ 
ّقِّلحَّمّ ّّّابملالعنيّّّمسيفيّ ّّّإليهّّرٍّّمزوّ ّ ّكلّ ّّّلعنَّّعّرجِّي ّّّهللاّّبل
ّقِّلّ قّ لَّالت َّّّبعدّّّالقيتَّّّماّترّّأِلّّلعنةٍّّّاللعنّايّصيدَّكرّعنكّذِّّعّ فدَّ

ّقِّحَّسّ وتّ ّّّقّ دَّت ّّّبلّّمينّّصّتلّ ّابجلفاءّأنّينَّنّعََّلّّنّمَّّايّّّأتزعم
ماّوقعّيفّب ٍّّكحَّ ّقِّدق ِّويّ ّّّّالرحىّّ  ّدورّّّهكّ فيعر ّّحىنّالرّ حَّطّ مِّّإذّا

ّقِّممز ِّّ ّب ٍّّرَّّّّلعنّّإالّّّنَّعّ َلّّّوالّوجهكمّيلعنّّّّهللاّّوإنّلعنتمّ
ّأغّ  علىّصربّ ّالطرفَّّضّ وكنت ّقيذقتمّّتفّ ّاإليذاءّّّانتهىّفلماّّألذىا ّا

ّقِّفاسقّبلّكأفسَّّأينّّّشكّالّفّكمثلكمّّ صلحاءّالزمانوإنّكانّ
ّقِّتشهَّ وكاحلمرّّ زيرّتصولّكخنّ ّّّّيفّنفسكّالعلمّوالتقىوماّإنّأرىّ

ّقِّأفسَّّينّمعّكونّنفسكّقتَّسّ وفَّّيفُّمالسٍّّّّبغيةٍّّّكرقصّّّّرقصتَّ
ّابلتشوقِّّنضالكمّّّيومَّّّوأنتيكّهلهأّّهّاملضمارّإنّكنتَّوماّنكرَّ

ّقِّيربّ ّالناسّّّمنّّهاّزمرٌّردّ ّوإنّ ّواضحّهللاّّّمنّحقّ ّومهماّيكنّ 
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ّقَِّبّوّ وأّ ّّ ىدَّرّ فأّ ّّّاابّ كذّ ّّّأكّ ّّوإنّانصحٌّّّلكّّإنينّّّوريبّّّينرّ فذَّ
ّقِّبَّرّ خم َّّ كمثلّثوبٍّّّعليكّفصرتَّّّّّّّّساخطاّهللاّّّهفردّ ّّعليّ ّّدعوتَّ
ّقِّالتخلّ ّّسمّ ّّأرداهّّنمَّّّّليهلكّكلكمّّ الزمرّأيهاّّّلّ نناضِّّّتعالوا

ّقِّينهَّّ ّاحارّ ّّّكممّ تكلّ ّّىوضاهَّّبصولكم  ككلبّّّ أوّأراكمّكذئب
ّترتقي ّقِّرّ هّإىلّالفَّاّجراحتّ سامّ حّ ّةٍّمرّ ّّغريَّّّّقومناّّّمناّّذاقّّلقد

ّقِّوبَّمّ ّّالبطالةّّيفّّّّاغبيًّّّّّغوايًّّّّّّّّجرةٍَّفّّشيخَّّلّ فسَّّيفّشكّ ّنّكنتَّإّو
ّامّرّّلكلّ  ّقِّق ِّوحَّّّبّ فاذهَّّّّهللاّّدينّّإهانةّ ّهوعزمّ  ّ،ّألمرّّعزمٌّّئٍّ
ّّنهقَِّتّّماّّّإىلّّّكإنسانّّّّّرّ وفك ِّّقِّعمّ َتّّّالشقيّ ّّّالشيخّّّأيهاّأالّ
ّقِّوارفّ ّ هللاّّقِّفاتّ ّّجهالّّكظلمتَّّ؟خباثةّ ّّمسلمنيّقوماّّّّرتَّأكفّ 
ّقِّومفس ِّّّّرٍّّمكف ِّّّجزاءّّماّّّلّ فقّ ّمّنلدّرّ ّقنيعّأيديّالساّرقطَّوتّ 

ّقِّملفّ ّّبقولٍّّّّّاأنعامّ ّّّوخادعتَّّشقوةّ ّطغواكّفازددتَّصربانّعلىّ
ّكلّ ّوإنّشئتّفاسترتّ ّينزّ ابرِّّوإنّشئتَّ ّتنمقِّّّكنتَّّّماّّّفإينّسأحمو

ّقِِّلّذّ كحِّّّ الصاحلنيّّواشروراّوسبّ ّطواأتبّ ّلئامّّّّقومّنّمِّّّكوجدتّ 
ّقِّرّ حيّّككلبّّّّوينّفآذَّّّّّعليّ ّخباثةّ ّّاللئامّّّّوأغريتَّّّّتَّسبب
ّقِّدهَّاّوأَّسبًّّّفنيكأ ّّّأنّّألزمعتّ ّواحلياّهللاّّّخشيةّّالّّمّلوقسِّفأّ 

ّقِّوارفّ ّهللاّّّّقِّفاتّ ّّهذاّّّودينكّعليكّكماّترىوقدّضاقتّالدنياّ
ّّقِّأمزِّّّثيابكّّنمِّّ،ّثيايبّّقّ ز ِّفمَّّغلظةٍّّّكّعادةّ تّ قدّسرّ ّوإنّكنتَّ

ّقِّلَِّلُّيّ ّ ّجاهلٌّّكمثلكّّّّفليتَّّقتّ تفرّ ّّكيفّّمشلّالدينّّأِلّترَّ
ّصدقَِّيِّّّلّّّأنهّّّخببثّّّوقلتَّّفنّّخائرٍّّّيفّّّهللاّّنبأّّبتَّوكذّ 

                                                           
ّ،ّكماّتدلّعليهّالرتمجة.ّ)الناشر(ّهوّسهوّمنّالناسخ  والصحيحّ"لدرهم"
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ّقِّوبِّمّ  ّجرائمَّّ نفسيّّإىلّّوتعزيّكفاسقّّّّعليّ ّّّهبتاانّّّوتنحت
ّالشقيّّأيهاّّايّّنَّالدايّ ّقيتتّ ّأالّّبذنبهّّخبيثّ ّّّايّّاّبريئّ ّأترميّ
ّقِّّتلّ ّّّبكذبِّّحزيبّّإىلّّّتشريّواترةّ ّاّخبثّ ّّإيلّ ّّّتشريّّاّفطورّ 

 قِ ب  ع  ن   الس  عند نبت  قم ذ  ع   كشجرة مجوعكم  يف  مجاعيت  إن  ووهللا 
ّقِّأبودَّّّىبًّّرَّمّ ّ ّر ٍّّسِّّىّرَّذّ ّكمثلّّلمهسِّّبعدّّّبعينيتّ ّّالذيّّومثلّ
ّّّعراهّّّفلماّ

َ
ّقِِّرّوّ مّ ّ ّّةِّرّ سِّاألَّّّّيل ِّوّ كمَّ صارّّفّااثنيّ ّّّيبِ َّرّ ّّّلّ حّ امل

ّّقِّدفِّناملّّّابلدمّّّّّتٍّّي ّمَّّّّّّوآيةَّّوشقوةّخبثاّّّهللاّّّّآيَّّّّأتنكر
ّ؟ّقِّمنّغريّمقلِّّالعلماءّّّءتيناجّأّ؟منّغريّآيةّّاألعناقّ ّيلّّّتّ ل ّذَّأَّ

ّسحقِّويّ زىُّيّ ّبّسوفاملكذّ ّوإنّبٍّّمكذ ِّّّنّظنونِّإىلّهللاّنشكوّمِّ
ّأيهاّالشقيّهّرَّدّ قَّّّأنتّحتاربّأّاألرضّوالسماءّّخالقِّّأتنكرّآيةَّ

ّكالذئبّايّذعِّت ّّأ ّييقِّّّحافظٍّّّّعلىّّتوكلناّّّوإانّّجيفةٍّّّّكلبَّ ران
ّقِّن ّفَّقضىّأوّت َّّّإنّ ّّسرٍّّبعّ ّرضيناّّواهلدىّاخلريّّرظهِّي ّّّرضيناّبرب ٍّّ

ّقِّفاتّ ّالغولّّأيهاّّجبهلكّّتَّلّ حَّأَّّ؟صالّّغريّفاسقاّّّّتؤيدّنتّأأ
ّقيوف ِّمّ ّّّّمعيينّّّريبّّّّدينّفأيّ ّخملصاّّّهللّّّقمتّ ّماّّإذاّّوإينّ

ّّّابهللّّّّكمتّ ق  ّزّ فمَّّموطنّ كلّّّ وكانّيلّالرحنّيفّ ّقِّاملمزّ ّ ّّكلّ ّّ
ّقُِّيفّ ّ ّوكالربقّّّّنرياانّّّرسعِّفيّ ّدّالوغىاّمثلّمنجرِّقلمّ ّعطيتّ وأّ 
ّقِّمأزَّّّموقدِّّّعندّدَّأجارِّّدأبِّكّامعّ ّّّرٌِّبّدمّ ّّّلٌّقبِّمّ ّّّرّ فَّمِّّّّرّ كَّمِّ

ّقِّأبحرَّّمنهّّّالنريانّّوماّّّكنارّالعداّّحيرق  ّّصارمٌّّراعيَّيّّّوإنّ 
ّقِّويفرّ ّّ ّاملفسدينّّرؤوسّّذّ جَيّ ّمقطعٍّّّسيفّّّمثلّكالميّّّوإنّ

ّقيمنطِّّّأفاننيَّّّّّريبّّّّينفناولَّّفصيحةّّامّ لِّكَّّّّحاولتّ ّّوإينّإذا
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ّوتدبقّّجّ تزّ ّ رقالمِّّكحوجاءّقرحيةّ ّّالكالمّيفّسبلّّعطيتّ وأّ 
ّقِّلّ ب َّاحلَّّّّكاحلقريّّّغرييّّّريِ َّوصّ ّةٍّّلَّب ّ َأّّّكلّّّعنّّّالرحنّّههازّ ون َّ
ّقِّن َّرّمّ ّّّكماءٍّّّّّالّّّّريٌّمنَّّّّزاللٌّّناوقولّ ّالكالمّّّنِّنَّق ّ ّىّرَّذّ ّّوانعلَّ

ّقِّنِّرّ كخِّّّّاخوفّ ّامليدانّّّمنّّلفرّ ّوائلٍّّّّحبانّ سَّّرّابلزمّفلوّجاءانّ
ّللمحققِّّآيةّّّونطقيّّّّفقويلّّوفاضتّعلىّشفيتّمنّهللاّرحة

ّكسِّوكلِّ ّقِّاألمس َّّ ّقّي ّذَّالعّ ّّكأفنانّّّومجلّيّلؤلوءّقدّنظمتهامطَّم
ّقِّرّ خم َّّ أوّكثوبٍّّّّسقطمّيتٍّّمَّكَّّكاملناضلِّّّقولناّّناّعرضّ ّّماّّإذاّ
ّقِّموفّ ّّرجلٍّّّّّشأنَّّريبّّّليبديّلذلكمّإالّّّاجلمعّّكانّيومّّفما

ّقِّم ِّوعَّّّّّرّ ففك ِّّّّفضالّ ّّوأيدينّّوذلةّّّّخزايّ ّّّالرحنّّّّأابدكم
ّقيعتِّمّ ّّغريّهّتكفرّيّعلىّّاّمصرًّّّّّّّّّكمثلكمأكوىّّّكانّّخصمٍّّّبّ أالّرّ 

ّقِّمصد ِّّّّبقلبٍّّّّّينعَّوابي َّّّأاتينّّاهلدىّنّواهبِّفلماّأاتهّالرشدّمِّ
ّقِّز ِّتحمّ ّّّجاهلٌّّّشأينّّّّوينكرّأويلّاألبصارّالّينكرونينّّرأيتّ 

ّقِّالتأنّ ّّعيونَّّفقدواّّإذاّّّريهمّيّ ّنّ فمَّّهباّّّيبصرونّّالّّهلمّأعني
ّقِّوارفّ  هللاّّّاتقّوفدونكّنصحيّّ؟قّ فس ِّت ّّّّإالمَّّّالغايلّّأيهاّّّّأال

ّقِّشرِّوتّ ّ ّريبّّآايتّ ّوقدّأشرقتّ ّةٍّّجّ وحّ ّّآيٍّّّّغرينّمِّّجئتكموماّ
وقعّمنها ّاهلدىّنّ كمَّّّذّ خّ ّفمّا ّقِّن ِّورَّّ ّهواكّّكّ فاترّ ّّعّ يقَّّوماِّلّّيطلب

ّقَِّبّعّ ب َّزَّّرجالّّّكمثلكّماّآنستّ ّوإنينّ ّلئامّّّنّمِّّّكثرياّّّّرأيتّ 
ّقِّصّ َرّمّ ّجوزٍّّّّيفّبطنِّّعفاّّب ٍّّكلّ ّونوةٍّّّّكربٍّّّّّّحتتَّّكّب ّل ّّّتسرت َّ

                                                           
 )ّكهوجاء.ّ)الناشر ّكعوجاءّأو  يبدوّأنهّسهوّوالصحيح:
 هّسهوّوالصحيح:ّتدلق.ّ)الناشر(يبدوّأن 
ّ،الناشر("سقطتموالصحيحّّهذاّسهوّالناسخ(ّ." 
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ّقِّويزعَّّ ّيسوقّّفالّبدّمنّرجلٍّّّهرجلّ ّّ ّّلّ ّتاذَّّّ ّّانٍّّدّ كفَّّّّّاكأّر
ّقِّوذَّكسَّماءّنّعَّنفسكّمِّّوحتسبّذلةّ ّّكالعصافريّّّإالّّأنتّّّوماّ

ّقِّرب َّشَّمّ ّّ ّكثوبٍّّّّّ ّمتزيقاّ ّّقّ زّ متّ ّربةٍّّحبَّّّمثّّّإبليسّّّّايّّّمجَّفرتّ 
ّالشقيّّأيهاّايّّتشاهبتّاألطوارّ ّوقتكمّّورثتّلئاماّقدّخلواّقبل

ّقِّشرِّإذاّالشمسّتّ ّخفافيشٍّّّكمثلّكّقدّعمتّ كّماّقلناّفعينّ وساءتّ 
ّقِّحمقّ ّّأمرٍّّّّّتكذيبَّّهّأمرّ ّّنّ يكّ ّبصريةّّذاّدينهّّنِّلّيكنّيفّومَّ
ّقِّشفِّأ ّّّاحلق ِّّداّعِّّّفإينّعليكمّايّلكمّهاّلمّ عِّّوتّأموراِّلّيكنّقفَّ
ّقِّشمََّتّّكاجملاننيّّّبلّّّّتنتهيّوالّيتعزّ ّّاملهيمنّ ّّأبدىّّماّّرنكِّوتّ 

ّقِّلَّمّ عَّايّأهلَّّّّكالقرشّّعكمّفنبلَّّناشِّرّ وقِّّّّقٍّّلّ شِّّبنيّّبعيدّّّوبونٌّ
ّقِّدَّهّ دَّمّ ّبٍّّشّ أوّكخَّّيتٍّّوصرتّكمَّّامدارجّ ّناّل ّنِّّّهللاّّّّحبمدّّوحنن

ّقِّشرِّت ّّاحملاسنّّمشسّ ّّنّأفقناومِّّاألنوارّمنّكلّجانبّأحاطتّبنا
ّكانّمِّّرٌّمطهّ ّّحقّ ّّرحنالّّمنّوينموّ ّقِّحَّوميّ ّ فَنّفيَّّولٍّّنّغّ وما
ّقِّغلِّت ّّاجملدّّذيّنتّعليناّاببَّأأّهُ بّ ومُِ      مؤمن     إين     ووهللاِ 
ّقِّحَّدّ كمّ ّّبلّّسٌّمفلِّّّتقولّفقريٌّّارّ حمق ِّّّّّكاملفسدينّّّّ ّرينّوتذكّ 

ّقِّتّ سّ ونّ ّّّهٍّوجاّّّّوأوالدٍّّّّّّمبالٍّّّالنهىّّةل ّقِّّّنأتفخرّايّمسكنيّمِّ
ّقييتّ ّّكقلبٍّّّّالدنياّّّيفّوالّمالَّّوابهلدىّابلتقاةّّّإالّّالفخرّّوما

ّيقَِّتّعّ ي َّّّالبصريةّّبعدّالفىتّّّوإنّصدقيّوآييتّشاهدتَّوقدّّتسبّ 
ّقِّلفّ مّ ّكقولٍّّّّّالّصحيح حديث   د  جمدّ  رجل   عث  بُ  على رأس مائةم 

ّقِّلّ نّّتَّالورىّمِّّربّ عصمينّوقدّّخباثةّ ّّّّاالفرتاءَّّّّّّإيلّ ّّّّأتعزو
ّقِّاملمزّ ّّكلّ ّّّقتّ زِ ّمّ ّّولوّوكهالّ ّاعّ طفالّوايفِّّالصدقَّّبّ أحِّّتّ أنش



                                                         حجة اهلل                                                                                                                           باقة من بستان املهدي
               

 

163 

 

ّقِّتذوّ ّّّنمِّّّاّيّ حميِّّّشراابّقناّوذّ ّّّّّهصفوّ ّّركدّ ي ّّالّّّّالالّ زّ ّّبناّشرِّ
ّقِّفَّلّ غَّ ّب ِّحّ ّنّاملاءّمِّّمنريَّّتركتَّّ!ضاللةٍّّّّأسريَّّّلعقلكّايّعجبتّ 

ّقِّتتشقّ ّعتاّّلٍّّذّ جِّّّنّمِّّكّوعينّ ّذىخمالفكّالقَّّّعييَنّ ّّيفّرّبصِّأتّ 
ّقِّلبّ مّ ّّقٍّّي ّذَّعّ ّّنمِّّّاروضّ ّوتكرهّّلٍّّقَّن ّ قَّعَّّّقافٍّّحِّّّذيّّمتوتّبوادٍّّ

ّقِّتتأبّ ّّجىالدّ ّّّاشكخفّ ّّّوأنتّّانقاهبَّّتّ نضّ ّوالشمسّ ّىّاهلدىجتلّ 
ّالشقيّناأيّ ّّاغدّ ّّتنامِّّّإنّ ّّمفتعلَّّتعصباّّّالرجالّّّأشقىّّينيتَّومسّ 
ّقِّلفّ مّ ّّّقولٍّّّّّكلّ ّّّعّيتبَّّّّوآخرّقٌّحمق ِّ ّهذاّّّاملرءانِّّّيستويّّوال

ّقِّمَّلّ كسَّ ّاونفسّ ّّّوماةٍّكمَّّّاّوقلبّ ّاّمنّالنهىر ّفّ املنحوسّق َّّأرىّرأسك
ّّّالوحلَّّسّؤنِّي ّّفالّّهّ تّحواسّ املرءّضلّ ّعقلّ ّمىتّضلّ 

 
ّويزمقِّ ّلّ زِّامل

ّقِّوف ِّمّ ّّب ٍّّرَّّّّأتييدّ ّّلكمّّّّّنّ فأَّّونقمةٍّّّعنادّّنّمِّّّّمّ متّ ّّلكّكذ
ّقِّلّ التخَّّّيَّم ّرَّّّالرامونّلكمّأيهاّّوغلظةّ ّّجفاءّ ّّأمثالٌّّّالكفرّّأيف

ّقيمتّ ّشأنّ ّّومثلهاّّأتلكّاألمورّمجوعكمّيفّهوّالتقوىّالذيأهذاّ
ّكانّفيكمّمَّّلسانكم واّفّ وكّ ّ لكمّتوبواّوقلتّ  ّقيويتّ ّّنّيتوبفما

ّقِّللمحقّ ّّّبعضهاّّّّكتبناّّّّوإانّأمرانّّّّّلتأييدّّّّّّآايتٌّّّّّوهللِّ
ّقِّوينهَّّّّيعوَِّيّّّمفتونّ ّّوقلبكّايّسكينةٌّّنزلتّ ّّهللاّأهلِّّعلىّقلبِّ

ّقِّاتّ وَّّاحلقّ ّحافظِّّرب ٍّّّقهرَّّفّ فخَّّىقَّالت ّ ّّالسعادةّيفّّإنّيِنّالعِّّأايّ
ّكتبّأن ّقِّلّ ّتَّّّنمِّّّخريّلهّّفموتّالفىتّكّ درِّت ّّاملوتّالّبدّّّإذا

ّقِّوبَّيّ ّّ ّحمالةَّّّالّّّوبٍّّذّ كَّّّوكلّّبصدقهِّّّإالّّّاإلنسانّّيفلحّوالّ
ّانفتحتّ  ّقِّلَّمّ ت ِّلّّإالّاحلقّّّأهلّّوتكذيبِّّواهلجاّشدقاكّابلسبّ ّوما

ّالدكاكنيّللشقيّوليسّدواءّيفّّالشفا ّسّقامّاجلسمّملتمَّسِّّوإنّ 
ّقِّمّ سّ َتّّّحنيّضاللةّ ّّطّ اّحَتّ يكّ ّنَِّّترىّ ّدّ تكَّّّربيتِّلّحَّالّلوّووهللاِّ
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ّقِّمّ نّ لي َّّّانّكانّحيًّمَّّّكمي ِّنّحَّفمِّّلكمّّهذهّقصيديتّّّوإينّكتبتّ 
ّقِّطلّ ت ّّ ّكزوجٍّّّّّكمنِّألسّ ّقّ لّ اّطَّغدَّّالفال ّّةِّرَّح ِّكأَّّّ أوّ أراكمّّمٍّّكّ بّ كَّ

ّقِّفِّغّ دَّمّ ّينّكماءٍّّنّعيمِّّبّ وقدّصّ ّاألجانبِّّّأحتسبّأنّالقولّقولّ 
ّقِّفِّشّ كمّ  ّّقومٌّّّعليهّّفقالواّأعانَّّمثلهاّقيلّّّكلمةٌّّّإالّّّهيّّفماّ

ّقِّالتأبّ ّرِّجّ القصائدّيلّحبِّّّفيملوّهت ّمّ كتَّّّيلّّاّّئّ نشمّ ّّّعلمّ َتَّأّّّرّ ك ِّففَّ
ّقِّعَّزّ وت َّّّّكالكالبّّّ حوتنبَّّّعليهّشاهدٌّّعندكّّّليسّكذابّ ّّتّ أتنحَّ

ّالشقيّسبلّالغيّايّأيهاّّوآثرتَّّشقوةّ ّّإبليسّّاكاتِّحبكّ ّرضيتَّ
ّقِّو ّزَّمّ ّّّمبنيّحقّّّعنّّضعرِّأتّ ّاشاهدهتَّّّوقدّّّّّّآاييتّّّأتنكر
ّقِّلَّوحت ّ ّ ماكّ حلّ ّ  ىحَّمتّ ّأنّقّ وقدّحّ ّرُ التنصّ  ك عم  "  آمت"مات  وقد
ّقِّاملتخل ِّّّاملفسدّّّكموتّّّّمّ تّ ومّ ّنارب ِّّّ ّهللاّّ منّ ّجوازيكمّّرأيتم

ّقِّمبأزِّّ ّكالّ ّّّوأابدَّّّداوأخزىّالعِّّهمكل ِّ اجلمعّّفَّن ّآّوقدّقطعّريب ّ
ّقِّشرِّت ّّّاهلدايةَّّىّفيكَّرَّأّّنّ إفماّّالشقاّظلماتِّّأ ّدكّصَّقلبَّّفَّتكنّ 

ّقِّلِّهّ ِزّّعلىّظهرِّّلتّ إذاّح ِّّرٍّّبّ كزّ ّعاملاّإنّكنتَّّمتَّل ِّعّ ّوقدّضاعّما
ّقِّزَّأن ّ ّّكأحقَّّّبعضاّّكمتالّبعضّ ّجهلةٍّّّّبَّرَّب  ّرَّّّنّضاهاكأراكّومَّ

ّكمّ ّوضاعتّ ّسفينيتّّّبرتكّّّعواقبكمّّرأيتمّ ّقَِّرّغّ خالايكمّومتم
ّليستقي ّّدانهاّقدّّّهنيئاّلرجلّجارايتّمنّاهلدىّوعنديّعيونٌّ

ّقِّزّ ب ّ ي َّّّاملخالفّّونوراّعلىّوجهّة ّرّ ق ّ ّالعنيّّميألّّّّاعلمّ ّّعطيتّ وأّ 
ّيقِّوسَّجَّّدخلّجاءينّصدقاّفقدّومنّالشقاّّتيهةّّالعادينّيفّّوإينّأرى
ّكنتّ  ّقِّوبَّأِلّ ّّعليّ ّّيدعوّنّمَّّّّعداوةّ ّينّلضرّ  ّكذوابّّّاالّدجّ ّولو

                                                           

 )يبدوّأنهّسهو،ّوالصحيح:ّ"فيملي".ّ)الناشر 
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ّقِّم َِّرّمّ ّّرب ٍّّّّّعنيّ ّّينحفظتّ ّّمالِّّبواي ِّفخّ  ّّواكادّ ّّمثّّواّواّمثّسبّ دعَّ
ّقِّأصدَّنّكانّمَّّاملهيمنّكلّ يّعلِّفيّ ّحرهبمّ ّّويشتدّ ّّّّأقوامٌّّّينازعّ
ّقِّقّ حمّ ّّمبنيّّّحق ٍّّّّإىلّّّّنَّلّ صِّيَّّافتضاحهاّالزمرّقبلَّّعقولَّّفليتَّ
ّقِّعف ِّمّ ّّكراعٍّّّّنّريبّوقدّجئتّمِّّفتنةّّعندّّّمنذرٌّّّّإالّّأانّّوماّ
ّقِّأغدَّّّّمباءٍّّّّّأقواماّّّّّّيَّروِّأل ّّّّّهاّصامَّعِّّ ّعليّ ّواّشدّ ّّبةر ّقِّّويلّ
ّكعطشانَّنّأيتِّفمَّ ّيملستقِّّ ّلوالّ ذَّّّهليّهذاكاّّدّ جيَِّّاساعيّ ّينّصدقا
ّتقيّّكٌّفاتِّّعندهّّّانسٍّّّّّمّ وأكرَّّخاشعاّّكنتَّّّّاّهللّإنشاهدّ ّمّ فقّ 

ّكنتّ  ّقيزعِّومّ ّروحيّّّبنيّوذلكّسرّ ّهللّالذيّكانّملجائيّوقد
ّقِّاملتأل ِّّّّّولوجههّّّّلهّّّّاّفواهّ ّوجهه ّّآثرتّ ّمثّّّاوجوهّ ّّرأيتّ 

ّقَِّزّلّ مّ ّىّكلّ وَّن َّّنّمَّّّلّ وّ ألَّّّوإينّنوىوالّ  احلب ِّّقَّبروحيّفالِّّبّ حِّأّ 
ّقِّالتعلّ ّ هذاّبعضَّيشاهدّنّمَّّلّ فسَّّوجههّّّبعاشقّّّّأسرارّّّّّوهللِّ
ّقِّوبِّففيّالقربّحيييينّويفّالبعدّيّ ّرقةٍّّوفّ ّ الوصال يفّّّخواصّ يبِ ّحلِِّ
ّقِّهَّمّ َأّّّأبيضَّّّهللاّّرسولّقميصَّّخالفةٍّّّّقميصَّيبِ ّنّحِّمِّّعطيتّ وأّ 
ّقِّلّ التخَّّّأصلَّّذّ سيفاّجَّّعطيتّ وأّ ّ()ّحممدٍّّّمَّلَّالفتحّعَّّمََّلّعَّّطيتّ عوأّ 

ّقِّم ِّوعَّّ ّشّ ت ِّففَّّتطلبهاّّفإنّكنتَّّدعويتّصدقفتلكّعالماتّعلىّ
ّالتقيّّأيهاّّينِتّأّ فَّّّّانرٌّّّحفافاهّّاللظىعلىّّجسرٍّّّمثلّصراطيّوإنّ 
ّقوميّسيلتقيّشريفَّأنّّفأيقنتّ ّّّّكلهمّّّلّ ذاألراّّينّتّ حتامَّّّماّّإذا

ّقِّالتعشّ ّّّبسيفّتلواّقّ ّّلهّعباداّّويصطفيّالفاسقنيزيُّيّ ّأرىّهللاَّ
ّقِّويفرّ ّّاملفسدينّّرؤوسّّّذّ جَيّ ّبفضلهّّّريبّّّإنّ ّّّزمانّّوأييت

ّقِّاملتأن ِّّّّّلةّ قّ مّ ّّّّإليهاّّّّّّفرتنوّلٍّّجَّن ّجَّسَّّميّكمثلِّلِّكَّّلتّ قِّوقدّصّ 
ّقِّكاملتأب ِّّّّّنَّدّ ابعَّّّّغريانّّّّنومِّّناقِّم َّرِّلّّّنَّضّ ضََّنّّأسرارٍّّّّدَّي ّغِّّأرىّ



 باقة من بستان املهدي                                                                   حجة اهلل                                                                    

 

166 

ّقِّم َِّرّمّ ّّّقلبَّّّّهنّ شاقتّ رَّّّّفأصبّبزينةّّيطبِّالغَّّّمنّّجنَّإذاّماّخرَّ
ّّقِّسِّغّ ي َّّّظالمٌّّّّكجاليةٍّّّّّّلتّ فرحَّّبنورهّّّّهنحسنّ ّّىّجتلّ ّّإذاّماّ

ّقِّأبرَّّّ ّد ٍّّوخَّّّعذاراانّّّّكحسنِّّهنّكانّحسنّ مَّّنّاألخدانِّمِّّلّ وقَّ
ّقِّلَّمّ كصَّ اجلائرينّّّدَّهّ وَّّّوآنستّ ّّّىوَّالكسورّلناّالسّ ّذاتّ ّبهّلتّ عِّفجّ 

ّقِّالتأزّ ّ ّوقتّ  ّاألوقاتِّّنّأردءِّومِّّنعمةٌّ وليسّكشرحّالصدرّللمرءّ
ّقِّنّ كاألسريّاملخَّّّ هباّالذئبّيعويّبيدةٌّمّ ّّالسباعّّّوماةِّكمَّّّّونفسٌّ

ّقِّالتومّ ّّّبعنيّّّريبّّّصانينّمباّّّّّهمأمرَّّرتّ همّوحقّ صولتَّّفماّخفتّ 
ّقِّفِّغّ وي َّّّّاحلفيظّّّّفيدفعهّّّعليّ ّصائلٌّّهوّّنّمفسدٍّّترىّمِّّنّ إوك
ّقِّتتعزّ ّنّ إضّّوعرِّت ّ نّإفماّاخلوفّّيتحجّ ّّأنوارّ ّّالرحنّّمنّتّ جتلّ 

ّقِّوّ وأسّ ّ ف ٍّّأكّ ّ نواّمِّضّ ورّ  واّدّ فهّ ّعماريتّّيّعلِّويّ ّّسينصرينّريبّ
ّقِّاحملق ِّّّعندّّابالكذّ ّّفعرَّي ّّّهباّنّعالمةهلّترىّمِّّخصيميّرّ تبصّ 

ّوترتقي ويفّبيتكّاملنحوسّهتذيّّلناّّتنربيّّالّّمّ هلّ ّّإذاّماّنقول
ّقِّنّ التفَّّّيفّّبعدهّّّانّدّ زِّّّّّفوهللاِّّيتبَّكّ لنَّّّالدعاءّّفأكثرتَّّّدعوتَّ

ّكِّفِّفلمّحتّنارب ِّّّ أمرَّّ ّرحةّ ّعليكمّّناّضّ عرَّ ّقِّفِّشّ أ ّّ كنتّ  اّوقدّربّ لوا
ّقِّكأفسَّّّّ واعتديتمّ ّعناداّّفزدتّّاحلياّ ترتكوا والّّ توبوالكمّّوقلتّ 
ّقِّر ِّحمّ ّ ّوشتمٍّّّّسب ٍّّ علىّ اّبورّ صَّّكمعندّفضولِّّالنفسَّّستّ حبَّوإينّ

ّكانمَّّوجهَّّقرَتٌّّقّ هِّرّ أي ّ ّبقولكمّ الصدوقّ ّ ىَزُّيّ ووهللاّالّ ّقِّأصدَّّ ن
ّإىل  قِّم َّرّمّ ّّاعيشّ ّ ّابحلق ّتشرتواّّوالّّّّواستغفرواّ ّالورىّربالّ فتوبوا

 
 
 
 

                                                           
 )سهو،ّوالصحيح:ّ"ربّالورى".ّ)الناشر 
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  خامتة الكتاب
ّكتايبّهذاّآخرّالوصاايّللعّ  واّللتكذيبّواالستهزاء.ّايّصدّ لماء،ّالذينّتَّإن 

مّفتحواّعلىّالناسّأبوابّضاللةٍّّحسرةّعليهمّوعلىّماّأرواّمنّحالةٍّّ ،ّيفّ!ّإّن 
ّكشّ ّزمنٍّّ ّالفنت ّفيه ّو الةٍّّجَّّعلةٍّّتطايرت ّكانوا ّوالناس ّمَّّئهنيات، ،ّالةٍّّطَبّّوماةٍّيف

ّم غتالةٍّّ ّهلمّقذائفَّفألقاهمّالعلماءّيفّوهدٍّ ّقذائفهمّجهالةٍّّّ،ّومجعوا ،ّمثّأوقدوا
ّكضِّابلةٍّّوذّ ّبسٍّّبقَّ ّهلم ّعلىّغّ ،ّوصاروا لةٍّّإِّثٍّ ّمَّتارّ ،ّواخاب  اليهود،ّوسلكواّّجدرَّوا
ّكانواّمّ ّسلكَّمَّ ّنتهني.الغي ّوالعنود،ّوما

ّعليهمّبعدّماّأَّفغلّ  تالف،ّوِلّئ،ّوِلّينفعّالتمل قّواالىّاالستعطافّ كدَّظت 
ّم صافٍّّصافٍّّّأرّفيهمّأهلّقلبٍّّ ّالعِّّوإّنمّرغبواّمنّ.،ّوالّفىت 

َ
وفّشّ لمّيفّامل

ّ
 
ّومنلَّعّ امل ّطالدّ ّم، ّوتركوا ّيفّالدرهم، ّكرجّ فاقتّيفّالسّ ّأسرارٍّّّائفَّّور ّلٍّّناعة،

ّرقابَّ ّكائنّ ّيتخط ى ّأو ّاجلماعة، ّيعرفونّّرةٍّب ّوكانوا ّالشناعة، ّطرق تتحر ى
ّكالمي ّهلمّوصي يتّحىتّقيلّأينّّ.شأينّومقامي،ّورأواّآاييتّومسعوا وإينّأكثرت 

ّعّ  ّوما ّانتفعواّفّ ِمكثاٌر، ّوما ّومقايل، ّكالمي ّنفعهم ّفما ّأشراٌر، ّيسب ين ّأن ت 
يّالّرحةّهللاّذّاملصائبّعلىّاإلسالم،ّلوّبتفصيليّوإمجايل،ّوكانّهذاّأعظمَّ

ّمنّ ّوأنزل ّابآلايت، ّعبده ّوأرسل ّرحم ّما ّعلى ّهلل ّفاحلمد ّواإلكرام. اجلالل
ّمات،ّوقطعّدابرّاملفسدين.البي ناتّاملفحِّ

قّوأت ّح ج يت،ّوأظهرّهلمّآييت،ّوأعالّهلمّراييت،ّوأماطّلّ إنهّأحسنّإىلّاخلَّ
ّجَّ ّإال ّبقي ّوما ّالشبهات، ّالتعص باجلباب ّأنواعّهام ّأتييدي ّيف ّوأبَدى ت.

ّونّ الع ج ّالبيانّّىاب، ّأطوي ّأن ّوحان ّاالرتياب. ّح ج ِب ّمن ّاأللباب أويل
بالونّاحلقّبعدّإمتامّاحلج ة،ّفاعلمواّضّعنّقومّالّيوأقصّجناحّالقص ة،ّوأ عرِّ

ّ ّاآلن ّالظاملنيّصرفأأنين ّمن ّأهان، ّمن ّكل  ّعن ّوأ بِعدّ لنيّاملتجاهوجهي ،ّ
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ّأخاطب ّال ّهللاّأن ّوأعاهد ّاخلائنني، ّاملنكرين ّمن ّوأحسبهمّّنفسي ّبعد ّمن هم
ّالساب نيّاملعتدين،ّوالّرينّاملكذ بني،ّوالّأفّ تنيّاملدفونني،ّوالّأكل مّاملككامليّ  س ب 
ّوجاءوينّمسرتشدينّ،ّإالي عّوقيتّلقومّمسرفنيأض ّوأصلحوا ّوادقّ ،ّالذينّاتبوا

ّوآمنواّمعّاملؤمنني.ّّ،القلبّالّكأهلّالغوايةّطلبّاهلداية،ّواستفسرواّلثلجِّّابب
ّكتبناّيفّهذاّالباب،ّوندعوّهللاّأنّيفتحّلعبادهّسبلّالصوهذ دقّاّآخرّما

ّاملبد ّهللّيف ّواحلمد وإايه  ،وإليه أنبنا ،وعليه توّكلناّواملآب.ّأوالصواب،
ِمن ا اِبْل  قِّ و أ ن ت  خ ري ُ ال ف اِِتِني  . نستعني ن  ن ا و ب ني   ق  و  ت ح  ب  ي    ،ر ب  ن ا اف  

 .آمني
ّت ّمت

 م1897ي سنة ئم 26ا غالم أمحد القادايين الراقم مريز 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


