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 حنمده ونصلي على رسوله الكرمي  بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 

لقد نشر املولوي حممد حسني البطالوي يف جملته "إشاعة السنة"، 
، مقاال عاب فيها سيدان 15م، اجمللد 1893الصادرة يف كانون الثاين عام 

 بعدم معرفته ابللغة العربية، فرّد عليه حضرته  املسيح املوعود 
 م، ومما قال يف جوابه:1893آذار/مارس  30بتاريخ 

"الشيخ حممد حسني مصرٌّ بشدة على أن هذا العبد املتواضع غري ُمِلمٍّّ 
ابللغة العربية على اإلطالق بل جيهلها جهال اتما، وكذلك ال يعرف من 
علوم القرآن ومعارفه شيئا إطالقا، وال يستحق نصرة هللا تعاىل وأتييده ألنه  

 ب ودّجال، ومع ذلك يدعي بطول ابعه يف العلم والفضل." كذَّا
يف  فبغية التمييز بني الصادق والكاذب من بني الفريقني اقرتح 

إعالنه أن تُنتَخب سورة من سور القرآن الكرمي ابلقرعة مث جيلس الفريقان 
يف جملس ويكتبا تفسريها بكالم مسجع ومقّفى يف اللغة العربية الفصيحة. 

يبني الفريقان يف هذا التفسري العلوم واملعارف القرآنية اليت ال وجيب أن 
حتتوي  توجد يف كتب أخرى. مث لتتبع التفسرَي قصيدٌة يف مدح النيب 

على مئة بيت بلغة عربية فصيحة وبليغة كذلك. كما اقرتح حضرته أن 
تُعطى الفريقان مهلة أربعني يوًما هلذا العمل قبل أن يقرآ يف جلسة عامة 
التفسري والقصيدة. فإذا غلبين الشيخ حممد حسني أو تعادل معي من 
حيث اللغة أو بيان معارف القرآن الكرمي سوف أقر خبطئي على الفور 
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وأحرق مجيع كتيب. ولكن لو كانت الغلبة يل لوجب على الشيخ أن يعلن 
 يف اجمللس نفسه توبته وتراجعه عن موقفه السابق.

كون للشيخ حممد حسني اخليار أن أيضا أبنه ي وقال حضرته 
يستعني يف ذلك مبن يشاء من املشايخ املتكربين من أشياعه. وإن مل يقبل 
هذه الدعوة يف أثناء أسبوعني بدءا من أول نيسان/أبريل من السنة اجلارية 
العُترب ذلك هروبه من املبارزة. ولكن الشيخ املذكور ظل مياطل ويقدم 

سخيفة حىت علم أولو األلباب من الذين كانوا  شروطا واهية وخيتلق أعذارا
 يراقبون سري األحداث أنه يريد التسلل من امليدان. 

على أية حال مل يربز يف امليدان أحد، ال حممد حسني وال غريه من 
املشايخ املتغطرسني. عندها أراد سيدان اإلمام املهدي واملسيح املوعود 

 ستقبل، ولكنه رأى من أن يُعرض عن هرائهم وهذايهنم يف امل
املناسب أن يؤلف كتااب بغية إمتام احلجة للمرة األخرية على الشيخ حممد 
حسني وأشياعه الذين يدعون برباعتهم ومهارهتم يف األدب وبيان معارف  
كتاب هللا العزيز، ولكي مييط اللثام عن مدى معرفتهم ابللغة العربية وعلوم 

 قيم ابسم "كرامات الصادقني". القرآن الكرمي، فألف هذا الكتاب ال
حيتوي هذا الكتاب على حتفة انردة لتفسري سورة الفاحتة بلغة عربية 

يف غضون أسبوع فحسب  فصيحة، وأربع قصائد نظمها حضرته 
وذلك أثناء إقامته املؤقتة يف مدينة أمرتسار بُعيد تفرغه من املناظرة مع 

من معه مهلة شهر  و سني القسيس عبد هللا آهتم، غري أنه أعطى حملمد ح
 كامل بغية إمتام احلجة عليهم.



 كرامات الصادقني
 
 
 

 

 ج

 

 ة إزاء حتديه حد من املعارضني أن ينبس ببنت شففلم يقدر أ
يف هذا الصدد ما  لكتابة التفسري وبيان معارف القرآن الكرمي. فقال 

 تعريبه:
"ميكننا أن نتنبأ بناء على فراستنا اإلميانية أن الشيخ )حممد حسني 

يقبل املبارزة هبذه الطريقة، وسوف مياطل كما سبقت عادته البطالوي( لن 
.... ولكن هناك طريق سهل للشيخ وهو أنه ليس املخاَطب الوحيد يف 
الكتاب بل مجيع املشايخ الذين يكفرونين ويعتربون هذا العبد املتواضع 

خارًجا عن دائرة اإلسالم. لذا فال بد من  الذي يتبع هللا تعاىل ورسوله 
ب الشيخ إليهم بكل أدب ويتوسل إليهم ويطرح نفسه على أن يذه

أقدامهم ابكيا )ليساعدوه( ..... ولكن املشكلة هي أنين قد تلقيت عنه 
وحيا يقول: "إين مهنٌي من أراد إهانتك"، لذا فإن جهوده كلها سوف 
تذهب أدراج الرايح. ولو هبَّ أحٌد من املشايخ بنية فاسدة ملساعدته 

ض على وجهه. إن هللا تعاىل سوف ميزق كرب هؤالء لطُرِح على األر 
 املشايخ املستكربين، ويريهم كيف ينصر عباده املستضعفني." 

فما كان للشيخ حممد حسني وال لغريه من املكفرين أن يكتبوا شيئا 
مقابل هذا الكتاب ويثبتوا براعتهم يف اللغة أو معرفتهم بعلوم القرآن 

 إىل األبد.  م وصدقه الكرمي، وهكذا صادقوا على كذهب
هناك أمر جدير ابلذكر هنا وهو أن الكتاب األصلي حيتوي على جزء 

ألردية أيضا إضافة إىل اجلزء العريب، فرتمجناه ووضعناه يف مكانه يف ابللغة ا
 الكتاب، ونّوهنا إىل ذلك يف اهلامش.
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أن الطبعة األوىل قد احتوت على بعض إىل  اإلشارةوال بد من 
ضرة املؤلف ا حلمدحً و  والقصائد كتبها تقريظا على الكتاب التعليقات
  املولوي احلكيم نور الدين البهريوي والسيد حممد  كل من حضرة

بفصل  وكان الكتاب ينتهي. رضي هللا عنهما سعيد الشامي الطرابلسي
نصره هللا  -صغري من حضرة املؤلف. لكننا أبمر من حضرة أمري املؤمنني 

هذه  ووضعناوضعنا الفصل األخري حلضرة املؤلف مع كالمه املتسلسل  -
 التعليقات والقصائد يف هناية الكتاب. 

 مثة أمور ال بد من التنويه إليها، وهي:
وىل الصادرة يف زمن اعتمدان يف إخراج هذا الكتاب على الطبعة األُ  -1

، واحملفوظِة حالًيا يف مكتبِة "اخلالفة" املكتبِة املركزية سيدان أمحد 
 للجماعة بربوة، ابكستان. 

 -عموًما  -بنفسه، وَكَتَب  مثة هوامش وضعها سيدان أمحد  -2
 نه" أي من املؤلف. عند هنايتها: "مِ 

ى إخراج وهناك هوامش أخرى قد أضافتها اللجنُة العاملة عل -3
 .ابخلط املائلهذه الطبعة، وقد ُميِّزت عن اهلوامش األصلية 

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

ة أوىل من قبل الناشر يف اهلامش. علًما أن أرقامها تبدأ ابعتبار البسملة آي
 من كل سورة.
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 مهاًل أيها القارئ العزيز!
  

لقد ورد يف هذا الكتاب كلمات وتعابري قد تبدو ألول وهلة غريبًة 
لقارئ العربية املعاصر، ولكنها من صميم العربية، كما سيتضح الحًقا من 

الشريفة وكتب  واألحاديثخالل الشواهد اليت سقناها من القرآن الكرمي 
 التعابري واألساليب على سبيل املثال ال احلصر: الرتاث. ومن هذه 

 :كقوله : إضافة املوصوف إىل الصفة،  أوال
، وأنعم عليه ونُفخ فيه روح السادس يوميف وهي أن آدم قد ُخلق "

 (66)ص ." احلياة يف اجلمعة بعد العصر
 (10)ق: حب احلصيدومثاله يف القرآن الكرمي: 

 ويف احلديث الشريف: 
 عن األنصاري، سعيد بن حيىي عن عبدة، أخربان: قال حممد حدثنا

 حجرته، يف الليل من يصلي  هللا رسول كانقال:   عائشة عن عمرة،
 يصلون انسأ فقام ، النيب شخص الناس فرأى قصري، احلجرة وجدار

 أانس معه فقام الثانية، ليلة فقام بذلك، فتحدثوا فأصبحوا بصالته،
 ذلك، بعد كان  إذا حىت ثالاث، أو لتنيلي ذلك صنعوا بصالته، يصلون
 إين": فقال الناس ذلك ذكر أصبح فلما خيرج، فلم  هللا رسول جلس

 ."الليل صالة عليكم تكتب أن خشيت

 إىل املوصوف إضافة ابب من الثانية، الليلة أي( الثانية ليلة فقام) 
  .صفته
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اإلمام وبني القوم )صحيح البخاري، كتاب اجلماعة واإلمامة، ابب إذا كان بني 
ضبطه ورقمه وذكر تكرار مواضعه وشرح ألفاظه ومجله ووضع فهارسه  .حائط أو سرتة

 (الدكتور مصطفى ديب البغا
وغري  : مسجد اجلامع، دار اآلخرةهذا األسلوب شائع مثل قوهلمو  

 ذلك.
 :صرف ما ال ينصرف، كقوله  :اثنيا

يف ضنننننني إال وجتننننندها وال يف األر  واتاال يف السنننننم حمامنننننداجتننننند ولنننننن " 
 (47)ص  ."وجهي

 ورد يف مغين اللبيب:
 إذا لَّ كَ   مصدر أنه على إما: ابلتنوين بعبادهتم رونَ سيكفُ  الَّ كَ  قرئ"
 كالًّ،  محلوا أي الثقل وهو لّ الكَ  من أو وانقطعوا، دعواهم يف كّلوا  أي أعيا،
 أبو هُ وردّ  .سالسالً  يف كما  ونُنوِّنَ  الردع حرفَ  كونه  الزخمشري وجوز
 به فُرجعَ  التنوين أصله اسم ألنه سالسالً  يف صحّ  إمنا ذلك أبن حيان

 أو مطلقاً  ينصرف ال ما يصرف من   لغة على أو للتناسب، أصله اىل
 .مفاعيل أو مفاعل كونه  بشرط

 التنوين كون  جّوز بل ذلك، يف الزخمشري عند امنحصرً  التوجيه وليس
 الوقف، بنية وصل إنه مث ،اآلية أسر  يف املزيد اإلطالق حرف من بدالً 

 يسرٍّ  إذا والليل بعضهم قراءة ويف قوارير يف الوجه هبذا وجزم
حةٌ  القراءة وهذه ابلتنوين،  أصله ليس الفعل إذ ؛"كال" يف لتأويله ُمصحِّ

 ".التنوين
حرف  1991املكتبة العصرية بريوت طبعة  214)مغين اللبيب اجلزء األول ص  

 "كال"( الكاف حتت كلمة
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 :كقوله وهو كثري  ترُك ظاهر اللفظ ومحُله على املعىن،  اثلثا:
 "تعننناىل خلنننق اآلخنننرين مشننناكلني ابألولنننني. أن هللا وهنننو أخنننرى،إشنننارة "...
  (71)ص 

 فاحلق أن الفاحتة أحاطت كل علم ومعرفة، واشتملت على كلِّ "
عدو صائل،  كل  وحكمة، وهي جتيب كل سائل، وتذيب حقٍّّ  دقيقةِ 

والصادرين. وال  الواردين ، ويسقيإىل التضّيف مائلٍّ  نزيلٍّ  يطعم كلَّ و 
 وٍّ دُ هُ  ، وتعيد كلّ بَ يَّ شك أهنا تزيل كل شك خّيب، وجتيح كل هم شَ 

معاجل كمثله  الطالبني. وال ، ويبشربَ يَّ خصيم ننَ  ل كلَّ جِ ، وتُ بَ غيَّ تَ 
 (96 )ص "ل إىل احلق واليقني.وصِ الذنوب وزيغ القلوب، وهو امل لسمّ 

 ومثال ذلك يف القرآن الكرمي:
   َها قُنل ُتم   ُمِصيَبةٌ أََوَلمَّا َأَصابَنت ُكم ُتم  ِمثن َلين    ِمن   ُهوَ ُقل   َهَذاَأَّنَّ َقد  َأَصبن 

ءٍّ َقِديرٌ       (166)آل عمران: ِعن ِد أَنن ُفِسُكم  ِإنَّ هللَا َعَلى ُكلِّ َشي 
 ويف احلديث الشريف: 

. الّدّجالِ  َمِسيحِ  َعن   ُأَحّدُثُكم   ُكن تُ   اّلِذي َواَفقَ  اِديثً حَ  َوَحّدَثيِن  "......
 فَنَلعِنبَ . َوُجنَذامَ  خلَ نمٍّ  ِمنن   َرُجنالً  َثالَثِننيَ  َمنعَ  حَب رِيّنةٍّ، َسِفيَنةٍّ  يف  رَِكبَ  أَنّهُ  َحّدَثيِن 

راً  ال َمننننو جُ  هِبِننننمُ  ننننرِ  يف  َشننننه  نننن يف  َجزِيننننرَةٍّ  ِإىَلَ  أَر فَنننننُؤوا مثُّ . ال َبح   َمغ ننننِربِ  َحننننىّتَ  رِ ال َبح 
سِ  َزِينرَةَ  فَنَدَخُلوا. الّسنِفيَنةِ  أَقن نُربِ  يف  َفَجَلُسنوا. الّشم  ُهم  . اجل  لَنبُ  َدابّنةٌ  فَنَلِقيَننتن   أَه 

ُرونَ  الَ . الّشَعرِ  َكِثريُ   ".الّشَعرِ  َكثن رَةِ   ِمن   ُدبُرِهِ  ِمن   قُنبُنُلهُ  َما َيد 
 (اجلّساسة قّصة ابب ،الساعة وأشراط الفنت كتاب  ،مسلم صحيح) 
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 يقول الثعاليب: "من سنن العرب ترُك حكِم ظاهِر اللفظ ومحُله علىو 
معناه كما يقولون: ثالثة أنفس، والنفس مؤنثة، وإمنا محلوه على معىن 

، السماء منفطر به :جّل ثناؤه اإلنسان أو معىن الشخص... وقال هللا
وكلُّ ما عالك  فذّكر السماَء وهي مؤنثة، ألنه محل الكالم على السقف،

  ".وأظّلك فهو مساء
 املؤنث تذكري يف املعىن على اللفظ محل يف فصل الثاين لقسما ،ثعاليبلل)فقه اللغة 

 (1999، املطبعة العصرية، بريوت 369و 368ص  راملذك وأتنيث
ونقل السيوطي عن خصائص ابن جين: "اعلم  أن هذا النوع َغوٌر من 

، وقد ورد به القرآن وفصيح الكالم العربية بعيد، ومذهب انزح فسيح
منثورًا أو منظوًما، كتأنيث املذكر وتذكري املؤنث وتصوُّر معىن الواحد يف 

فلما رأى اجلمع، واجلماعِة يف الواحد. فمن تذكري املؤنث قوله تعاىل 
 ...... أي هذا الشخص )أو اجِلرم(ريب هذاالشمس ابزغًة قال 

 وقال الشاعر:
زجي مطيَتهاي أيها الراكب ا

ُ
 هذه الصوتُ ساِئل  بين أسدٍّ ما       مل

  ... أَّنث على معىن االستغاثة

وحكى األصنمعي عنن أيب عمنرو أننه مسنع رجنال منن أهنل النيمن يقنول: 
فنننالن َلغنننوٌب، جاءت نننه كتنننايب فاحتقرهنننا. فقلنننت لنننه: أتقنننول: جاءتنننه كتنننايب  

 فقال: نعم، أليس بصحيفة"
 ص 2جحنننرف احلننناء: احلمنننل علنننى املعنننىن،  يوطي،)األشنننباه والنظنننائر يف النحنننو، للسننن

 مؤسسة الرسالة بريوت(م 1985 الطبعة األوىل 104 -102
 :ورود املعدود على عكس ما هو مألوف كقوله  :رابعا
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سة عشر أشهر من يوم خامتة فإذا بّشرين ريب بعد دعويت مبوته إىل مخ"
 (103)ص  ."البحث

 والشاهد على هذا يف القرآن الكرمي:   
وقطّعناهم اثنيت عشرة أسباطًا أممًا  :(161)األعراف 
أن نشكر ونطلب الدعاء إلخواننا الذين سامهوا يف  ال يسعنا إالأخريًا و 

هاين طاهر، إخراج هذه الطبعة، وهم األساتذه األفاضل: مصطفى اثبت، 
سيد عبد احلي شاه، مجيل الرمحن رفيق، مرزا حممد الدين انز، راان تصور 

فهيم أمحد خالد، حممد عبد الرزاق فراز، ن، رفيق أمحد انصر، أمحد خا
 .عبد اجمليد عامر، حممد طاهر ندمي، وعبد املؤمن طاهريوسف شاهد، 

 جزاهم هللا أحسن اجلزاء، آمني. 
ف ر -جل شأنه  -نبتهل إىل هللا  املبارك سببا هلداية   أن جيعل هذا السِّ

 كثري من عباده رمحًة منه وفضاًل، آمني.

 الناشر
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 التنبيه
يب، ومه وا بتمزيق جالبييب، ـرون الذين أصر وا على تكذيأيها املكف   

اعلموا.. هداكم هللا.. أن هذه الرسالة معياٌر لتنقيد أمري وأمركم، فإن  
كم، وتظنون أنكم كنتم ال تتناهون عن سب كم، وال ختافون قهر رب  

توا مة، فأ  أعالم الشريعة، وأشياخ الطريقة، وعلماء امللة، وفضالء األ
إن كنتم صادقني. وإن مل تفعلوا.. ووهللا لن تفعلوا..  برسالة من مثله

 عون إليه، واتقوا انرا أتكل أحشاء اجملرمني. فاتقوا هللا الذي تُرج  
ووهللا إين ما أل فت هذه الرسالة إال لكسر خنوتكم، وإطفاء شعلة 

 أردت أن يت ومساغ غص يت، ولكينرعونتكم، وكنت أطيق على رؤية ذل  
فني. فنثلُت كنانيت، وقضيت من ُدرر أُظهر كيفية علمكم على املنص  

تيتم بكالم من مثله فلكم األلف بل أز يُد أفإن انوحتم و  بانيت،البيان لُ 
 عليه عشرين درمها للغالبني.

ووهللا إين ما أرى فيكم إال إجبال القرائح وإكداء املاتح واملائح، 
عني. وأعجبين أنكم.. مع كونكم خاوي م   وما أرى عندكم من ماء  

الوفاض من املعارف الدينية.. تستكربون وال تستحيون، وال تنتهجون 
هللا أن  حمجة املتقني. فوالذي بعثين إللزامكم وإفحامكم، لقد سألتُ 

حيكم بيين وبينكم، ويوهن كيد الكاذبني. وما عرضت عليكم درمهًا 
 .تفسريا ونظما، فهو لكم حتما ودينارًا إال اختبارًا، فإن انضلتموين
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جهلكم، ويريكم ما كنتم تكذبون  ق  ل  واعلموا أن هللا ُُيزيكم، ويُر ي ال  
 وتستعلون مستكربين.

غري انتحال، يف بلدة من وقد نظمت هذه القصائد ابرجتال 
ي حزٌب من املسلمني. ولكين أمهلكم إىل شاهد  مُ  ر، وكان ث م س  رب   ن  ع  "

بر ول ون الد  ة هذه الرسالة، وأرقب ما جتيبون.. أتُ شهرين من وقت إشاع
 أو تكونون من املناضلني؟

 :، وقلت، فنهضت إليه عجالن  دعاين غضبان   "البطالة"إن شيخ 
ه ابملصباح املت قد، ولكين أعلم أنه من يتُ إين أتيت اآلن، ودان   ،م  قُ  م  قُ 

 قوم عمني. 
خت بطيب العرفان، القرآن، وُضم   دقائق   وهذه رسالة قد أُود عت  

رٌب من تسنيم اجل نان، وس ف رت   وسيق إليه  ، وأ ر ج  عن مرأى وسيم   ش 
ني بوجه   ، وتراءت  نسيم    وص ل ي ت القلوبابجلُمان،  رأت  ز  أ  ا ملعاتُ  .ح س 

ابلنريان، وهي جت البالبل يف صدور املعاندين. وكتبُتها لئال يبقى 
ني احلق وليستبني سبيل راء مسرح، وليتبللجدال مطرح، وال للم  

 اجملرمني. وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

                                                           
 )يبدو أنه سهو الناسخ، والصحيح: "إليها". )الناشر 
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 رسالة
  ملن أيت مبثلها فله إنعام ألف من الورق

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار، وتتباعد 

الناس   اع  الليل من النهار، الذي د   د  ه تباعُ ه  ن  األفكار عن فهم كُ 
ابلقرآن ورسوله املصطفى إىل مأدبة اجل ف ل ى من أهل احلضارة والفال، 
والصالة والسالم على حبيبه حممد خامت النبيني وفخر املرسلني، الذي 

العاملني.  إصالح   م  حباجاتم وي م  الناس   جاء ابحلجج والرباهني، وأسعف  
وكم من ذي لسان  ل يف الروحانيني،ن حُمل  ق  إىل اهلوى دخ  فكم م  

على  ل   رين. اللهم فص  بني املطهم سليط وغيظ مستشيط صار من املهذم 
كلهم يف كماالته، وحاز كل   الذي فاق الرسل   ي  م  األُ  هذا الرسول النيب  

داجون وال ريه وصفاته، وأل ف بني قلوب أمم كانوا يُ فضيلة يف س  
طه ر أانًسا كانوا وح دون، و صون، وأصلح قوما كانوا يشركون وال يُُيل  

نيخون مطااي نفوسهم وال يسريون يف سبل هللا قون، ويُ رون وال يت  يفجُ 
 وال يتيق ظون. 

ا مل يقرأ شيئا من علوم الدنيا والدين، وبلغ أشده يف ي  م   أُ  ()وكان 
عن  م  العال مني العار فني. بل مل يرُ  وجه   ()عمني، ومل ير و  نيقوم أم ي  

لفه وجاره، ومع ذلك سبق العال مني والعال مني إن ن عجاره، وال ظع  و  
                                                           

   حتتها الط ترمجة لعبارة وردت هنا ابألردية. )الناشر(الكلمات اليت 
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هدايته  يف عقله وعلومه وبركاته وفيوضه وأنواره، حىت غمرت مواهبُ 
ه إىل ذي ذيل ذيل   واملغارب واألجانب واألقارب، وأطال كل   املشارق  

سبل  بركاته، وامتدت أيدي الناس إىل إفاداته وخرياته. فأرى الناس  
غرة وطرق الظالم، وطه رهم من ااملسالك الشالسالم، وجن اهم من 

ري   اللئام. وبصمر العيون  ـُشعب النفاق والشقاق، والن ، زاع واملشاجرة وس 
وأحسن الظنون، وجنمى املسجون، حىت ألقى يف روع الناس 

، ونش طهم إىل الثبات ُكفرهم وثب ت األقدام    وثب ط جذابت   ،االستسالم  
وا املناخ، ووردوا ا سبلهم ومنازهلم وختريم أو ور  واالستقامة وأقام، فأبصروا

الناس، وُخل  صوا من   ، وزُك وا وحُم  ُصوا وطُه  روا حىت ُُس وا خيار  قاخ  الن   رد  الو  
ترعوا كل نوع النعاس، وُكم  لوا يف الع لم الباطين والرب الروحاين إىل أن أ  

يمهم د لت ش  ابملعروف األكياس، وحصحص فيهم نوٌر ينري الناس، وبُ 
واعتلقوا ابلنيب الكرمي  .حهمئوقرائحهم، ونـُو  ر ت نفوسهم وُنشرت مدا

إىل مناهج  هم من طرق الفسادوا أعنـ ت  و  األمثار ابألعواد، ول   اعتالق  
وانتهوا إىل   وبلغوا السداد، حىت وصلوا منازل القرب واحملبة والوداد،

 كماالت قد رها هللا للعباد.
عباده هبذا الرسول النيب األمي املبارك  دىفاحلمد هلل الذي ه

 به العاملني. اوأحي
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اليت ال  سن تهيتوجه حبسب  أما بعد فليكن واضحا أن هللا 1
ا إىل أتييد هذه األمة املرحومة عند كل غلبة للظالم، ويبعث عبدً تتبدل 

. فهذا العبد من عباده الواص لتجديد الدين املتني للمصلحة العامة
ع أيضا قد بُعث من هللا على رأس هذا القرن بتلقي لقب اجملدد املتواض

إلزالة أنواع الفنت السائدة يف العامل واقتالعها  –وُوهبت  له أيًضا
تلك العلوُم والوسائل اليت ال تتيسر ألحد  ما مل ترزقه العناية  -وقمعها

اإلهلية الاصة إايها. لكن املؤسف أنه كما هي سنة العلماء غري 
م كلما وجدوا بعض أسرار  أرفع الكا ملني وانقصي الفهم منذ القدم، أَّنم

من إدراكهم وصفوا منبع هذه األسرار دوما أبنه كافر، ولقد سلك 
بعض املشايخ املعاصرين أيضا املسلك نفسه، ومع أنين شرحت هلم  
كثريا وبكل األساليب من نصوص القرآن الكرمي واحلديث، لكن ذرًة 

م، بل على عكس ذلك أبدوا للتكفري من نور الصدق مل  تصب قلوهب 
والتكذيب محاسا كبريا إذ مل يكتفوا بتسمييت كافرًا فحسب بل ُسوين 
، وأفتوا حبق مؤمن من أهل القبلة أنه سيخلد يف جهنم، وقد  أكفر 
أقسمت هلم أان العبد املتواضع مرارا ابهلل الكرمي بل صرحت هلم جالسا 

 أين مسلم، وأؤمن مبا قال هللا جل شأنه يف املسجد الذي هو بيت هللا
. إال أن أولئك السادة مل يقبلوا وقالوا إن هذا اإلقرار على ورسوله 

شاكلة املنافقني، وال سيما الشيخ حممد حسني البطالوي الذي أوصل 
عناده وتعصبه إىل الكمال وقال إنه لن يعد ين من املسلمني حىت لو 

                                                           
 ترمجة عربية للنص األردي املوجود يف هذا الكتاب. )الناشر( 33من هنا إىل صفحة  1
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يكف  رين لألبد. قد ظهرت بعض اآلايت رأى اآلية أبم عينه، بل سيظل 
فعال، لكن السيد البطالوي ُساها استدراجا أو تنجيما، وخدع الناس 
بكل طريقة ممكنة. فمن مجلة تلك الدائع قوله حبقي: "إنه جاهل 
متاما وال إملام له ابلعلوم العربية مطلقا، وابإلضافة إىل ذلك هو دجال 

". وادمعى إتقانه للغة العربية والتمكن ومفرت  ال يتلقى أي أتييد من هللا
منها بكل اعتزاز وتباه، لكي ترتسخ بذلك عظمته يف القلوب. وأراد 
بوصف هذا العبد املتواضع جاهال وأم يا وغري ملم   ابلعلوم العربية متاما 
وملعوان ومفرتاي أن تنغلق على العامة مجيع سبل حسن الظن يب، إال 

ة إذ مل يشأ يف هذا األمر أيضا أن ي ظهر أي أن قدرة هللا عجيبة وغريب
شرف أو صدق للبطالوي واملشايخ الذين هم على شاكلته. فصحيح 
أين يف احلقيقة كاألميني، إال أنه مبحض فضله قد أعانين يف علم 
األدب ودقائق القرآن الكرمي وحقائقه لدرجة ال أجد كلمات تفي 

زين الشيخ البطالوي أو أحد بغرض الشكر اإلهلي. وبشمرين أبنه إذا ابر 
أشياعه فسيواجه هزية نكراء ويهان كثريا، ولذلك نشرت إعالان كتبت 
فيه أن على السيد البطالوي أن يكتب مقابلي تفسريا إلحدى سور 
القرآن الكرمي ابللغة العربية الفصيحة والبليغة ال يقل عن عشرة أقسام، 

العربية ال يقل عدد أبياتا ابللغة  ابإلضافة إىل قصيدة يف مدح النيب 
عن مئة بيت، ومثل ذلك سيكون واجبا علي أيضا أن أكتب للسورة 

 نفسها تفسريا ابللغة العربية الفصيحة والبليغة وأنظم يف مدح النيب 
قصيدة تضم مئة بيت، ث إذا ثبت عند املقارنة واملقابلة أنم تفسري 
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مل من تفسريي السيد البطالوي وقصيدته أفصح وأبلغ وأمت وأك
أيد البطالوي  وقصيديت فسوف أتوب عن دعواي وأوقن أبن هللا 

احملرتم وسأحرق كتيب. أما إذا كنت أان الغالب فسيتحتم على البطالوي 
اإلقرار أبنه كان كاذاب حمضا يف أقواله هذه، ومزورا يف قوله أبين مفرت 

أعرف كتابة ودجال وكافر وملعون، وجاهل يف العلوم العربية لدرجة ال 
صيغة واحدة صحيحة. وكنت كتبت إىل جانب ذلك أنه إذا أعرض 
عن هذه املواجهة أحٌد منا أو ألغى طريق االختبار هذا حبجج واهية 

من هللا تعاىل. لكن من املؤسف أن  عشر لعناتوحيل ابطلة، فعليه 
انقضا عدة عهود  -البطالوي مل يبال  هبذه اللعنات أي مباالة، وأجاب

أنه سيالحظ كتيب العربية أوال بنظر االختبار  -حبثا عن حيلة ووعود
هل هي خالية من السهو والنسيان أم ال، وليتأكد هل يوجد فيها أي 
خطأ من النحو والصرف أم ال، وإذا مل جيد فيها أي خطأ فلن يكون 
لديه أي مانع من كتابة التفسري مقابلي ونظم قصيدة تضم مئة بيت، 

وا أنه اكتشف حيلة للمهرب، ألنه يعرف جيدا أن لكن العقالء أدرك
أي أتليف مبسط يف العربية أو الفارسية ال يكن أن ُيلو من السهو 
والطأ. والباحث عن احليلة يكن أن يستند إىل خطأ حىت لو كان من 
سهو الناسخ. ويبدو أنه ببذل قصارى اجلهود؛ وعمال ابملثل الذي 

"، قدم هذا العذر املخجل وأفرح قلبه تعريبه "مل جيد مهراب من املوت
هبذا التصرف السوقي، أنه سيحتج ابلعثور على سهو واحد من 
الناسخ أو بظهور خطأ ابملصادفة، أبنه ملا ُوجد يف أحد كتبك خطأٌ 
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فلم يبق هناك مربر للنقاش، لكن األسف كل األسف أن البطالوي مل 
سان غري األنبياء يفهم أين ال أدعي العصمة قط كما أنه ليس ألي إن

عليهم السالم أن يدعي أنه معصوم. فالذي يؤلف الكتب الضخمة 
ابللغة العربية أو الفارسية فمن احملتمل أن يصدر منه خطأ يف النحو أو 

ثارالصرف حبسب القول املشهور " "، وال يتمكن من قل ما سل م م ك 
خطأ إدراك ذلك الطأ لغفلة نظره عنه. كما من احملتمل أن يُنشر 

بسهو من الناسخ وال يقع عليه نظر املؤلف بدافع النسيان البشري. 
فكيف تتم املقارنة بني القدرات العلمية لكال الفريقني يف هذا النقد 
أحادي اجلانب. ابختصار؛ قد تبني من مثل هذه الردود السخيفة 
للبطالوي احملرتم يقينا أن القس ام احلقيقي مل يرزقه أي نصيب من علم 

فسري وعلم األدب، ومل يوهب لقلبه ودماغه ولسانه شيء من لوازم الت
 -اإلنسانية سوى ممارسة اللعن والطعن واملكر. وهلذا خطر ببايل أوال

أن أُعرض عنهم َّنائيا، لكنين  -مبشاهدة تعصباتم من هذا القبيل
أبن السيد حممد -رأيت من احلكمة لدحض الفكرة الاطئة للعامة 

و املشايخ املعارضون اآلخرون، الذين هم على حسني البطالوي أ
شاكلة هذا الشيخ، يتمكنون من علم األدب وحقائق تفسري الكالم 

أن أنشر هذا الكتيب إمتاما للحجة للمرة األخرية على  -اإلهلي
البطالوي احملرتم واملشايخ اآلخرين من شيعته وإظهارا حلقيقة متك نهم 

ئق. وليكن واضحا أن هذا الكتيب من اللغة العربية ومعرفتهم احلقا
يضم أربع قصائد وتفسريا لسورة الفاحتة. ومع أين قد نظمُت هذه 
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القصائد خالل أسبوع، بل احلق أَّنا استغرقت سويعات فقط، إال أين 
جملرد إمتام احلجة على البطالوي احملرتم واملعارضني من شيعته أنشر منذ 

نشر كتيبه الفصيح والبليغ مقابل شهر كامل إقرارا شرعيا قانونيا أنه إذا 
هذا الكتيب خالل شهر من نشره، وكان يضم أبياات عربية مبثل عدد 
األبيات يف كتيبنا هذا، وتفسريا لسورة الفاحتة ابلتزام احلقائق واملعارف 

. وإال تُقدَّم له جائزة ألف روبيةوالبالغة مثلما ورد يف كتيبنا، فسوف 
يف املستقبل أنه أديب وعامل ابللغة  فلن يكون مسموحا له ابالدعاء

العربية، أو أن  له إملاما مبعرفة حقائق القرآن الكرمي. ولقد ُسعت أن 
  -جالسني يف بيوتم -حزب املشايخ هؤالء يصفونين أان العبد املتواضع

كاذاب ودجاال وكافرا من انحية، ومن انحية أخرى يقولون إين جاهل 
عربية متاما. فمن خالل هذه املواجهة مطلقا وعدمي احلظ من العلم ابل

يتبني ويثبت مبنتهى الوضوح هل هم كاذبون يف بياَّنم هذا أم 
صادقون. فلما كانت قلوب هؤالء خالية من األمانة والورع فال أحب 
اآلن أن أتوجه إليهم مرة بعد أخرى. ومع أنين َُّنيت يف كشف صريح 

 ذلك يف كتايب عن مناظرة املتعصبني معوج ي القلوب، وقد نشرتُ 
" إال أن هذه املواجهة هي بقصد إظهار مرآة كماالت اإلسالم"

اآلية. وأتعهد يف املستقبل أيضا متمسكا ابلورع والتقوى أنه إذا مل 
ينشر السيد حممد حسني البطالوي أو أي شيخ آخر قصائده وتفسريه 
مقابل قصائدي وتفسريي خالل شهر دون اللجوء إىل أي حجة أو 

سوف أُعرض عن هؤالء القوم َّنائيا. أما إذا نشر السيد حيلة، ف
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البطالوي أو أحٌد من شيعته بصدق النية القصائد وتفسري سورة الفاحتة 
يف صورة كتاب مقابل هذا الكتيب، فأان أع د بصدق القلب أنه إذا 
ثبت بشهادة احملكمني أن قصائدهم وتفسريهم احملتوي على دقائق 

يفوق قصائدي وتفسريي احملتوي على األسرار  سورة الفاحتة وحقائقها،
ألف اللطيفة للسورة املباركة نفسها، ويف كل جانب؛ فسوف أقدم 

نقدا ملن نشر القصائد والتفسري يف صورة كتاب خالل شهر من روبية 
نشر قصائدي وتفسريي. وأتعهد أيضا أنه بعد نشرهم القصائد 

م وتفسريهم ُيلو من والتفسري مقابلي إذا ثبت أن كال  من قصائده
أخطاء حنوية وصرفية وبالغية ويفوق قصائدي وتفسريي درجة، ث مع  
كماهلم هذا إذا استخرجوا أي خطأ يف قصائدي وتفسريي، فسوف 

أيضا مقابل كل خطأ. وليكن معلوما مخس روبيات أقدم هلم جائزة 
أن النقد سهل ويقدر عليه جاهل أيضا، لكن إظهار النكات صعب. 

 ابلكم عند كتابة التفسري أن تقليد تفسري شخص آخر لن وليكن يف
يُقبل، بل سيكون اجلدير ابلقبول حصرا ذلك التفسري الذي يضم 
احلقائق واملعارف اجلديدة، بشرط أال تتعارض مع كتاب هللا وأقوال 

يف مدح القرآن الكرمي جبالء أن فيه  . فقد قال هللا رسول هللا 
كن أن يبقى أي جزء من املعارف تفصيال لكل شيء. فكيف ي

واحلقائق خارجه؟ إضافة إىل ذلك يشهد القانون اإلهلي يف الطبيعة 
ُيك ن  يف طياته  -حىت لو كانت ذاببة -أيضا على أن كل ما صدر منه

عجائب ال حصر هلا. فهل يكن ألي مؤمن أن يقول إن تركيب 
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يف التفكري يف  الذاببة أو البعوضة رائع لدرجة لو استمر مجيع العلماء
اكتشاف خواصها العجيبة إىل يوم القيامة، ملا كان من حقهم االدعاء 
أبَّنم اكتشفوا مجيع الواص الكامنة فيها؛ أما نصوص القرآن الكرمي 
فتتوقف عند األفكار السطحية فقط، لدرجة أنه يكن ألي شيخ 

لقرآن جاهل االدعاُء إبلقاء نظرة عابرة عليها أنه عرف كل ما كان يف ا
ال يكن أن تتبدمل. وال يكن أن نقول حبق  الكرمي. إن سنة هللا 

أن خواصها معلومة  -حىت لو كانت ورقة واحدة -أي   من خملوقاته
وحمدودة، بل كل واحد من خملوقاته يكن  يف طياته خواص غري 
حمدودة. ولذلك يتصف كل خملوق بكونه عدمي النظري. ولو أراد العامل 

نفسه يف  يان بنظريه ملا وسعه أبدا، كما قد قال هللا أبسره اإلت
القرآن الكرمي أنه ال أحد يقدر حىت على خلق ذاببة، فما سبب 
ذلك؟ ألن عجائب صنع الصانع يف الذاببة أيضا كثرية لدرجة أَّنا 
تفوق قدرات البشر بل قدرات اللق كله. فلماذا إذن يعد كالم هللا 

اصه وحقائقه حىت ال يساوي الذاببة منحطا وأدىن درجة من حيث خو 
ُقل  ل ئ ن  حبقه:  درجة، أليس هذا الكالم هو نفسه الذي قال هللا 

ا ال ُقر آن  ال  َي  ُتون  مب  ث ل ه  و ل و   ن ُس و اجل  ن  ع ل ى أ ن  َي  ُتوا مب  ث ل  ه ذ  ت م ع ت  اإل   اج 
ك ان  بـ ع ُضُهم  ل بـ ع ض  ظ ه ريًا

 -أخزاهم هللا -يخ األغبياء؟ بعض املشا2
يقولون إن هذا التفرد والتميز يقتصر على كونه عدمي املثال يف البالغة 
يان القلوب، فأي شك يف كون  فقط. لكن هؤالء جهالء جدا وعم 

                                                           
 (89)اإلسراء:  2
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القرآن الكرمي عدمي النظري يف بالغته وفصاحته أيضا، إال أن القرآن 
زة فقط، بل يقصد الكرمي مل يقصد قط أن تفرده ينحصر يف هذه املي

ذلك الكالُم املقدس أنه عدمي النظري يف مجيع الصفات اليت ُوصف 
هبا. وليس من الضروري أن جتتمع مجيع الصفات لتجعله عدمي النظري.  
كال بل إنم كل صفة له حبد ذاتا بلغت درجة انقطاع النظري. اآلن 

ملة أسجل فيما يلي منوذًجا هلذا، بعض  صفات القرآن الكرمي الكا
الر ت ل ك  الواردة فيه واليت ُوصف بسببها أنه عدمي  النظري، وهي: 

ُت ال ك ت اب  احل  ك يم   آ اي 
3 ،  ت ق يم د ي إ ىل  احل  ق   و إ ىل  ط ر يق  ُمس  يـ ه 

4 ،
  ٌر ل ل ع ال م ني ت ق يم   *إ ن  ُهو  إ الم ذ ك  ن ُكم  أ ن  ي س  ل م ن  ش اء  م 

5 ، م ا
ء   فـ رمط ن ا يف  ال ك ت اب  م ن  ش ي 

6 ،  ا ب ص ائ ُر ل لنماس  و ُهًدى و ر مح  ٌة ل ق و م ه ذ 
يُوق ُنون  

7 ،  ُم مب  و اق ع  الن ُجوم  *و إ نمُه ل ق س ٌم ل و  تـ ع ل ُمون  ع ظ يٌم  *ف ال  أُق س 
ُنون   *إ نمُه ل ُقر آ ٌن ك ر مٌي  الم ال ُمط همُرون  ال  ي  س ُه إ   *يف  ك ت اب  م ك 

8 ،
  ب ٌت و فـ ر ُعه ا يف  السمم اء  أ ُله ا َث  ني   *ص  تـُؤ يت  ُأُكل ه ا ُكلم ح 

9 ، إ نم

                                                           
 (2)يونس:  3
 (31)األحقاف:  4
 ( 29-28)التكوير:  5
 (39)األنعام:  6
 (21)اجلاثية:  7
 (80-76)الواقعة:  8
 (26-25)إبراهيم:  9
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ي  أ قـ و مُ 
د ي ل لميت  ه  ا ال ُقر آ ن  يـ ه  ه ذ 

10 ، ٌإ نمُه ل ق و ٌل ف ص ل
11 ،  ال  ر ي ب

ل غ ةٌ 12 ،ف يه   ٌة اب  م  ك  ح 
13 ،ًنا ي م  و ُمه 

14 ، ًُدى ل لنماس  و بـ ي  ن ات  ه
ُد ى و ال ُفر ق ان   م ن  اهل 

15 ،  و إ نمُه ل ت ذ ك ر ٌة ل ل ُمتمق ني
16 ،  و إ نمُه حل  ق

ال ي ق ني  
17 ،  و م ا ُهو  ع ل ى ال غ ي ب  ب ض ن ني

18 ،  ق د  ج اء ُكم  م ن  اَّللم
د ي ب ه  اَّللمُ م ن   *نُوٌر و ك ت اٌب ُمب نٌي  م   يـ ه  اتـمب ع  ر ض و ان ُه ُسُبل  السمال 

ر اط   د يه م  إ ىل  ص  و ُُي ر ُجُهم  م ن  الظ ُلم ات  إ ىل  الن ور  إب  ذ ن ه  و يـ ه 
ت ق يم   ُمس 

19 ، ُد ى و د ين  احل  ق   ل ُيظ ه ر ُه ع ل ى هل  ُهو  المذ ي أ ر س ل  ر ُسول ُه اب 
الد  ين  ُكل  ه  

20 ، النماُس ق د  ج اء ُكم  بـُر ه اٌن م ن  ر ب  ُكم  و أ نـ ز ل ن ا اي  أ يـ ه ا
إ ل ي ُكم  نُورًا ُمب يًنا

21 ،  ُت ع ل ي ُكم م ل ُت ل ُكم  د ين ُكم  و أ مت  م  ال يـ و م  أ ك 

                                                           
 (10)اإلسراء:  10
 (14)الطارق:  11
 (3)البقرة:  12
 (6)القمر:  13
 (49)املائدة:  14
 (186)البقرة:  15
 (49)احلاقة:  16
 (52)احلاقة:  17
 (25)التكوير:  18
 (17-16)املائدة:  19
 (10)الصف:  20
 (175)النساء:  21
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م  د يًنا ال  يُت ل ُكُم اإل  س  ن ع م يت  و ر ض 
22 ، اَّللمُ نـ زمل  أ ح س ن  احل  د يث  ك ت ااًب

ُم  ُثم ت ل نُي ُجُلوُدُهم  ُمت   ن ُه ُجُلوُد المذ ين  ُي  ش و ن  ر هبم ًا م ث اين   تـ ق ش ع ر  م  ش اهب 
د ي ب ه  م ن  ي ش اءُ  ر  اَّللم  ذ ل ك  ُهد ى اَّللم  يـ ه  و قـُُلوهُبُم  إ ىل  ذ ك 

23 ، ُ ُقل  اَّللم
د ي ل ل ح ق    يـ ه 

24 ،  حل  ق   و ال م يز ان  اَّللمُ المذ ي أ نـ ز ل  ال ك ت اب  اب 
25 ،

  اأ نـ ز ل  م ن  السمم اء  م اًء ف س ال ت  أ و د ي ٌة ب ق د ر ه 
26 ،  و م ا أ نـ ز ل ن ا ع ل ي ك

تـ ل ُفوا ف يه   ُُم المذ ي اخ  ال ك ت اب  إ الم ل تـُب ني    هل 
27 ، ُهو  المذ ي يـُنـ ز  ُل ع ل ى

ت  بـ ي  ن ات  ل يُ  ر ج ُكم  م ن  الظ ُلم ات  إ ىل  الن ور  ع ب د ه  آ اي  خ 
28 ، اي  أ يـ ه ا

ف اٌء ل م ا يف  الص ُدور   النماُس ق د  ج اء ت ُكم  م و ع ظ ٌة م ن  ر ب  ُكم  و ش 
29 ،

  ت ه  و ل يـ ت ذ كمر  أُوُلو األ  ل ب اب بـمُروا آ اي  ك ت اٌب أ نـ ز ل ن اُه إ ل ي ك  ُمب ار ٌك ل ي دم
30 ،

  تـُن ذ ر  ب ه  قـ و ًما ُلد او
31 ، ياًل ء  ف صمل ن اُه تـ ف ص  و ُكلم ش ي 

32 ،   حل  ق و اب 

                                                           
 (4)املائدة:  22
 (24)الزمر:  23
 (36)يونس:  24
 (18)الشورى:  25
 (18: )الرعد 26
 (65)النحل:  27
 (10)احلديد:  28
 (58)يونس:  29
 (30)ص:  30
 (98)مرمي:   31
 (13)اإلسراء:  32
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حل  ق   نـ ز ل   أ نـ ز ل ن اُه و اب 
33 ، ال  َي  ت يه  ال ب اط ُل م ن  ب ني    *و إ نمُه ل ك ت اٌب ع ز يٌز

ي ه  و ال  م ن  خ ل ف ه   ي د 
34 ،  ه  م ن  ن ش اُء م ن  ع ب اد ان  ج ع ل ن اُه نُورًا َّن  د ي ب 

35 ،  ء ي ااًن ل ُكل   ش ي  ت بـ 
36 ،  ُروًحا م ن  أ م ر ان

37 ،    ب ل س ان  ع ر يب
ُمب ني  

38 ، ٌة ف يه ا ُكُتٌب قـ ي  م 
39 ،  ن ُس و اجل  ن ت م ع ت  اإل   ُقل  ل ئ ن  اج 

ا ال ُقر آ ن  ال  َي  ُتو  ن  مب  ث ل ه  و ل و  ك ان  بـ ع ُضُهم  ل بـ ع ض  ع ل ى أ ن  َي  ُتوا مب  ث ل  ه ذ 
 .40اظ ه ريً 

ملخص الرتمجة هلذه اآلايت كلها أن القرآن الكرمي حكيم؛ أي 
زاخر ابحل كم، ويعني اإلنسان  على قطع مجيع أشواط الصراط 
ر للعاملني أي يذك  ر كل نوع من الطبائع ويهديها إىل   املستقيم، وهو ذك 

وينتفع به صاحُب كل درجة ورتبة، سواء أكان فردا  كماالتا املطلوبة.
من العوام أو من العلماء. فقد نزل ملن يريد أن حيقق يف نفسه 
االستقامة  اإلنسانية، أي أن هذا الكالم ينمي مجيع فروع الشجرة 
اإلنسانية، ويقيمها على حد االعتدال، ويؤثر برتبيته يف كل نوع من 

                                                           
 (106)اإلسراء:  33
 (43-42فصلت:  34
 (53)الشورى:  35
 (90)النحل:  36
 (53)الشورى:  37
 (196)الشعراء:  38
 (4)البينة:  39
 (89)اإلسراء:  40
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حقيقة مل يشملها، إن تعاليمه تب القوى اإلنسانية. ليست هناك 
البصرية، وتري املؤمنني طريقا يتقوى به اإلياُن، فتشملهم الرمحانية 
والرحيمية اإلهلية، فريتقون من اإليان إىل درجة العرفان. ث يقول هللا 

  أان أقسم مبواقع النجوم، وهو لو عرفتم ق سم عظيم، على أن هذا
عاليمه ال تناقض سنة هللا بل إن مجيع القرآن كتاب عظيم الشأن وأن ت

تعاليمه مسجلة يف كتاب مكنون، أي صحيفة الفطرة، وال يكتشف 
ابلقسم مبواقع النجوم إىل  دقائق ه غرُي الذين طُه  روا، )لقد أشار هللا 

أنه كما تبدو النجوم كالنقط بسبب بُعدها الشاسع، لكنها ليست يف 
، كذلك ُيفى القرآن الكرمي احلقيقة كالنقط بل هي ضخمة عمالقة

عن أعني قليلي النظر لرفعته العظيمة وعلو شأنه. والذين تزول 
إىل الدقائق  غشاوتم يقدرون على رؤيته. ويف هذه اآلية أشار هللا 

العالية للقرآن الكرمي أيضا، اليت ختص عباد ه الواص، الذين يطه  رهم 
علم القرآن الكرمي قد  بيده. وال يصح االعرتاض أنه إذا كان هللا 

اخُتص ابلعباد الواص فكيف يؤاخ ذ اآلخرون يف حالة العصيان، 
ذلك ألن تعليم القرآن الكرمي الذي هو مدار اإليان سلٌس يفهمه 
الكافر أيضا، وليس من شأنه أن ُيفى عن أي قارئ. فلو مل يكن 

ا مل سلسا مفهوما لبقي نظام التبليغ انقصا. لكن احلقائق واملعارف مل
تكن مدار اإليان وإمنا هي تزيد املؤمن عرفاان، لذا ُهدي إىل هذا 
الطريق الواُص فقط، ألَّنا يف احلقيقة مواهب ونعم روحانية توهب 
لكاملي اإليان بعد اإليان(. ث قال إن كلمات القرآن متاثل شجرة 
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. أصلها َثبت وفروعها ممتدة إىل السماء، تؤيت مثارها دوما يف موعدها
أي أن فطرة اإلنسان السليمة تقبله. واملراد من فروعها يف السماء أنه 
حيتوي على معارف عظيمة، تنسجم مع قانون الطبيعة. ومعىن إيتائها 
الثمار كل حني أنه يتمتع بتأثري روحاين دائم. ث قال إن هذا القرآن 

من يهدي إىل طريق قومي ال عوج فيه، وهو يالئم فطرة اإلنسان متاما. و 
أعظم مزااي القرآن الكرمي يف احلقيقة أنه حييط جبميع قوى البشر مثل 
دائرة كاملة. واملراد من الطريق القومي يف اآلية الكرية ذلك الطريق 
الذي هو أقرب إىل فطرة اإلنسان، أي إظهاره الكماالت اليت ُخلق 
اإلنسان من أجلها، وتيسري تلك الطرق له اليت ُفطر على السلوك 

د ي ا، وُوهبت له القدرة عليه. وإمنا املراد من "أقو م" يف اآلية فيه يـ ه 
ي  أ قـ و مُ 

هذا الصدُق حصرا. بعد ذلك قال إن القرآن الكرمي  ل لميت  ه 
حيكم يف مجيع الصومات، وهذا القول أيضا يشري إىل أنه حيتوي على 

من  مجيع أنواع احلكمة اإلهلية، ألن الكتاب الذي هو انقص وخال  
بعض املعارف ال يكن أن يكون قاضيا وح كما للمخطئني واملصيبني 
يف األمور اإلهلية بصفة عامة. بل سيعد ح كما فقط عندما يكون 
جامعا جلميع العلوم احلكمية. ث قال إن هذا القرآن الكرمي منزه من 
مجيع أنواع الشك والريب، وال يتطرق إىل تعاليمه أي شك أو شبهة؛ 

ر ابلعلوم اليقينية. ث قال إن هذا القرآن الكرمي حكمة قد أي هو زاخ
بلغت منتهاها، وهو يشمل مجيع الكتب اإلهلية، وهو يبني مجيع 
يه، ث ييز الباطل  املعارف الدينية، فهو يهدي ويقدم األدلة على هد 
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من احلق ويذك ر األتقياء ابملواهب الصاحلة الكامنة فيهم. وتعليمه حائز 
ليقني، وهو ليس خبيال يف بيان الغيب، أي هو يزخر أبمور على درجة ا

غيبية كثرية، وال يضم أمورا غيبية بذاته  فقط بل إن متبعه الصادق أيضا 
يكن أن ينال األمور الغيبية بتلقي اإلهلام من هللا. وهذا الفيض ُيص 
الكتاب املقدس الذي هو ليس خبيال، أما الكتب األخرى مثل التوراة 

ل هي اآلن مبنزلة البخيل، حىت لو كانت من هللا؛ إذ ليس بوسع واإلجني
متبعهما يف العصر احلاضر أن ينال منها أي نور. بل إنم اإلجنيل 
يسخر من النصارى، وذلك ألن العالمات اليت حددها اإلجنيل 
للنصارى املؤمنني )أي أَّنم سيشفون املرضى الذين تكون أمراضهم 

 -لوالدة واجملذومني والعرج والصمأي العميان من ا -مستعصية
وسيحر  كون اجلبال من مكاَّنا، وأَّنم لن يوتوا بتناول السم( فهذه 

بقوله" إذا كان  العالمات مفقودة يف النصارى. بل إن عيسى 
فيكم اإليان مثقال حبة من خردل فسوف تنجزون من األعمال مثلي 

صارى عديو بل سوف تنجزون أكثر مين" قد أكد على أن مجيع الن
اإليان. فلما ثبت أنه ال دين هلم فليس من حقهم أن حياوروا أحدا يف 
صدق الدين قبل أن يثبتوا إياَّنم؛ ألن أوضاعهم تشهد على أَّنم إما 
ملحدون لفقدان عالمات حمدمدة لإليان فيهم، وإما قد كذب م ن 

 أن حدد هلم العالمات اليت ال توجد فيهم. ويثبت من كال االحتمالني
النصارى بعيدون كل البعد عن الصدق وهجروه وال نصيب هلم منه. 
أما العالمات اليت بيمنها القرآن الكرمي ملتبعيه فهي موجودة يف مئات 
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املسلمني؛ مما ثبت أن القرآن الكرمي كالم هللا احلق. أما إذا عددان 
شخص النصارى مؤمنني فهذا يستلزم اإليان أبن اإلجنيل املعاصر كالُم 

يريد أن يقيم مجاعته استنادا إىل النبوءات الكاذبة. وال يغينب عن البال 
، ألننا نعرف أان  هبذا الطاب ال نوجه اهلجوم إىل حضرة املسيح 

أن هذه األمور إذا كانت من املسيح فقد كتب عالمات املؤمنني. ث 
يف ذلك؟ بل احلقيقة  إذا ترك أحدهم اإليان فما ذنب املسيح 

قد تنبأ يف حلة هذه العالمات بزمن لن يبقى فيه  املسيح  أن
النصارى مؤمنني؛ أي قد قال هلم: أيها النصارى؛ إذا أتى عليكم زمن 
ال توجد فيكم هذه العالمات فاعلموا أنكم أصبحتم عديي اإليان، 
ومل يبق فيكم اإليان مثقال حبة من خردل. وليس من شك يف أن 

جودة يف بعض الواص من النصارى قبل هذه العالمات كانت مو 
وكانت تظهر منهم الوارق. لكنهم حني صاروا  ظهور نبينا الكرمي 

لعدم اإليان بسراج احلق ذاك، ومل  عديي اإليان يف زمن بعثة النيب 
يبق فيهم اإليان مثقال حبة من خردل، عندئذ ظهرت  فيهم عالمات 

سلمني أن يطالبوا النصارى مرارا عدم اإليان بصفة عامة. جيب على امل
وتكرارا إثبات  إياَّنم حبسب العالمات الواردة يف اإلجنيل لإليان، حىت 

يل   أ ق اُموا  يُثبتوا أَّنم مصداق  أي أن يُظهروا عالمات  التـمو ر اة  و اإل جن 
اإليان. جيب أن ُيسأ لوا: إىل أي دين تدعون؟ أإىل الدين اإلجنيلي 

عتنقيه أَّنم حيظون بروح القدس، وهم يظهرون خوارق الذي ورد عن م
معينة؟ فإذا كنتم تدعون إىل الدين نفسه فحسًنا أظه روا تلك 
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العالمات، وأ ثبتوا أوال أنكم نصارى مؤمنون يف احلقيقة، ث اد عوا 
اآلخرين إىل اإليان املشرق الثابت ابألدلة. أما إذا فُقدت  عالمات 

 حتقيقها يتوقف على اإليان ستكون ابطلة،  ذلك اإليان فالنجاة اليت
كما هو ابطل إيانكم. وال يكن أن تكون مثرة اإليان الكاذب جناًة 
صادقة، بل ستكون جناة كاذبة ال تقي عذاب  جهنم. ابختصار؛ ال 
يستحق أي مسيحي بوصفه مسيحيا أن حياور، ما مل يثبت صدق 

 .  وأىن هلم ذلكاإلجنيل. إيانه حبسب العالمات الواردة لإليان يف 
يقول: إن كال   نتابع كتابة الرتمجة لبقية اآلايت ونقول: إن هللا 

من القرآن والرسول نور جاءكم، هذا الكتاب يبني كل حقيقة، وأن هللا 
يري بواسطته سبل السالم للذين يتبعون رضوان هللا، وُيرجهم من 

. هو هللا ملؤدي إليه النور، ويريهم الصراط املستقيم ا إىلالظلمات 
الذي أرسل رسوله ابهلدى ودين احلق ليجعل هذا الدين غالبا على 
األداين كلها. أيها الناس؛ إن القرآن الكرمي برهان وجدمتوه من هللا 
وهو نور مبني أُنزل إليكم، اليوم ُأكم ل  لكم الديُن وأمت ت عليكم مجيع 

م. لقد أنزل هللا إليكم  ابإلسىال تتمكسواالنعم، واحنصر رضاي يف أن 
كالما كامال وحمببا، ومن مزااي هذا الكتاب أنه متشابه، أي أن 
تعاليمه ال تتناقض وال تنايف قانون هللا يف الطبيعة، بل إن الكمال 
الذي هو ضروري لإلنسان من حيث فطرته وقواه، فإن تعليم هذا 

تعليم الكتاب يناسب ذلك الكمال نفسه، وهذه امليزة ال توجد يف 
التوراة واإلجنيل، بل قد جتاوزت التوراة حد الرتكيز على القسوة 
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واالنتقام، واقرُتحت تلك القسوة حبق املطيع والعاصي والصديق 
والعدو، حبيث يبدو أن تعليم التوراة واجه اضطرارا نظرا لكونه لشعب 
معني يف زمن حمدد، وألن أحكام التوراة املوافقة للقانون العام البسيط 

. فمن هذا املنطلق مارست يف الطبيعة مل تكن لتفيد تلك الشعوب
التوراة القسوة جتاه أمتها داخليا، وصار العفو والصفح كأنه حرام على 

ثوااب. ويف حقوق هللا أيضا  ُعدم اليهود، واقتالُع سن   األخ قصاصا 
والتمدن. وكذلك   املعيشةفرضت تكاليف شاقة حلد ال تطاق، وتضر 

امر الارجية للتوراة أيضا شديدة جدا إذ مبوجبها ُدمرت كانت األو 
قرى املعارضني والعصاة املتمردين ومدَُّنم وقُتل مئات األلوف من 

 األوالد كما قُتل الشيوخ والعميان والُعرج والنساء الضعيفات أيضا. 
بينما عد  العطف والرفق أكثر من الالزم والرحم والعفو يف تعليم 

يضة. وخارجيا إذا هاجم األعداء الدين  فاملقاومة اإلجنيل كأَّنا فر 
حبسب اإلجنيل حرام، حىت لو مزمقوا الفقراء والضعفاء أمام أعينهم 
وقتلوا أوالدهم وأسروا نساءهم وأساؤوا إليهن بكل األساليب وهدموا 
معابدهم وأحرقوا كتبهم. ابختصار؛ حىت لو دمروا أمتهم أبي طريقة   

لدفاع. كذلك ال يوجد يف اإلجنيل داخليا أي كانت، ال ُيسمح هلم اب
عقوبة أو قانون ملعاقبة اجملرم على جريته، وحمافظة على حقوق أفراد 

وإن كان أقل  -األمة، وإمنا الرتكيز الشديد على الر حم والعفو والصفح
لدرجة أن  مل يراع  أي خلق آخر.  -بكثري من أتباع مذهب اجلينية

ين بعد تلق  ي اللطمة على الد األول قد صحيح أن تقدمي الد الثا
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يكون تعليما رائعا يف نظر غيب، لكن األسف على أن هؤالء ال 
يفهمون هل عم ل أحٌد هبذا التعليم يف أي زمن ما؟ وإذا عملوا على 
سبيل االفرتاض فهل بقي عدد السكان نفسه ومل حيدث أي خلل يف 

؟ فهل هذا التعليم يوافق نفوس الناس وأرواحهم وأمواهلم وسالم اجملتمع
اليت حتتاج إليها الطباع املختلفة للناس. أال يالحظون  العاملسنة خالق 

أن مجيع الطباع ميالة ابلطبع إىل معاقبة اجملرمني، وأن كل حكومة 
سنت قوانني تُعاقب اجملرم عقوبة مستحقة ملنع اجلرائم، وأن نظام أي 

ر على ما يرام مبجرد الر حم  دون قوانني العقوبة. لقد ارتكب بلد مل يس 
املسيحيون سفك الدماء إثر مللهم من تعليم الر حم والرفق دوما، 
لدرجة  قد ال يكون هلا نظرٌي يف العامل. وكما أن املاء يغمر املناطق 
اجملاورة بعد هدم اجلسر، ارتكبت األمة املسيحية مثله التصرفات 

ون هذين الكتابني انقص ني البشعة بعد تركها تعليم العفو والصفح؛ فك
وغري كاملني واضح جلي. أما القرآن الكرمي فقد مشى يف تعليمه 
األخالقي مبحاذاة قانون الطبيعة، فقد حثم على الر حم حني يتطلب 
قانون الطبيعة الرمحة، كما علمم الغضب والعقوبة بقدر ما يسمح به 

سب املبدأ نفسه. قانون الطبيعة من ممارسة القسوة والشدة والغضب حب
فتعليمه كامٌل من كل النواحي داخليا وخارجيا. وإن تعاليمه واقعة 
على الدرجة القصوى لالعتدال، وتروي مجيع فروع شجرة اإلنسانية، 
ال فرعا واحدا فقط، وهي تريب مجيع القوى ال قوة واحدة. وقد أشري 

ًاك ت  إىل هذا االعتدال واالتزان يف احلقيقة يف قوله تعاىل   ااًب م ت ش اهب 
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أشري إىل أن آايت القرآن الكرمي تتسم بكال  ممث اين   ث يف كلمة 
النوعني من النور عقالنيا وروحانيا. ث قال بعد ذلك أن القرآن يفيض 
ببيان عظمة احلق لدرجة  تقشعر هلا قلوب املستمعني إىل آايته، ث تلني 

ذا الكتاب حق وهو ميزان . ث قال إن هجلودهم وقلوهبم لذكر هللا 
احلق أيضا، أي يُعرف احلق بواسطته أيضا. ث قال إن هللا أنزل من 
السماء ماء فسال كل واد بقدره أي أن القرآن الكرمي يريب مجيع 
الطباع اإلنسانية حبسب فهم كل واحد منها وعقل ه وإدراكه. وهذا 

لقرآن الكرمي حبر يستلزم الكمال التام، ألن يف هذه اآلية إشارة إىل أن ا
واسع زخار ابملعارف لدرجة أن  يرتوي منه كل  عطاشى املعارف احلقة 
واحلب اإلهلي. ث قال إان أنزلنا هذا القرآن الكرمي لكي يفصل يف 
االختالف الذي حصل بني األمم السابقة. ث قال إن هذا القرآن 

مليء  ُُيرج من الظالم إىل النور، وفيه شفاء جلميع األمراض، وهو
أبنواع الربكات؛ أي املعارف وما ينفع الناس. وهو جيدر ابلتدبر، وأن 
يعن العاقل النظر فيه، وبه تتم احلجة على مجيع الصوم األلداء، وفيه 

احلقة ونزل بضرورة حقة،  الضرورةتفصيل كل شيء، وقد أُنزل عند 
، وهو كتاب عزيز وال يتسرب إليه الباطل من بني يديه وال من خلفه

وهو نور أيضا يُهدى به، وفيه بيان كل شيء، وهو روح، وهو كتاب 
عريب فصيح وبليغ وفيه مجيع احلقائق غري القابلة للتبدل. وإذا أراد 

أي إذا أراد أحد من بين آدم  -مجيع اجلن واإلنس اإلتيان بنظري له
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فلن  -واجلن أن َييت مبثيل يت سم جبميع الصفات الكاملة اليت ذُكرت له
 كن من ذلك، ويتعذر عليه حىت لو كان بعضهم لبعض نصريا. يتم

أن القرآن الكرمي ليس عدمي النظري لقد ثبت هنا يف هذا املوضع 
من حيث بالغته وفصاحته فقط بل هو منقطع النظري بسبب مجيع 
حماسنه اليت يصف نفسه أبنه يشملها، وهذا هو الصحيح؛ ألن ما 

ون عدمي النظري يف ميزة واحدة صدر من هللا تعاىل ينبغي أن ال يك
فحسب، بل جيب أن يكون عدمي املثال يف كل ميزة. ال شك أن 
الذين ال يعد ون القرآن الكرمي جامع  احلقائق غري  احملدودة واملعارف هم 

ر ه  من زمرة الذين  ُروا  اَّلل   ح قم ق د  . فمن أبرز عالمات معرفة  م ا ق د 
ن عدمي املثيل يف مجيع صفاته. ألننا كالم هللا احلق الصادق أن يكو 

نرى أن كل ما صدر من هللا تعاىل هو عدمي النظري حىت لو كانت حبة 
شعري، وال تقدر القوى البشريُة على منافستها. وكوُن شيء عدمي  املثال 
يستلزم كونه غري حمدود؛ أي ال يعد شيء عدمي النظري إال إذا مل يكن 

ف. وكما بينا فإنم هذه امليزة متحققة لعجائبه وخواصه أي  حد أو طر 
يف كل واحد من املخلوقات اإلهلية. فمثال إذا أراد أحدهم أن يبحث 
يف عجائب ورقة من شجرة على مدى ألف سنة، فسوف تنتهي ألف 
سنة دون أن تنتهي عجائب تلك الورقة. والسر  يف ذلك أن الشيء 

فيه عجائب الذي صدر من القدرة غري احملدودة جيب أن تكون 
اًدا ل ك ل م ات  وخواص غري حمدودة. وتؤيد اآليُة  ُر م د  ُقل  ل و  ك ان  ال ب ح 



 كرامات الصادقني
 

 

 

 

25 

 

ًدا ن ا مب  ث ل ه  م د  ئـ  ُر قـ ب ل  أ ن  تـ نـ ف د  ك ل م اُت ر يب   و ل و  ج  ر يب   ل ن ف د  ال ب ح 
هذا  41

األمر نفسه من حيث أحد معانيها. ذلك ألن املخلوقات كلها  
 من حيث معانيها اجملازية. ويف ضوء ذلك نفسر اآلية كلمات هللا

   ُتُه أ ل ق اه ا إ ىل  م ر مي و ك ل م 
. ألنه ال شيء زائد يف ابن مرمي عن 42

خملوقات أخرى؛ فإذا كان هو كلمة  هللا فآدم أيضا كلمة هللا وأوالده 
. وكذلك إن فـ ي ُكونُ  ُكن  أيضا، ألن كل شيء ُخلق بكلمة: 

أي مبعىن جمازي.  ك ل م ات  ر يب   وقات ومزاايها أيضا صفات املخل
. فمعىن هذه اآلية نظرا فـ ي ُكونُ  ُكن  ألَّنا كلها صادرة من كلمة 

هلذه املعاين أن خواص املخلوقات ال حد هلا وال َّناية. فلما مل يكن 
لصائص كل شيء وكل   خملوق أي  حد وَّناية، وكل  شيء حيتوي على 

الذي هو كالم هللا -دودة، فكيف يكون القرآن الكرمي عجائب غري حم
حمدودا يف عدد من هذه املعاين الواردة يف أي تفسري ذي  -املقدس

أربعني أو مخسني جملًدا أو ألف جزء أو يف القدر الذي بينه سيُدان 
يف زمن حمدود؟ كال بل إن م ثل التفوه مبثل هذه القول  وموالان النيب 

يف رأيي. وإذا أصر أحدهم على ذلك عن عمد  يكاد أن يكون كفرا
فُيخشى أن يكون كافرا. وصحيح أن املعاين اليت بينها النيب  املقدس 

  للقرآن الكرمي هي حصرا صحيحة وحقة، لكنه ليس من احلق البتة
إن القرآن الكرمي ال حيتوي على أكثر من املعارف اليت بيمنها النيب القول 

                                                           
 (    110)الكهف:  41
 (172)النساء:  42
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 عارضينا تدل صراحة على أَّنم ال يؤمنون فقط. فهذه األقوال مل
بعظمة القرآن الكرمي وحماسنه غري احملدودة. وأن قوهلم أبن القرآن 
الكرمي نزل للذين كانوا أميني يُثبت أكثر أَّنم ال حظ هلم من بصرية 

مل يُبعث إىل  معرفة القرآن الكرمي َّنائيا. فهم ال يدرون أن نبينا 
ه تشمل الناس وكل مرتبة وطبقة. يقول األميني فقط. كال بل إن أمت

ا النماُس إ ين   ر ُسوُل اَّللم  إ ل ي ُكم  مج  يًعا هللا  ُقل  اي  أ يـ ه 
، فقد ثبت 43

من هذه اآلية أن القرآن الكرمي نزل إلكمال كل نوع من الكفاءة، وإىل 
ب ي  ني  و ل ك ن  ر ُسول  اَّللم  و خ امت   النم ذلك يف احلقيقة تشري اآلية 

44 .
عن القرآن الكرمي يستحيل أن  فالفكرة القائلة أبن كل ما بيمنه النيب 

يزيد عليه أحٌد لبديهية البطالن. لقد أثبت نا أبدلة قطعية ويقينية جدا أنه 
من الضروري لكالم هللا أن تكون عجائُبه غري حمدودة وعدية املثال. 

ائب والواص من هذا أما إذا اعرتض أحد وقال إنه إذا كانت العج
القبيل تكمن يف القرآن الكرمي فألي ذنب ُحرم األولون من هذه 
األسرار؟ فجوابه أَّنم مل يكونون حمرومني كليا من األسرار القرآنية بل 

.  قد ُوهبت هلم املعلومات العرفانية اليت كانت خريا هلم يف إرادة هللا 
ان إظهارُها ضروراي كما أُظهرت يف هذا الزمن من األسرار قدر ما ك

نظرا لـحاجات هذا الزمن. أما األمور اليت تعد مدار اإليان واليت بناء 
على معرفتها وقبوهلا يعد  أحد مسلما، فقد ظلت تُنشر يف كل عصر 

                                                           
 ( 159: )األعراف 43
 (41)األحزاب:  44
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ابستمرار. إنين أستغرب من أين ُسع هؤالء املشايخ انقصو الفهم أنه 
عز عض آالئه أن يُظهر يف املاضي أيضا ب من الواجب على هللا 

ونعمائه اليت قدمر إظهار ها يف زمن مستقبل.كال بل ال جيد أي  اُسه
سليم احلواس بد ا من اإليان أبن بعض نعماء هللا اليت ستظهر يف 
املستقبل ال يكون هلا أي أثر وعالمة يف املاضي. الحظوا أن الواص 

أنواع  اليت اكُتشفت يف العصر الراهن ملئات النبااتت اجلديدة، أو
املعيشة اليت ابُتكرت اآلن؛ مىت  وتسهيالتالصناعات واملراكب 

وجدت يف السابق؟ وإن قيل أين منوذج احلقائق والدقائق القرآنية اليت 
بقراءة تفسري سورة  -مل تكتشف يف املاضي، فجوابه أنكم ستطملعون

على أن القرآن الكرمي يضم احلقائق  -الفاحتة يف َّناية هذا الكتيب
عارف الفية من هذا النوع اليت هي مالئمة لضرورات كل زمن. وامل

وال يغينب عن البال أخريا أين مل أكتب هذه القصائد وهذا التفسري 
بدافع أي رايء أو اإلعجاب ابلنفس أو كسًبا للمدح، وإمنا قصدي من 
ذلك أن يتضح على أصحاب العدل واإلنصاف حبق   السيد البطالوي 

م وأبعدهم عن الدين واألمانة يف ومن هم على شاكلت ه ما أكذهب 
إصرارهم على أن هذا العبد املتواضع مفرت  ودجال ابإلضافة إىل كونه 
حمروما متاما من علم األدب، وعدمي احلظ من حقائق القرآن الكرمي 
ومعارفه، وأَّنم هم العلماء األفاضل من الدرجة العليا. إذا كان ميان 

 تصرحياته وتـُرمهاته اليت نشرها يف جملته البطالوي على حق وصادقا يف
"إشاعة السنة" عن كون هذا العبد املتواضع سفيها وجاهال ومفرتاي، 
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 فال شك أنه سينشر بال حجة وحيلة أربع قصائد يف مدح النيب 
وتفسري سورة الفاحتة أيضا مقابل هذه القصائد والتفسري عددا وكم ا. 

ر. وكذلك فإن مجيع املشايخ لكي يسودم وجه كل من يكذب ويزو 
الذين قد حلت جبمجمتهم دودُة التكرب والذين يعد ون هذا العبد 

كافرا ومرتدا ويرون   -رغم إظهاري اإليان مرارًا وتكراراً  –املتواضع
أنفسهم شيئا معتًدا به، مدعوون هلذه املواجهة سواء أكانوا مقيمني يف 

أو يف  -لدهلويميان نذير حسني ا-شيخ الكل  مياندهلي مثل 
لكهوكي مثل ميان حميي الدين ابن املولوي حممد احملرتم أو يف الهور أو 
يف أي مدينة أخرى. ومن مقتضى حيائهم وخجلهم اآلن أن يبارزوا 
وَيخذوا ألف روبية. وهلم اليار يف أن يستخرجوا أخطاءان أثناء 

النحو إظهار الكفاءة العلمية مقابلنا، أو ُيتربوا كفاءتنا يف علم 
والصرف ويف الوقت نفسه ُيضعوا هم أيضا لالختبار نفسه. إال أنه 
سيكون من الوقاحة أن يفرضوا أنفسهم من طرف واحد أساتذًة دون 

 أن يُظهروا قدراتم العلمية مقابلنا.
فليكن معلوما هنا أن مجيع األخطاء اليت أخرجها الشيخ البطالوي 

، إذا كان ي ثبت منها شيٌء فإمنا املتواضعمن الكتب العربية هلذا العبد 
هي وقاحة هذا الشيخ وعمايته اليت قد بلغت درجة يرى فيها 
الصحيح  خاطئا والفصيح ركيًكا. وال نعرف ألي مدى يريد هذا 
الشيخ السفيه أن يفضح نفسه وما هي الذلة والزي الذي ُقدر له. 

اط  العهم بعض األدابء من أهل العلم يبكون بسماع أقوال هذا الشيخ و 
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على هذه االنتقادات من هذا النوع، على درجة ما وقع فيه يف وحل 
اجلهل املركب. لقد كتبُت سابقا وأعيد اآلن أيضا لتذكري القراء، أنه إذا 
جنح ميان البطالوي  يف منافسة قصائدي األربع وتفسري سورة الفاحتة 

فية وثبت أن قصائده وتفسريه منزهة من األخطاء النحوية والصر 
والبالغية يف رأي املنصفني، فسوف أُهدي للشيخ البطالوي مخس 
روبيات مقابل كل خطأ يف قصائدي والتفسري أو يف أي ُمؤلمف  يل 
ابللغة العربية. وأان أؤكد للقراء أن الشيخ البطالوي عدمي احلظ متاما من 
علم اللغة العربية، فإخراج األخطاء مهمة أولئك الذين يكون نظرهم 

طا ابلكالم العريب القدمي واحلديث، املطلعني على التعبري وعدم حمي
التعبري واألمثال وآالف األبيات العربية، واملتمتعني مبوهبة التتبع 
واالستقراء. أما هذا الشيخ املسكني الذي أصابه الشيب يف التأليف 

 ابللغة األردية فأين هو من علم األدب والبالغة والفصاحة ابلعربية؟
دراه ما علم األدب والبالغة والفصاحة، فهل ُسع أحٌد قط  فما أ

أو شاهد أن هذا الشيخ نشر بضع مئات أبيات ابللغة العربية من 
نظ مه؟ أما أان فال أتوقع منه القدرة على نظم بيت واحد ابللغة العربية 
الفصيحة والبليغة. أجل إنه يعرف اللغة األردية ابلتأكيد. فليتدبر القراء 

العبد املتواضع وإلماطة اللثام عن معرفته ابللغة العربية قد كتب  أن هذا
يف اإلعالن سلفا أن يكتب الشيخ املذكور تفسري أي سورة من القرآن 
الكرمي مقابلي ابلنص الفصيح البليغ العريب، وأن ينظم قصيدة أيضا 
تضم مائة بيت جالسا حبذائي. فلو كان للشيخ املذكور إملاٌم ابللغة 
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ة لواجهين بكل سرور وأحرز جدارته يف إتقان اللغة العربية جالسا العربي
 192إىل  190عندي وجها لوجه. لكن ينبغي قراءة الصفحات من 

بتدبر ملعرفة كيف خلمص  15جملد  8من جملته إشاعة السنة رقم 
نفسه بتقدمي شروط ركيكة. فقد ورد يف هذه الصفحات أنه سُيخرج 

 النص العريب لكتيب "دافع الوساوس"،  قبل هذه املواجهة أخطاء يف
كما سوف ي عرض كلمات الكفر واإلحلاد الواردة يف كتاب "فتح 

سؤاال طرحه  85اإلسالم وتوضيح املرام" ابإلضافة إىل طلب الرد على 
 20بصدد موت مرزا أمحد بيك اهلوشياربوري املكتوبة يف الرسالة رقم 

اال حول معرفيت علم كما أنه سيعرض علي سؤ   م9/1/1893املؤرخة 
م ر ي ة؟ ث سوف يطلب  التنجيم وهل أعرف علم الرمل واجلفر والـم س 
الرد على ردوده اليت ردم هبا على ردودي وهكذا ستستمر سلسلة 
الردود، ث سوف يسألين الدليل على كوين ملهما ومؤيدا من هللا 

اللغة  خبصوص كتابة التفسري ابللغة العربية. أي كيف يثبت من إتقاين
العربية أين أتلقى اإلهلام من هللا؟ ث سيطلب دليال على كوين ملهما 
ومؤيدا من هللا، وإذا جنحُت يف الرد على كل هذه األسئلة فسوف 

 يواجهين يف كتابة التفسري ابللغة العربية والقصيدة يف مدح النيب 
وإال فال.          

الصفحات الثالث من ابهلل عليكم هذه  القراءفاقرأوا اآلن أيها 
بتدبر، لتعرفوا هل  192-191-190إشاعة السنة املذكورة أي 

هذه اإلجابة واحليل من هذا الطراز يكن أن تصدر من شخص يعد  
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نفسه يف احلقيقة من علماء اللغة العربية األفاضل؟ والذي يوقن أبن 
أي صيغة عربية،  -حبسب قوله-خصمه جاهل لدرجة أنه ال يعرف 

تلقى الدعم من هللا. إمنا كان أساس طلب نا على أن هذا الشيخ وهو ال ي
املكار احملتال كان قد بدأ يصرح يف اجللسات والندوات واملواعظ ويف 
خطاابته وكتاابته يف كل مكان أبن هذا اإلنسان )أي هذا العبد 
املتواضع( مفرت  يف دعواه بتلقي اإلهلام من انحية ودجال وكاذب، ومن 

جيهل العلوم العربية وعلم األدب وعلم التفسري وأميٌّ انحية أخرى 
لدرجة أنه ال يكن أن خترج من فمه صيغٌة صحيحة واحدة. وكان قد  
كذ ب ابآلايت السماوية اليت ظهرت سابقا وحسبها من علم الرمل 

أن ُيزي هذا الرجل ويهينه من هذه  واجلفر. لذا قد أراد هللا 
ن هذا الرجل لو كان من أهل العلم الناحية أيضا. فالواضح جليا أ

واألدب ملا كانت هناك حاجة لطرح مئة أو مئيت شرط وحيلة كهذه. 
إمنا كان األمر اجلدير ابلتنقيح، التأكد إن كان الشيخ املذكور صادقا 
أم كاذاب يف تصرحياته اليت نشرها يف كل مكان، وإن كان هذا العبد 

ابة ابللغة العربية والتفسري. املتواضع أقل منه درجة أو أكثر يف الكت
وكنت قد أقررت يف حال فاقين أين سوف أحرق كتيب وأتوب، وكنت 
حددت أربعني يوما هلذه املسابقة مراعاة للشيخ املذكور. إال أن الشيخ 
فسمر ذلك خبثا أين قصدت من حتديد أربعني يوما أن الشيخ سوف 

ابقة ستطول أربعني يوت بعد أربعني يوما، مع أنه ورد بوضوح أن املس
يوما ال أن الشيخ سوف يرحل من هذا العامل بعد أربعني يوما. فلم ا مل 
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يُر د الشيخ املواجهة على هذا النحو وصر ف القضية أبسلوب سخيف 
لذا اضطرران لتغيري اجلانب هلذه املواجهة. ونستطيع أن نتنبأ بفراسة 

هذا أيضا، وسوف اإليان أبن الشيح لن يقبل أبًدا أسلوب املواجهة 
يسعى إللغائها حبسب عادته القدية. احلقيقة أن الشيخ احملرتم ال حظ  
له من علم األدب والتفسري متاما وإمنا اشتهر ابسم الشيخ لسبب 
جمهول. إال أن أمام الشيخ احملرتم طريقة سهلة، ألن املخاطب يف هذا 

املشايخ  الكتيب ليس شيخا حمرتما وحده بل املخاط بون مجيع أولئك
املكف  رين الذين يعد ون هذا العبد املتواضع املتبع هلل والرسول خارجا من 
دائرة اإلسالم. فيجب على الشيخ أن يتوجه إليهم بتعظيم، ويتوسل 

أمامهم وُير على أقدامهم لينقذوه من الفضيحة يف اد  عاء  ويبكيإليهم 
املستبعد أن  إتقانه اللغة العربية يف هذه الساعة احلرجة. فليس من

يشفق عليه أحدهم. لكن سيلزمه أنه إذا توجه إىل شيخ  حنفي أن 
يقول له أبنه اآلن حنفي، أما إذا توجه إىل الشيعة فليقل أنه من شيعة 
أهل البيت! فقد ُسعنا أن الشيخ قد اختذ هذا املنهج يف هذه األايم. 

ر يريد لكن املشكلة أين قد تلقيت إهلاما حبق هذا الشيخ وكل   مكف
السوء  يل: "إين مهني من أراد إهانتك". لذا ستكون مجيع مساعي 
الشيخ احملرتم عبثا. وإذا َّنض أي شيخ زهوا واحتياال لتأييد الشيخ 
احملرتم فسوف ُيك ب  على وجهه. سوف يكسر هللا كرب هؤالء املشايخ 
املستكربين وسوف يريهم كيف يؤيد املتواضعني، ويلقي ابألشرار يف 

ر املضطرمة. يقول الشرير إين سوف أغلب مبكري ودهائي النا
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وشطاريت وإين سوف أحمو الصدق واحلق مبكايدي. وتقول له قدرة هللا 
وطاقته: أيها الشرير، م ن علممك نسج املكايد مقابلي؟ ألست  الذي  

 كان قطرة مهينة يف الرحم، فهل تقدر على أن تُبطل كالمي؟
أُقسم ابهلل جل شأنه أبين لست كافرا، وأخريا أكشف على العامة أين 

حبسب  ، وأؤمن ابلنيب ال إله إال هللا حممد رسول هللابل أعتقد أبنه 
النمب ي  ني   و خ امت    اَّللم   ر ُسول   ل ك ن  ما ورد يف 

. وإين أقسم على صدق 45
بياين هذا بقدر أُساء هللا احلسىن وبقدر حروف القرآن الكرمي وبقدر  

. فليس أي معتقد يل ُيالف قول هللا عند هللا   كماالت النيب
ورسوله. أما الذي يظن ذلك فهذا سوء فهمه، والذي ما زال يعد ين  
كافرا وال يكف  عن التكفري فليعلم يقينا أنه سُيسأل بعد املوت؟ إين 
أقول مقسما ابهلل جل شأنه أبن يقيين ابهلل ورسوله ثقيل لدرجة أنه لو 

يف كفة  إمياينكلهم يف العصر الراهن يف كفة ووضع   ُوضع إياُن الناس
46 .هذه الكفة ستكون راجحة بفضله تعاىلأخرى فسوف يثبت أن 

 

                     
 

 

                                                           
 41األحزاب:   45
 تنتهي هنا ترمجة النص األردي املوجود يف هذا الكتاب. )الناشر( 46
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

بين وأكفرين واعلموا اي معشر املسلمني.. أن هذا الشيخ قد كذ  
حيسبين من الذين بغري علم وُهدى، واعتدى يف اإلكفار وطفق يسب ين و 

وحيك أيها  يدخلون جهنم خالدين فيها وليسوا منها خبارجني. فقلتُ 
ما ليس لك به علم، وهللا يعلم أين من  وت  ف  الشيخ الضال، أقـ  

ين ريب  وحبييب، وأد   يب، ورمحين ـبين فأحسن أتدياملؤمنني. وقد راب 
تواتر عليم وأحسن مثواي، وإين من املنعمني. ومل يزل ينتابين فيضانه، وي

لُت يف الروحانيني. من  إحسانه حىت خرجتُ  البيضة البشرية، وأُدخ 
ين ريب  إلصالح الضالني، ألنصر الدين وأرجم الشياطني. ومن بعد أنزل  

فكن من  ،يف شك من أمري فسوف يُريك ريب آايته وإن كنت  
وال تكن من املستعجلني. فأىب واستكرب  ،الصابرين الذين يتقون هللا

اد أن يكون أول ال ُمك فرين. وما اقتصر على التكفري بل سب ين وأر 
 يعلم قليب وقلبه وهو خري احملاسبني.  وهللاُ  .ولعنين وحسبين من امللعونني

ه للمباهلة ليحكم هللا بيننا وهو خري احلاكمني. فلم يُباهل ث دعوتُ 
، ومل يكن فراره بنية الصالح، بل لتـ   ، وعلى الفرار أصر  ي ق   و  وفر 

مالقيه وإن كان من اهلاربني. وكان قد اد عى أنه  االفتضاح، واالفتضاحُ 
عامل أديب وأان من اجلاهلني. فدعوته للنضال يف كالم عريب مبني، 
وقلت تعال أانضلك يف النظم العريب ونثره وأقول ما تقول، ويف كل واد  

 نُ ر  نه قـ  معك أجول، وإين إن شاء هللا من الغالبني. فأشاع يف شياطينه أ
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به كالداء الُعضال، ليبارزين للنضال إن   وقرين جدايل، فلزقتُ  جمايل
، وال يُفلح  كان من الصادقني. فخاف وأىب، وحنت احل ي ل  وتوىلم

 الكاذب حيث أتى. 
هلك من كان من اهلالكني، وهو أنين فأهلمين ريب طريقا آخر لي  

وهللا  ،م أو أقل منهانظمت يف هذه األايم قصائد، وثقفتها يف ثالثة أاي
بة، نُتها ابلن  كات املهذم وهو خري الشاهدين. وزي   عليه شاهد

مين دين ريب وعل  القول وجزله، وأي   بة، ملتزما جد  واالستعارات املستعذ  
ني. فاآلن وجب على الشيخ املذكور أن م ي  ن كنت من األُ إسبلها و 

أبيات هذه  ة  د  يُناضلين يف ذلك، وينظم قصيدة يف تلك األمور بع  
مت شرطي فله ألف من الدراهم القصائد وأساليب بالغتها، فإن أ

رين. ومع كف   انضلين من العلماء امل ا مين عليه ولكل منجة، إنعامً وم املر 
ذلك أوتيهم موثقا من هللا ألكتب هلم بعد غلبهم كتااب فيه أُقر  أبَّنم 

ين. ولكن ال جيب العاملون األدابء وإين من اجلاهلني الكاذبني املفرت 
عام إال بعد شهادة فرسان عليم إيفاء هذا الشرط وأداء هذا اإلن

الكالم من  ذ تنقيد  ب  ه  وأرابب الرباعة، وتصديق من كان ج   الصناعة
م من  األدابء املاهرين. وإن مل يفعلوا.. ولن يفعلوا.. فاعلموا أَّن 

 الكاذبني اجلاهلني املفندين.
ا  لقً قُليب ذلك الشيخ املضل، فإنه أهلك خ   رب   وهذا آخر احل ي ل لس  

ا وكانوا على علمه متكئني. وأرجو بعد ورً ا وعُ يً م  فظلوا عُ  ،كثريا بغوائله



 كرامات الصادقني        

 

36 

ذلك أن يُنجيهم هللا من شره وهو خري املنجني. واآلن أكتب قصيديت، 
 مي يف كل حني.وما توفيقي إال ابهلل الذي هو ريب وانصري، ومعل  
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 صيدة األوىلالق
 يف نعت الرسول 

 

 فين العداـهدى مُ ـال ن  ـيـع مداـأح ر ـيب اذكـلـا قـي
 ادج  ـوال   ااي ـطـالع ر ـحـب حسناـم  ا ـمـريـك   ا ر  ــب
 دام   ـحُ   ف  ـوص  لـي كـف  رٌ ــزاه     رـيـنـم  در ــب

 ىروي الصدـه يـسنـب وح لوـالق  يـصبـه يـسانـإح
 رداـمـت   وه ـبذ  ـك       دــق همـمـلـبظ   ون ـمـظالـال

 داــب    ا ـمــل    ه ار  ـكـإن    الورى عُ ـس  ـق ال يـحـوال
 دادم ـ  لــمُ        ن  ـندم  ـستـف  الهـمـك   ر  ـظيـن   ب  ـلـُ طا
 داـه   ـسمُ        ن ـيـائمـنـلـل لهـثـم  اـنـرأي  إن    اـــم
 داجد  ـت    وم  ـلـعـال   ـايـحأ   ذيــال  هللا   ن ــور مــن
 ىمجتدـوال    ىدـقتـمـوال تىبـمجـوال فى ـصطـمـال
 دىـنـال    نـحي ه ـلـب  يف و   دىـهـمرابيع ال عت  ـم  ـجُ 
 ىمقتدـذا الـد هو  ـن ج  ـم    هـام  ـهر    ان ـزمـال  ـ ي  سن  
 داخم  ـويُ    داهـه   يـفـطـيُ  أن سُ ـك  ـى الن  ـيوم يسعـال

 دىم  ـال  الـط وما وإن ـي ورهـــن   دي ــبــي    وهللاُ 
 ىمن الرد   ت  ـصمـد عُ ـق د   اـوغ  ة  ـاريـس   ر  ـطـق ا ـي

 داد  ر  ــوق      وضـفيـالـب   ة  رم ـس  األ    ارـجـأش  ت  ـيـرب  
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 بدا  دـق    ف  ـهـك  عد ـبـف الذـمـال  اك ـدنـوج   اـإن
 داـرج  ـمُ   ي ـالـبـن وال   ب طوـالُ   وس  ـق ي ـقـت ـ ال ن
 داد  ـهـت  اف ـخـن   وال ن اـزمـال  وب ـنُ   قيـت ـ ال ن

 داـي  ى ـولـمـال  ىـإل  ت    آفا  اتـأوق  يـف د  ـمُ ـون
 داـع  ـال  وام ـوأق     ي ـنـيـب   جرت   ة ـازعـن منـم مـك
 داــؤيم ــوم          را ـوقم ــوم   راـفم ـمظ  يتُ ـنـثـان   ىتـح
 داه  و  ـث      بُ ـي  ـ شـي  ا ـومـي واـقـات  اس ـالن ا ـهـأي  اـي

 ىد  ـتـفـيُ   ا ـم     رهـيـوأس يـضـقـنـت   اـم    هــآالمُ 
 عن اهلدى تُ ـدلـا عـوم تُ  ل  ـلـض  ا ــم  يــإن  وهللا  

 تدىـاه  ي  د  ـن إذا هُ ـمـم أزل   مـل   ذ  ـين مُ ـنـكـل
 مقتدىـال  ا ـنـرفـع  د ـق  دٌ ـمـح   مـث  دٌ ــمـهلل ح

 هدىـال   يـنـأدرك  ــف   تٌ  ضالال  ينـيـف   ـعـادت تُ ـك
 داـج   ذا ـه  نا ـى لـطـأع دــق  هللا   إن  اح  ــا صــي
 دال  خُم     ا مً ـعيـن   يـطـعـتُ  اليت  در ـقـال ة ـلـيـل  وـه

 دىـهـال   ن ـنـس  ا ـاركـت سكــنف ماتو  أجتول يف ح  
 ىالرد يد  ـا صـاء يـيـاألح حجةـم  جت  ـهـتـان  الـه
 داـعـالـك    ضا ـغـب  دم ـأش ؤمننيـمـلل  دا ـغ  نـا م  ـي

 عطى غداـيُ  اـم ت  ـيـونس ذهــه    ذة  ــل   رت  ـتـاخ
 داـل  ج  ـت  كت  ـلـد هـة ق  ـالدني   دنيا ـال ب  ـاط  ـاي خ

 داــعـال   ار  ـآث  وت  ـفـوق ةــوالي   ل  ـأه   ت  ـاديـع
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 دالح  ـم    ا ي ـ قـش  ي ـنـبـس وتح   يـرنـف  ـكـتُ    ومـيـال
 واعتدى سرااب  ق  ـمـح نـم    اء  ـمـال   ىن  ـظـت    ن ـا م  ـي

 ىصد  أو  مٌ ـهـان فــإن ك نٌ ـي ـ ه   لٌ ـهـس   رُ ـب ـ السم 
 اهلدى  ن  ـي عيـنـدت  ـء وج  طاـغـال  ف  ـش  ـو كُ ـل وهللا  

 داـرشـمست  ين ـت ـ ئـوج  ق الرفا ي سلك  ـف ت  ـمظ  ـونُ 
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 القصيدة الثانية
 

 ومأز رُ   تُرسي  أنت فًدى لك روحي  وأشكر عليك  أُثين   أاي حمسين
 املبط  ر صليبر  الس  كُ  قد بنصرك الع دا بفضلك إان قد غلبنا على 

 رُ التنص     هقفز   إذا جاؤوا  بفوج   التفض    مبينا فتحا   لنا  فتحت  
ث  رُ   فضُلك  أردى ع داان و  بصارم   النصارى   قتلت  خنازير  املتك 

 أذُكرُ  ك فضل     نبأُ  ويف كل اند   بوجهك ما أنسى عطاايك بعده
 حي  ُضرُ   القلب    وإنك مهما حت  ُشر   ساعة  كلم   يك روحي دائما تلب  

ًا  حرب وتعصمين يف كل   د رعي وم غ ف رُ  أنت  ًدى لك روحي ف تـ ر مح 
 يُنومر   سناك  من  جناين ولكن  خالئق   وجه   ر ضوُء الشمس ينو  

 رُ وُمضم     مستبان وتعلم ما هو  ر  ها      وس   الكائنات    ه  ن  بكُ    حتيط
 ونكرب  ُ     خشيةً    أمامك   خن ر   وملجأي   إهلي اي   وحنن عبادك

 ويعُمرُ  الصيمُ وهدممت  ما يُعلي  قرحييت صارىالنن ص رت  إلفحام 
م وكسرت    رُ ُيك سم  صليبوعدك  يف  وأمتمت   ُمن ضمًدا د أ اًي  وأخذت 

ث    وأخزى النصارى فضُله  دينه  ن ابرى لنصرةفسبحان م    رُ املتك 
 رُ ال أعثُـ  اهلدىن قبل م   كنتُ وإن  ر و يمةً  سقاين من األسرار كأسا 

 رُ ويغف   التائبني  ينج ي  غفوٌر  بسخطه        اجملرمني    ديبي  غيوٌر 
 رُ ُمقد      مستعان    عليٌّ   قويٌّ  لذاته      شريك   ال  فريد  وحيد

 رُ ويظه    فينا ابن   ما له   وكلٌّ  كله  واجملد   وامللكوت  له امللك
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ًا الطائعني    حيب    ودوٌد  قاق وحي ج ذيزع  مليٌك فيُ  ترمح   رُ ص  ش 
 فاسق ومزو  ر  هو من   فيهلك بعلمه     الكائدين بكيد   حييط
ث ر  دانه ما  فريد    وحيد لهُ   كفوٌ   وال   اولدً  يتخذ  ومل   التك 
 ويُدممر  الردى سواه فقد اندى  قادرا  إهلا  له   إن  قال   ومن
 فقال لك البشرى وأنت املظفمر بلطفه  اجلدال   قبل  رين وبش  

 ي  طُر وق ط ري  " ع ن رب  س روقصدُت " ففاضت  دموع العني مين تذلال
وا منهم  فجئُت النصارى يف مقام جلوسهم  وأنظُر خصيما  فتخريم

 يقد ر لو   صائال  تسلمح    وُكلٌّ    وكيل هم  ينصرون النصارى وظلم 
 ويزو  ر يصول على سبل اهلدى  بظُلمه كذئب   بارزهم مُ  رأيُت 

 على هللا فيما كان يهذي ويهُجر    واجرتا مرمي ابنظلما يف  َ  فخاصم
 العرش عم ا تصوروا رب   فسبحان مسيُح ابن مرميوقال: له ولٌد.. 

 مطهمر وُروٌح  حقا  وابنه   أب ثالثة   اسم   هللا   أبن  وقال
 األكرب  الوحيد  وخالُقنا الرب    ليس عيسى خبالق فقلُت له اخ س أ  

 السماء مدب  ر هو يفمن األرض أو  بريمة    نم    له  ُملك  يف  ثبتُ تُ أ
 ويـ ع م ر   ويبقى   حي    وإهلنا    أتى قد املوت معبودكوإن على 

 يوق  ر  شيًئا  وحاشاه ما األوالد وليس ملستغن  إىل االبن حاجةٌ 
 يـ ق د ر   ال    أنه    موتعل     إله     ال يعلم الغيب ذرة أعيسى الذي

 ريُنكم   وقال هو الشيخ الذي ال فأثىن على إبليس ابلعلم واهلدى
 تن ص ر النصارى   مثل ومذهبه  تيق ًنا  الوحيد   ابالبن  ويؤمن 

                                                           
 )سهو، والصحيح: "ذا". )الناشر 
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ر  ُيضل  على غول    أتُثين هًوى   نله اي أيها الضال م  فقلُت   ويُدخ 
ٌي  قبلكم     بصرٌي   هوما كان حام د    التبص ر  فكيف ولكنكم ُعم 

 ويُكر  يُداجي   الوكان كدج   وضالله    هذاينه من   فما اتب
 املتنصر   ذلك   ا خبثً   تقومل   فاسد  م    من  وكم من خرافات وكم

 أكرب   وربٌّ   عبد    ومسيُحنا وخالقٌ  خ ل ٌق  هللا  وقال يل إن 
 ك رمن  شيء  ذاك  وعبد؟  إله  والنهى  فقلُت له اي اترك العقل

 عقل مطهمر  ومن يؤمن ن  يُرشده قياسه قل   املرء  دين  قل    إذا
 املتفك  ر   يفهم ال   ما تقولون    كمعشواء عقول   خبط   يف أرى وإين
 ينو  ر  دليل  من  وما يف يديكم دائم ظالم   يف   أراكم   وإين

ٌر ـمست    وإثباته  َثبت  غري  بدعة  إال  وإن هو  تعذ  رم     نك 
 هدي ومنذ ر بعد هدي جاء وقد تعرف يف الصحف القدية مثله
 ُمعري      خبيث   قوم  وحر فها  أانجيل عيسى قد عفت  آَثرها

 آخر هدٌي   وهذا من الشيطان   ظهوركم   وراء  هدايته  نبذمت 
 أحق    وهيهات ال وهللا بل هو عاجز   وح  أقمتم جالل هللا يف رُ 

 ُمعزمر عبدٌ   هللا  عباد  من  نع م   تومي    عباد كال  ضعيف  فقري 
 فتنظُر  مثيال     ريب  وأرسلين  نظري ه  ألًفا يـُب د    ريب  وإن شاء

 ويبصر  صدقا فطوىب ملن َيتني   وقد اصطفاين مثل عيسى ابن مرمي
 الغول فاحذرواا اي بين مت حدودً ز  أ ج   يت؟  مل  وعيسى م ي ٌت   ناأنبي  

 وفك  روا متجلدين  تلكوا   فال ربنا   قال  هكذا    عيسىويف   تُ 
 املتنصر؟   أيها    ميتا   أتعبد  مهيمنا؟ الضعيف   أتتخذ العبد
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روا فال تـ تمب ع  اي صاح   كمثلنا   ضعيف   عبد  إنه  أال  قوما ُخس  
 ما كنت ُتضم ر الرمحن لك ويبدي ووهللا َييت وقت تصديق كلميت   

 وأت  ب ر تد ب    أو يصول بوثب   وعقراب   ذئبا بعد نتسمع ن  م  فال 
 املصع  ر   يليه  ال  عميق   وقويل مفك  ر  فكر    فوق  مقامي رفيع

 ؟ضريٌر معذمر اح ن  حسنً وما يد   اعتقاده  قل   املرء   علم  إذا قل  
 تسرت   امل شأنه   تعاىل   ما  إذا  ةذل    مثل  أال ُربم جمد قد يُرى

 فنحُضر ز  وإن كنت يف شك فبار   مبارز   جريٌّ  أين    تعلم ن   أمل 
 مشهمر سامٌ اليمىن حُ   ويف  أبيد   كضيغم   النصارى  وابرزُت أحزاب

 أظه ر  واحلقُ  أن أابن احلُق  إىل ُمذ رمب    برمح    وما زلُت أرميهم
  الع ري ُ يُنظ رفال الظيب مرتوك وال أوابد    لصيد    قمنا   إذا   وإان 

 أكرب مرام   بل   لقليب  أ شاشٌ  وخ ر ُشهم  الرباري  وقتل خنازير
ر  أو هو أكثريكافئ جيش   أنه  وأزعم  جيشٌ  هجيت ويف مُ   الق د 

 تزه ر   كنار   براهيين   والحت خماصمي ى منا وابر  كل  إذا ما ت  
س  مظف  ر   قديرٌ    دينوأي   ُنصرُت  أنين وأيقنُت   مبهوات  فُأو ج 
 يُطه  ر وماء  صاف   إىل مشرب   فدعوتُه   محئة     يف    وأدركُته

 يزو  ر  ضالل ووهللا كان كذي  اهلوى من   بباطالت علي   فردم 
رٌّ على العقل التأل ه   يف   ةٌ حص   لعيسى   وقال  يعُسر  ويف هذه س 

 يُظه ر هو  كما    راب   فنحسبه له  ألب م ظهٌر  مرمي   وإن ابن
 وما جاء يف اإلجنيل ما أنت تذكر ريةوف    اختالق   هذا  فقلُت له

 يتغري   وال  يفىن   فال   قدمي  سرمدٌ   وهللاُ   مات إهلك   وإن
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 طهمرايل مُ جم   نووجه املهيمن م   كالورى      ُحد  د   وما ال حُي د  فكيف
ر ن ال م  وال يدركه بصر و  بصفاتنا صفاته    قاستُ   وليس  يُبص 

 رـمتفك      ه هنـ  كُ     فكيف يصو  ر     النهى مبلغهللا عن  شؤونتعالت  
 يوفمر دليل ن م   وما يف يديكم  ابطل خيال    عقيدتكم   وإن

عونوت   هذكر    فت د عون  قٌ لق خال  وللخ    تتفكروا    ومل  خملوقا   د 
 يُتصومر   سرمد    كحي     فكيف     ومن ذاق من طعم املنااي بقولكم

ر فكيف مي عُ    ولكنكم بنوره  قال  خ    الفرقانُ   وقد نومر  أُب ص  
  شرُ فالصبح جي  ى الليالءإذا ما انته مفاسد   عند جاء  قد  إنه أال 
د ر    يف الرمحن صورةُ  تُرى  ينظُر ابلتدبر  بصري  من  فهل   ُسو ر ه  خ 

 أ ذ ف ر   سكٌ وم     رٌ ر  دُ     تهوآاي بقوله املبني    احلق لنا   تراءى
 نُذك  ر  وحنن  تعجل وال  ر  وفك    نوره    اآلن هل يف كتبكم مثل  ل  قُ 

  ليس ُيسرت  بني    فجهلك جهلٌ  دالئال وإن كنت  تزعم أن فيها 
 اهلدى عند النهى مستنك ر فهذا نعقل      ال مبا   اآمن    قلت    وإن

 املتخ ريم    ك ابنُ     فيهم   أ ُسل  م   ومهمق أكابروس ل   اليهود  وس ل  
لت ه ُيفى على الناس يظه   وإن   عجزه    رُ ك  ت بكم ذ  ومهما يكن يف كُ   رخ 

عاُرك خيطٌ   الردى تتج عمر  أللموت اي صيد   والردى البئر   ق  فات   ج 
 ُمغربم   دخان  ك جهل أوأجهلُ  ح رمة   ص الي ُة  أو   قلبٌ   أقلبك 

 تتخ فمر وال   أكلوا  ما   فتأكل ُمب طل   قوم  كل   شارة  أكلت  خُ 
 حم  م ر     وأىنم     أ جار ُدان   وأىنم  أابريت  اي مسكني ذا الرمح ابلعصا

 التكد ر   د فاه   قد  ادينً  ع وتتب   ر    منو    قومي   دين  عن  أترغب
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و   واهلوى  وإن مل تداور ُجش ر ة البخل   وختطُر اهلالس   يف  حنيفا فتـ ه 
ل م  عند   كماء   وإين ر  ج ع ظ ر يٌّ   احلرب انرٌ  ويف  وُخلمة  س   ُمثـ ع ج 

 وجُن م  ر  الوغا نرجع ن  عند  فال  خيمةً   مواطن   إذا ما نصبنا يف 
 أنت إال ج و ذ ر  ما أعيين  ففي ضيغم    وقلت إين ولو ابتهرت  

ف ر م  إال األعورُ  أال أيها الصيد الركيك   حُتامي عنك سهمي وأت 
 تستأثر؟ أهذا ُهدى اإلجنيل أو وخالق؟      ربٌّ أعيسى الذي مات 

 يُؤث ر؟ حديث  وأين ثبوت بل  أيها العمُي من هًوى أعيسى إلهٌ 
ئـ ر   عاشق ال يصرب كشخص   ظنونكم  تعبدون  فأنتم ظننتم   م 

سمةً   تركتم طريق احلق ُشح ا  بُعثروا  ما إذا   ُكلٌّ   وسيعلم ن   وخ 
 رمدم    شديدٌ    بـ غ ٌر     ولكنه نفوسكم     حم عسى أن يزيل هللا شُ 

ر فيدري حقيقةً  ج   ومن كان حمجواب فيهذي ويهُجر   ومن كان ذا ح 
 ريتحس    وال  يعدو وحم  ض ريان  حمقمر   قوم   حي  مور   اي   ستغلب

 رمسخ    ل النفس عبدٌ و فأنت لغُ  قد استخمر الشيطان نفسك كلها   
 وحُت ومر فنفسك سوف حُت جمر ن   صنعت ه  ما  أال إن ريب قد رأى

 ي به ر الُبهُر يف الدارين والنورُ لك  ظهورُها   ريد  أُ    أتطفئ نورا قد
رتُ  كلم   ريب   ويهت ك كله   كيدك    ابر   وإين أرى قد   ما هو ت س 

 متربم    فيه   أنت  ابلو  وهذا  حنظال  وتنق ف   أعنااب  أترتك
ر    ياهريُ ت   ق طُ وأسرم  م ر ب عٌ  عيونك  يف  قـ ف  بـ و ك ر اللوى   كم س   وح 

 عليه ويُنكر مجهورٌ  ويضحك     عقيدتكم قد صار للناس ُضحكةً 
 يظهر  بعيد  نم   بيت   وإجمارُ  ابلتحقيق ما يف بيوتكم رأى الناسُ 
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 كومرمُ    وقولٌ   مج  ج م ةٌ   هداهو  اهلدى  وال يُظه ر ن  إجنيلكم َّنج  
 يُدح ر  ولكن إىل اإلحلاد والشك          ن  تيق    ريح وجد   ن تبعه ماوم  

 ويدم  ر  جناتكم    ببيت  ويُهد   قلوبكم  ضل  يُ  ما   إال  وما فيه
 املتم ذ  ر؟   أيها      زوجٌ    َّلل    أ أطهرُ   ومن أين طفل للذي هو

 متكرب    قادرٌ    فريدٌ     وحيدٌ  هكذا  هللا    فنعر   ال  ولكننا 
 يؤث ر فاهلل   ُهداه ما تبعت   إذا  كرامة   القومي    للدين وذلك 

ب   وَيط روَيخذ قلب   حمبةً     العزيز   هللا   شغ فكوي    ك ُحب  ح 
 ري   ن    ابن   ما   وكمثل هذا النور حممد  صراط    فطوىب ملن صاىف

 راملتنص   الكافر   يقول  ما ع  فد   نبينا  هبدي  وىلامل  إىل وصلنا 
 رمنو     بدٌر    هللا  رسول وإن  مدم  رٌ    ظالمٌ   أقوام    ويف كل 

 ُمت م ر   كأين     ن ذكره األحلىوم   جيته  مُ   جةُ ه  وإن رسول هللا مُ 
 وتُغف ر  تـ ن ُج  هللا   رسول    ل  د  وقـ   حممد  ملفوظ بقول    كلم    ع  فد  

 فيُتربم   غريه  قوال    قال  ن وم   باع هات    إال  اهلدي وليس طريق
 ُي ذمر  وسوف  ملعوان  فقد ُردم  كالم ه   احلياء  ن ق ل   م   ن ردم وم  

غ ر يعُتو   الشيطان فذلكم     هدي رسولنا تقًوى غري  ومن يـ ر    وُيش 
 ويُنص ر  يعلو  أال إن حزب هللا  غالب   وما حنن إال حزب رب   

 ُمتبـ ق  ر    نانبي      إن       واتهلل   اهلدى  حبُر  كتابنا   إن   ووهللا  
 تتغري   ال     بيضاءُ    ةٌ مل     له هدينُ  القيامة  يوم   إىل   ويبقى

 روأزه     خريٌ  خري  الرسل  ةُ وسن   رسولنا  سنن   ين  ر يف الدار  ونؤث  
ر    مثل   للصداقة   ولو   ابطل    فلما عرفت  احلق د ع  ذكر    تُنه ر  ب ك 
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ر    ما  ريب  ويعلم  قاهر  ف  قهر  أال أيها الثرَثر خ    وخت  م ر   ُتس 
 على احلق الذي هو أظهر وَثب ر   ُوجوه ه تعرف نم   فال تق ُف ما ال

 فال تلكوا بغًيا وتوبوا واحذروا خالقا مرمي   ما كان ابن ووهللا  
 ق يف الُدود تنظُرل  وكمثل هذا ال   ن أنه ليس من أب  وال تعج نب   م  

لقةً من مسيحكم   بل الدود أعجبُ   ويقدر   يشاء ما   ريب  وُيلق خ 
 وتكثر   وتنمو ليل   تك ومُن يف مربع     ود قد ترى يفأال ُربم دُ 

 أكرب هاد     هللا  هداك  ر  ففك       أبٌ   أبرض وال مٌّ أُ  هلا   وليست  
 احلرب نـ ع ك ر  إىل فبار ز  لنا إان  نكرُ وتُ   كنت  ال ت د ُع اجلدال   وإن

 رونُنص      نغل نب       أانم     فتنظر لكم  موىل  وال   وإن لنا املوىل
 روأُكس    جسمي ولو ُمز  قت  ذراتُ  صليبكم        ر نم أ كس     إين ووهللا 

 وُمعزمر    فائز    إين    ووهللا  فتحي ونصريت ووهللا َييت وقتُ 
 املتخّيَّ  املصطفى األانم   إمامُ  إماُمنا   البالد   يف  يُثىن   ووهللا 

ُجرُ   احملال    وتستقري  ك د  ت   مدلمس  وما يف يديك بغري قول    وتـ ف 
 تُغريم    عام  كل    يف    فٌة حمرم  والردى  ك قـ ف ٌر حش ُوها الكفُر وُكتـ بُ 

 وقد قلُت حتقيقا ولو أنت تـ ب ُسر س خ ف  دينكم     على فتلك براهنيٌ 
 ويُكر  يوسوسكم يف كل حني لكم   أقواله  لقد زيمن الشيطان

 نذك  ر  حنن  الناس  خرايت  وألُ  وقد ذكمر األخياُر من قبُل قوم كم   
 رأزه    وجنمٌ   دخنٌ   وال يستوي لديننا    وكيف يساوي ديُن عيسى

ر  أجزاء  قيدق   رب نا  فاليوم    هللا  وقد جاء يوم س   الصليب ويك 
 ُيستفس ر  قوله عن  ئامر  وكل   العبد  خالقا ب  وقلُت له ال حتس  
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 ت سرُت   ما كنت   كل    سيبدي املهيمنُ  عامدا احلق   له ال تسرُت   وقلتُ 
 ُمنذ ر   وإنك    ناغ  فبلم    بالٌغ  شأننا  إن أىب    ملا   له وقلُت 
 دممرتُ     ث   هللا    انر   ر  ع  لُتس   ر  جتاسُ  د  يف نت  مل تسمع فز  وإن ك

 وتُبرت    فتفىن  عماايت  يف د  وز   ستقاعُ   يف د  وز   د  يف ج راءات  فز  
اب كما ترى     ن يفُجرسُيحر ق يف انر اللظى م   وليس عذاب هللا ع ذ 

 ز رأ  وم    شفيعا  أحدٌ  له   وليس بذنوبه    مشركا فيأخذ   غيور
 تتحري عينُنا    ترقمت    ما   إذا  كنُههُ   در ك يُ   كيف   عليٌّ  رفيعٌ 

 أُنذ روا  أتنسون يوما ما به الناس ُق آمنوال  ا م ن به ال  أتعصون بغيً 
 العرش عما تصوروا فسبحان رب    هلرب    ن  كاب    وكيف يكون العبد 

 وحن  ُجر  من قال حيٌّ على  نرد   وإننا       اوقد مات عيسى ليس حي  
 وأجدر وكان هو األوىل وأكفى  مسيحكم   ين ريب مبوتوأخرب  

 رواعلى ظهرها ف اع ج ب  هلذا وفك    ة   مد   األرض حييا  وكم من دواب  
 رآخ    كابنك   نم فهل تر ي   ألوفٌ  وحزهبم األنبياء   جنود   وإن 

 وتكثر تنمو  هللا   فشجرة نسل كقولكم   ن ولدٌ فإن كان للرمح
؟   القدمي سنن   يف  أيكن ة؟            مد   بعد   نا رب     ةُ سن    د  ل  أبُ   تغري 

 ؟ال تُبصر  أو مبني فهل أبصرت   وقانون سنن هللا يف بعث رسله
 توي وتُند ر مهيبا فيه   ظالما فرتى غدا    وإن مل تر اليوم اهلدى

 وُدم  روا وا أضل    قوم قد قوال  أل والنهى  العقل قة  ب  أختلع جهال ر  
بـ   أال  أترتك ما جاءت به الرسل من هدى  ُهدوا وتبقمروا  قوما ع ن  تـ تـ 
 تُريكم لظى النار اليت هي ُتسع ر عليكم بسبل هللا من قبل ساعة  
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لٌد فُيخل   وإن  حلرقه     انتهاء   ال    أليم عذاب   ق آخ رينض ج ن  ج 
 الذي اليوم تُنك ر ويبدي لك النور   ضم رُ تُ   ت  كن  ما  ينب  ئك العالم 

 وأكربُ   أدهى هللا   وإن عذاب ربكم هللا   أال أيها الناس اتقوا
 تتحدرُ   ودموُعنا ي كم غ  بـ    نرى ربكم  وآايتُ   نُُذرٌ   َيتكم أمل 

 رُ وقت مقد   َيتيك  ما   ولكل   وم ظ ه رُ    مستقرٌّ    نبأ     ولكل  
كُ   خرب ُ أُ   قبل عذاب ريب   أان  وها ينكم    بلعرش بيين و ا م رب  وحي 

 ز ومروا  م  ما هُ  كلم   لتم قب   فأنتم  ن هًوىوقوم مضوا من قبل ضالني م  
 وثـ رمت  خطاايكم فلم تستغفروا أخذمت طريق الشرك والفسق والردى  

 وتـُغ ف روا ريب  قال  لوا ما ولتقب   لتهتدوا  إليكم   ريب  ينفأرسل  
 وعني  تُنومرُ  عني    نم   فيـُع ط ك  ناهليم   د  ماء هللا فاقص   فإن شئت  

 فُتزه رُ  الضالل على قدم  تعال   وأغل ُظ حجب  ما تُراك على اهلدى
ُصرُ  تنبت هاج    وفيك فساد لو علمت    وذلكم الشيطان يُغوي وحي 

 تُنك رُ  صول كم ثأ وأزعجُت أصل   شكوك كم     ي  ذببُت عن الدين احلنيف  
 ليس ُيسرت ُ   ظاهر  وهذا فساد بعيد من النهى  دين وقلتم: لنا 

 رُ ويُبص    يشاه د نم   كما ابلعيون أمره  ابلعقل يفهم  ئامر   وكل  
 رُ ظه  ي   منهما العلمُ  أيد    ق  ف  وكص   ه   حواس   الفىت نصف، ونصفٌ  وعقلُ 

 رُ إن كنت تقد  ز  حلرب هللا فبار   تصديت  يف نصر الضالل تعم دا
 طام وتُجرُ للحُ   ذيل ك   تشم  رُ  واهلوى  د احلرص وما أنت إال عاب  

 تتغريمُ   ال     هللا    كالم     وإن   م ي  تٌ   وإنك   الرؤاي رأيُت لك 
 أبنك حُمض رُ  م  إذا ما انقضت  فاعل   مخسةٌ و  عشٌر   هللا  وع دمُة وعد  
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 وتكُفرُ  تذي  وُتسأل عما كنت       وتعمى وحتضر عند ذي العرش جمرًما 
 املقد  رُ  العليم   يننب أ    اآلن  بل  را  ن تلقاء نفسي جتاسُ وما قلُت م  

ل فةً  وآليت ُ   تبليغا   غُت فبل    وننظُرُ  ر  ما أظهرُت فانظُ  على صدق   ح 
 ُأح قمرُ   فسوف  اابً كذ     أكُ   وإن ينيعز     فريب   ا يقً صد    أكُ   فإن  
 ي نُصرُ   مؤي  دي سوف  وأعلم أن يضيعين ال  مهيمين  م أن وأعل

 ُيسرب ُ  التخاصم  عند  ئوكل امر  اهلوى ن أهل م    السفهاء فتوقمد  
 رُ ويظه   وما يف السماء فسوف يبدو  وحبثه حبثي   ونيدرُ  ذوو فطنة  

 رُ ونشكُ    آيتان  منا     وهذان وإال فمي  تٌ  ي سل م    وإن ُيسل م ن  
 فسينظرُ    مذكورة   أشهر   إىل يع ش    نن إهلي وم  ووهللا هذا م  

رُ   وريب   أحد   يعرفين وما  جيتوُمه     وحتت رداء هللا روحي  يُبص 
 يهذ رُ   ولسُت بريب كالذي هو اهلدى ولسُت بريب كاذاب اترك  

 وعنرب ُ  ُك فتحي س  م   على ما تضومع   حمبة    بنهج      ريب    وهنمأين
 وأزه رُ    منري     نور   له  نيبٌّ  رسولنا  روح    وذلك من بركات

رُ   يف نذيٌر  بشرٌي  م ًعا مانٌع  آمٌر   رحيمٌ  رؤوٌف   الكروب مبش  
 ال تضاهيه أحُبرُ   خري    فيضُ  له  هبا  له  شريك   ال   له درجات

 رُ منو     وبدرٌ    جبلوته     ذُكاءٌ  لقهخ   بني  ن م     الرمحن  هختريم  
 املمط رُ   ن أنفاقهنم   ى الفأر  ف  خ   هل  ب  و    رانني  ع   يف   جاللٌ  وكان 

روا الورى س لمى إذا ما  شفيعُ  مجيعها    أمم    رؤوٌف رحيٌم كهفُ   ُأض ج 
 حُتص رُ    املدائحُ    فيه   رتبةٌ  له  رسولنا  ثناء   يف  ف ناه ر    أال ما

 لشخص يقتفي ما يؤم رُ   فطوىب ههدي  سبل يف   هللا  وإن أمان
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 وأ ب ش روا ُسر وا   فبنشوة الصهباء مصاحب    كلم   سقى فـ يـ ه ج  العرفان  
 ينف رُ    األوابد   مثل  وجهالته ظلماته   يف وقد راح واملخلوقُ 

 وتطهمروا  فاستيقظوا   وأيقظ هم وم يسًما  وفعالً   فأكمل هم قوالً 
 نري  ُ   يضاهيه   ال   منريٌ  وبدٌر  شأنه  هللاُ   ضعمف رسوٌل كرمٌي 

 اهلدى فتبصمروا  سنن   مهم وعلم  بنفسه  املسلمني   ر  م  أ    ح  وكاف  
 وحُمذ  رُ    ٌق مشف    كرمٌي   شفيٌع  اببنه األب    من ى أحف    تهم  أبُ 

 ن أعرض عن أحكامه فُيدممرُ وم   ا فقد جنا     ا وصدقً فمن جاءه طوعً 
 رُ يتأخ   وال     العليا   هوأخالق   كماله    يف   همثلُ    ميتقد  ومل

 رُ ـاملفقم    تراءى  ود ع  العصا ملا    مرمي   موسى واترُك ن  ابن   فد ع  ذكر  
وا  طاوعوه  لقوم  فطوىب رفيعة األنبياء    يف  رتبٌة   له   وخ ريم

 رُ وننظُ  ر  إذا ما التقى اجلمعان فانظُ  مبار زٌ    حرب ه يف كل  وعسكرُ 
 وينو  رُ    عال ًما   فنـ ومر      منري   مكممل      جميد  بقرآن    وجاء

 ويوف  رُ  معارف   ويسقي كؤوس   فضيلة  كل     حاز   كتاب كرمي 
رُ   يقي ما  وفيه وجدان  اهلدى  من  بينات   رأينا  وفيه   ويبص  

 يـ ن ظُرُ  ُخلد   ع ني    ن م   بناظرة   صفحاته زُي  نت   حيل  كعني  ك  
 املوق  رُ  القدير   هللاُ   هصان    مال   ومل تعُف نقطةٌ  ه طالوتُ  طريٌّ 

 وعنربُ   سكٌ وم    رٌّ دُ   أنه  أرى حسنه ومجاله  نم    عجًبا  فيا 
 م ن يكر  رُ  فهل يف الندامى حاضرٌ  كأسه   إدارة    يف وإن سروري 

ه  شأنه تتحريمُ   من الصبا نسيم  كلها  احلدائق   فاق  قد  ورايم
 كعني ويطُرُ    جيري  يرى نوره اهلدى إذا ما تال من آية طالُب 
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 وأنظرُ  وقت  كل   يف  أشاهده عجائبٌ  اللطيف   وفيه من هللا
 مكدمرُ   ظالم   نور  عن وأهلاه مشرمدٌ   سفيهٌ  هذا   نأيعجب م  

 املتكربُ  اجلاهل   عنه   ضعر  ويُ  تلذذا  احلكيم يرنو   قوله  إىل 
رُ   املنكرين رؤوس    يدايف شأنه   تعاىل قد   جليل كتاب   وي كس 

 رٌع منه فوجا وم غف رُ د   م  عص  فلن ي       واطن  م   هو السيف يف أيدي رجال  
 وينذ رُ   أمر  كل    يف   ران يبش   ه  حبد    املرهفات     يُفل    كالم 

يمةُ  روا  وُسر وا هراواهم   دمتوهُ  مغلولةٌ      ُمنك ر     قوم     يُد   وُكس  
رُ مدب    تراهم  وسوف وخنوةً    جهال ني  م ر  حي     يباهون   رين فتُبش 

 رٌد ُمنضمرُ فًدى لك روحي أنت و   فًدى لك روحي اي حبييب وسيدي    
 رُ كوثـ    ث   هذه وأعطاك ربك  وما أنت إال انئب هللا يف الورى  

 رُ ف  كفكيف حُمم  ُدك الذي هو يُ       ويعجز عن حتميد حسنك مؤمنٌ 
 يتدبرُ   كعاقل  أراه    إن     وما ةٌ م  أُ    وتتلوه     شيخ  رين يكف  

 وكالذئب يعوي حني يهذي ويهُجرُ  كثعلب     النضال  يُري ظهره عند
 يُغريمُ  ال  هجهلُ  صخر   لمود  كجُ  غ ي ظ ه اجلهُل   أضرم    يت ٌّ غيبٌّ ع  
 فقلُت لك الويالت إنك أكف رُ  ةمر   غري    نم   ابحلقد   وكف رين

 يقدرُ  لو  حريص كالعدا  علي   بزوره   ويسعى إليذائي ويسعى
 ؟مقدمرُ  أمٌر  املرء  هذا  وُة ق  ش  أ   ذرةً  هللا    يتقي  ما   له عجبُت 

 ويغري  ُ    املصطفى  قول ف حير   واترةً    البينات     يرد     افطورً 
 على الرجس والبلوى فكيف أط ه  رُ  الفتماي    ا مح ً تر   قصدُت هداه 

 رُ فنظف   م ع نا   هللا    إن  فآليتُ  انصر  لك  ما هللا   يني  وقال
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 ما كان ُيضم رُ  يسب  ويُبدي كلم  نصيحة ن م    عالجه  وملا أريدُ 
 رُ تكثُـ  بل  أوهامه ن م   فما قلم  هلديه  الكرمي     هلل     وجاهدتُ 
رُ   ال  كأنه   النصوص    يرد   هأضلم   كيف  هللا  تم عجبُت ل  يُبص 

 ما هو ُيسه رُ  فيُبغ ُض كلم   نـ ُؤومٌ  ضعيفة   كالنائمني     خياالته 
 ن جهل وال يـ ت خ فمرُ م   فيهُجون   وشفقةً   ا ودادً   نسه  ده   وإان 

ُوها       والشتُم  السب   له ُكت بٌ   ويفخ رُ  شريٌر فيستقري الشرور  ح ش 
إ  حب   عند خوض فريجع ن     يغوص كدلو    تفك رُ  ماءً  يسقيه    وما  م 

 يُنح رُ   األضحى ب عيد   كباقورة  أنه فتسمع   التقوى من  بعيد 
 يكو  رُ     ووقتا   وقتا يوسوسه  له  أقواله  الشيطان  زي ن  لقد 

 ُمد ع ثـ رُ  ضرير    لقٌ خ     هووافق   ةً ن   ود    وجهالً    خبالً   ينوأكفر  
 رُ أقد    وا إن املهيمنؤ فقلنا اخس األذى  يقولون إان قادرون على
 ؟ويكفمرُ    مسلمٌ   مثلي أيـُل عن  ؟يف غد فيا علماء السوء ما العذرُ 

 أيدعى هبذا االسم شخص حمقمرُ  واُسه  لعيسى وما غيظكم إال 
 رُ نظُ وي نفس   كل  ريب  ويعلم  وما تعلمون شؤون ريب وفضله

 رُ ظه  ويُ  يشاء  ما   ريب ويفعل  ؟حماطة   يديكم يف  ريب أنعمة
 الردى كيف جتُسرُ  اي صيد   هللا   ف  خ   واببه  النيب    من   نفر     أحنن
 وت فُجرُ  صالحاتدري  الفما لك  وُدرر ه      كريا       قرآان   أنرتك

 ن أمح د  أطهرُ أ تشهد وقد كنت       ؟ةحج    أاخرتت  رجسا بعد مخسني
ر ايٌن ح     أين  وتعلم   ت تنممرُ     وبعدهُ     ر  أ  ز      موتعل   ق   ومتم    ذ 
 على ما تقول وفك  ر ن  كيف ت كُفرُ  خصيمي هل ترى من دالئل      تبصمر  
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 ؟وَّنُجرُ  ا كفرً    هللا  صحف    ذُ أن نب   ؟شقوةً    هللا   قبلة    تركنا  أحنن 
 نتخريمُ    دينه    خمالف      وديًنا ؟املصطفى  يبأنرغب عن دين الن

 رُ ينظُ   وهللاُ    هللا   أمام   الانك   اهلدى   اترك   خزي املهيمن كاذاب سيُ 
  رُ ويُنص   على فيُ   ن كان من حزيبوم   "حزبه  ُ انصر  الرمحن وإين أان"

 رُ يُظه    وما يكتم اإلنسان فالدهر دائما      وما كان أن خُتف ى احلقائقُ 
 رُ فنؤث    ن هدي مبنيوما جاء م   ديننا يف   قٌ مغل     خفاءٌ   وليس
 وحي  ُشرُ    املليك إىل   بيوم يقود وصدوركم     صدوران   ف سر  سُيكش  

 ُتسعمرُ    لظاه   يوم     يف  فُيحر ق فمن كان يسعى اليوم يف الدين مفسدا       
رُ    يستوي ُعمٌي وقومٌ وما  على اللظى  وإان على نور وأنتم  يُبص  

و ٌس     ومن كان حمجواب فيأيت  ويدم  رُ      ة هو      يف   في ُكب ه  ُمو س 
 رُ أطه    ربٌّ  اق  س  الفُ  وما جيتيب  ارً مزو    العليمُ   وما يصطفي هللاُ 

 رُ فتأمُ  وقاض    ح ك مٌ   وال علي   مصيطرا   قي ولست  ين وخال  ر  فذ  
 ت بُذرُ  فقد ضاع اي مسكني ما كنت   خالقي   أخزاكو    ريب  ينوآثر  

 تتذكرُ   ال  األخذ  فما لك يوم   ملؤمن شرطا  هللا  أليست تقاة 
: لستُ   ُمتوع  رُ   الق ل ى  بعد  وإن اهلدى آبئب   وعدوت  حىت قلت 

ُسرُ   ن ألقى السالموُتكف ر م        ؟ن هدىم   نـزل هللا فيت مبا مل يُ أتُ   ؟وجت 
 تُزو  رُ    ولكن   آايت      أريُتك خملصا   بل اتهلل لو كنت  ووهللا

 شيخا يُبص رُ  وصرت   لعمري ُهد يت   أمانة  ولو قبل إكفاري سألت  
 يتطهمرُ  ال  كُغول  هًوى والغوُل  سوء  بعجلة   ولكن ظننت  ظنون  

                                                           
 )ورد حتت هذا الشطر: "هذا إهلام من هللا تعاىل." )الناشر 
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 نتخريُ     بعده  حديث    وأي   ربنا هل العلم شيء غري تعليم 
 ويُزه رُ     القلوب    حييي وحياته  آايته   حكمت  أُ   ميٌ كر    كتابٌ 
 ويثمرُ   هًدى فينمو ويروي التقيم  نكاته يس   فال   الشقيم  يدُع  
 وخُم فمرُ    كتاب ه     رضيُع     فإين خالقي ن فيضه لطفُ عين م  ومتم 

ك رُ   تكذب نم   فكيف   قديرٌ  علوم ه يشاء  من   فيؤيت كرمٌي   وت 
 ُُيري  ُ    كيف     هللا  لتعلم فضلُ  فضله وإين نظمُت قصيديت من

 وُتسرب ُ   علمك  يف اجلدال ر  ليظه   شجاعةً  النضال  مبيدان  تعال 
 وينُصرُ  يشاء   من  ريب  فُيكرم هوان كم    وحنن  ذلتنا تريدون 

أً    هللا   وَيتيك أمرُ  والردى  أتطلب مين آية الزي  فتـُب رت ُ  ف ج 
تـ ُعورٌ   أنك  فقد الح ذممت ين  ث   قبلُ   من  يندت  ومح   يـ   مزو  رُ   خ 

 ُمذ كمرُ    وسيفي  فةمثق    رماحي طاعنا وإين أان الطمار إن كنت  
 رُ ى ويف السب جته  هوً  وأنت تسب   حممد  دين     ب ئـ ر     ج ه ر ان وإان 
ًا  دالعق ونريد حل  تتباعدُ  ا ترمحً  منك  ن دُن  مىت  رت ُ    ُرمح   فت ح 
 ُتد ع ثـ رُ   أنت لكن   وغيثك مح  رٌ  لكن أنت غثاؤه ك صعبٌ وسيلُ 

ع رُ   ما  إذا  وإن الفىت ُيشى والتقى   وما إن أرى فيك التخوف    يُذ 
 رُ سُيكف   ومن أكثر التكفري يوما  سر ه يق ُهت  ك  ب الصد  ومن كذ  

 ُتكس رُ   فال الصخُر بل إن الزجاجة زجاجًة       الةالصم   وإن تضرب نم على
 رُ ينظُ   الكتب يدب  ر يف قويل ويف  مدب  رٌ   كف رينمُ  أانس  فهل يف 

 رُ وحيذ    وما إن أرى شخصا يكف   صالحهم ن م    ووهللا إين آيسٌ 
 وتص ع رُ    وتجو   رانتكف     إالم   هذكرُ   م  تقد    قد لشيخ   وقلتُ 
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 هو كاذب ومزو  رُ  من   لُيهل ك معني    مقام   يف    ل  نباه    تعال 
 اللعان سأحضرُ    مبيدان فإين  مؤك د ل عان    نم   يينا  حلفُت 

 أقُصرُ ومل أكسل وما كنت  فقمتُ  يومنا   الرتصد  بعد أتى  فإذا 
 ويكف  رُ    يباهلن   كيف    لينظر  وراءان  يسعى كان   لقٌ خرجنا وخ  

 رُ بص  حىت الم من هو يُ  وأعرض   خمافةً  يباهل  مل  ولكن   فجاء
 ويُدب رُ   نب  جُ   ظهر    ريناوظل يُ  ىت  كالف    أن يباهل   يتمالك ومل 

 غشى عليه وُُيط رُ وقد خفُت أن يُ  وجاشت إليه النفس خوفا وخشية    
 ويبرت  ُ  م ن  يهجُ  حسامي   كأن خيفة    س  وج  ومُ   ا حبرً  ووجدتُه 

 رُ سيأمُ   العليم   وهللاُ    مت    لقد يتحج   إن   أىب ملا   له  فقلتُ 
 املتقر  رُ  هو   ما  إال  وما قلتُ  ن كان فينا حاضرا م   ل  وإن شئت  س  

 وقوفا لدى شجرات أرض ي شُجرُ  رٌ ُمكف     نيي  و  ن  ز  غ    ن م   ين وابهل  
 وينظرُ  يراين   ريب  وكان معي مباهال  للدعاء فقمُت بصحيب 

م   ما ل   إىل السما      فص عمد صرخ الصادقني   وأتثـ رُ      ةٌ رق    أخذت 
 احملشرُ    وقام  مب  ب كاهم فبكوا  جيُشهم وبكاؤهم   خلًقا فأعجب  

 ن دينهم كيف كف رواا م  فيا عجبً  ارً مكف    ف نم يقذ     املباهل     وظل
 رواوا كيف شاءوا ويُكف  هم يسب  ر  فذ   رب نا  يهيسم    ما  وما الكفر إال

 رُ مبش    أ ز ر  العبد ربٌّ  دم وقد ش   نارب     هللا  على   نا ل  توك   وإان 
 وينصرُ  وقايل يرى حايل لرب    كله   احلمد  أن دعواان  وآخر 
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 القصيدة الثالثة
 املباركة الطيبة يف نعت رسول هللا 

 

 محداأثين عليك وأ  أن  يلق  فوف     اهلدى  اي منبع   اي قيومُ  احلولُ  ك  ب  
 فسدامُ  يف الضاللة اغريقً وتنجي  امً تند    يتوب عبد   على تتوب 

 داترد     أمل م   عبد   يف  لك    فما اتفهٌ  عفوك املعاصي عند   كبري
 دارم وحُم     وىالس      وتعلم منهاج هار   وس    الكائنات  بكنه     حتيط

 داوتعب     خشيةً    أمامك   خنر   ئيوملج  إهلي اي   وحنن عبادك
 داج  س  ألوان النحاس وع    وتعلم    نااسُ حنُ   وما كان أن ُيفى عليك

 دانضم مُ   ايً أ  د    وكسرت   موأخذت        شرورهم أهلكتهم من  ي   ه  ن د  وكم م  
 دابرج  وز    لؤلوءا   لق  خ    أبعني     همجعلت    عيون   ن حقري يفم  وكم 
 دارم ممُ    ا منيفً    قهر   ن م    د  وت ُ  ورمحة     بفضل  أطالال  روتعمُ 
 متفردا  أرى  ما ريب   كومثلُ  اوترمحً    قدرةً    كثلُ م   كان  وما 

 متبددا واحد   كشيء   وجعل ق الالئق كلهان خل  فسبحان م  
 الردى ي التائبني منغفور ينج   بسخطه   اجملرمني   بيديُ   غيورٌ 
 داشدم ت   محه إنرُ  من ن  تيئس  وال    رمحه  ن سخطه عندم   ن  ن  م  فال أت  

 دال  تـ  ا ومُ طريفً  عطيهموإن شاء يُ      هق  ل  خ    ابلشدائد  يبلو شاء  وإن
 اد  توحم   يف الكمال عليٌّ   قويٌّ     لذاته    شريك    فريد ال  وحيدٌ 

 داب  ل  ا بعد ما كان مُ دً ر  و   ل  خ  د  وأُ    ومن جاءه طوعا وصدقا فقد جنا
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 له ما الح أو راح أو غدا وكلٌّ  كله   واجملد وامللكوت  له امللك
 سواه فقد تبع الضاللة واعتدى   قادرا  إهلا  له   إن  قال  ومن 

 داوأك    وأرسل رسال بعد رسل      هدى العاملني وأنزل الكتب رمحةً 
 يدفع العدا وما يل سواك معاونٌ  ومفازيت  مأمين   إهلي   وأنت 
 ىللند  وجئناك رٌّ ضُ  نامسم   وقد ذانمال  وأنت   توكلنا   عليك
 صيه أمحداتسم    عبدٌ   ماوال سي   ممحدت    عباد  يف آايت  ولك 
 داتعب    العاملني    قلوب   وفاق   ل  رج  م    يُ ل  غ    ربه  عبادة  له يف

 داج  د  وج   ا العً ت    هوأصاب وابلُ  وأقراب    ابعيدً   ىلم ن وجهه ج  وم  
 داص  ر  وم     ادينً   إبراهيم    وعرفانُ  مرمي    ابن    له آيتا موسى وروحُ 

 داعم الورى أحيا وأدىن املبـ   شفيع  ت  كمي    وكان احلجاز وما سواه 
 الردى  يف سبل ني حي  ر   ون م  باهُ يُ  همشعار    وفسقٌ  حةٌ كاو  وكان مُ 

 داتعوم   ما على   وته ق  بش    أصرم  الذي  منهم كافر إال يبق  فلم 
 داس  ل  وج    ر ي  د   كلم   أحرق  ف غيورٌ  دٌ معبم    ورٌ م      اءالغر     شريعته 

 دااملسرتف     ديرف     كرمي   كتاب  أَّنا  وأتى بصحف هللا ال شك
 فيعطى له يف حضرة القدس سؤددا شأنه لتعظيم ذال   جاءه فمن 

 املقتدى  هبذا   متبوع  كلم   ع  ود   شرعه  ذيل   ذ  العرفان خُ  فيا طالب  
 اهلدى  رهفنو   ومن جاءه صدقا      ظلمة  ن كلي قلوب الناس م  يزك  
 داوسوم    املنكرين  وجه    ح  وم ول    للورى  التام    نوره  ىجتل    وملا

 سرمدا والح علينا وجهه الطلق     الضحى  كالشمس يفتراءى مجال احلق 
 داتزو     عاملتا   هذا    لنا  وكاف    محده  جيت ذكر  ه  مبُ  وقد اصطفيتُ 
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 أمحدا صن فيضان أمحدم   فأصبحتُ  نوره  فيض   إىل  ريب  ضينوفو  
 داألطافه مستبع    من  كان   وما احملسن   الكرمي  هللا    من وهذا 
 مرشدا كان     أنه   ريب ويعلم  صحممد  من كله    هذا   ووهللا  
 صمداحم الكرمي    أنوار   اللة  سُ  ألمدحا وجيشٌ  جيت فورٌ ه  ويف مُ 

 شفيع الربااي منبع الفضل واهلدى    والنهى العلم  كرمي السجااي أكملُ 
 أبمحدا  بتلك الصفات الصاحلات     ن مشاكه  خصيمي هل ترى م   ر  تبصم 

 قتدىيُ   اجلليلة  حبكمته حكيم  امعً    مانع   آمرٌ    نذير  بشري 
 داوأي     قولالع  أفكار     رونو   ممقوم   هدى اهلائمني إىل صراط  

 داجُ ر  بُـ     كان  ه رجُ بُ  منري  كاءٌ ُذ  هاشعاعُ   الظالم    جيلو  طلعةٌ   له
 داعم املبـ      ويدين  ينا يزك    شفيع كٌ مشار   فيها   ليس له درجات 

 داوتود      رمحةً    مجيعا    وفاق الورى وما هو إال انئب هللا يف 
 أحد من الندى ط  ع  اه ما مل يُـ وأعط خلقه  بني ن م   الرمحن   ه ختريم  

 داوأغي     منريا ا نورً    به  فصار   دا مسوم   اوجهً  األرض  كان وجه قد  و 
 داا ومفس  د  قوم كان لُ  إىل حزب   فضله  آبايت   الباري وأرسله 

 إذا راح أو غدا ا بغيً  تال   وكلٌّ  هقومُ    شر      كلم    ط  أتبم   ك  ل  ومُ 
 دامم ص  صفيحا مُ   ترى فيها بالدٌ  ل  ق  نـ  ق  ع   ف  ق  ح    ذات   مكة   ة  ب  و لُ ب  

 داأرب    رأزع     ثراه رى كالظليم تُ    ودوحة  زروع من  وما كان فيها 
 ومفسدا  اد  لُ   كان  قوم   مجاعةُ  ليلة  ذات     داره  وة  ق  ع    ف  تكنم 

 العدا  من صولة  هللا اه عونُ وجن   مهيمن     رب      أتييدُ   فأدركه
 ىمين مبنتد ففاضت دموع العني سيدي  ج  خر  يوما فيه أُ  تذكرتُ 
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 داجتد     يوم  فيها كل   نشاهد بيثر     ة  ق  بربُ   أنوارٌ    اآلن  إىل
 دارد  وق    ا ئً ط  و   الرمل  رم حُ  وابرك   رامنو   منه   صار  املدينة  فوجهُ 

 اهلدى م وذا ذا فهم سلي فأصبحتُ  ضيائه ن م    راو   نُـ    جناينفايف  ح  
 داجمد    عبدا القرن  هلذا  فجئتُ  دينه    لتأييد    ريب  وأرسلين 

 داثرى قدميه للعني إمث    وجعلوا  هب   حُ   جمانني    كانوا   بةٌ ح  صُ  له 
 داد  خت     واريتُ   رقال  م   جاء  و  كع   مصيبة  كل   وا نشاطا عند وأر  

 فراعُ  بغنمه    أهاب      يناب   ر  مُ   وإذا 
ُ
 داتود   هيبوا إىل صوت امل

 اليدا واد  م   فألجله   وخطراتم اتمني    يف احلق   وصال  وكان
 داجتل    القتال  مبيدان  ا ءو فجا موتم  يف   ورأوا حياة نفوسهم

 داتد     شقيٌّ    قوم  هم وأنذر   هم نفوسُ   كروب     من إليهم   وجاشت
 داأو تردم  ن أىبما كان منهم م  و  بصدقهم املنااي    ينادون فظلوا 

 دارص  م    لقُ من الصدق حىت آثر ال   دماؤهم   وفاضت لتطهري األانس
 داوه  ث     بشي   يُ    يومٌ    وأذاهبم رهبم   خمافة     لياليهم    واوأحي  

 داج  وسُ  ياما ق    ملوالهم   وابتوا   وا عن األهواء خوفا وخشيةناه  ت  
 ذو الندى حكيم فصافاهم كرمي  مقدس  بكتا   وا علوما منتلقم 

 داأغي    ةرم األس     كالء      عواوتربم    دواجتلم   ل  ص  خُ  ذات   كرائم    كنوق  
 داد  ن  ل  يـ    هوالكأموات ج     اومً ؤ ن   كمثلهم   ا أتعرف قوما كان ميتً 

 منريين حمسودين يف العلم واهلدى      فأصبحوا  النيب   هذا  همفأيقظ  
 داقو   مُ   أمام   من    ونورٌ   إليه  يسوقهم   وراء    من ورٌ وجاءوا ون

 دانضم كطبقات السماء مُ    ايقينً  شف ابطنهم نرى يف قلوهبمولو كُ 
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 داوأي    فضالً   منه  ى بروحوزك   تفضال  اإلله   لطفُ   همتدارك  
 وابهلدى   ونور   وإيان  بعلم  مزماَّن    ق  ل  خ   ففاقوا بفضل هللا 

 داسرم   صى لك روحي اي حممدفدً   ص     أمحدُ   هو  النور الذي وهذا من
 داص  ر  م    ت  م  وقوم  بدعات   فأحرقت       من هللا الذي كان مرشدا رت  م  أُ 

 ىد  ن ر  لق م  ص ال  خل   ج  ن  مُ ا ل  فواهً  اهلوى  لتنجية األانم من وجئت  
 داتعب    ُسعنا ما  رجال  ومثلك  قائما    هلل   قدماك   ت  م  وتورم 

 داي   شُ   الدين ضاعت الدنيا إذاوما  بقوة القومي  الدين   إىل جذبت  
 دان فنت الع  اإلسالم م   نقذ لكي تُ  فضله آبايت  الباري   كوأرسل  
 مولدا  فيا ليت يل كانت بالدك هات  ئـ  وط   أرض   جناين كلم  حيب  
 صحممدا  يلن يوام   رُ كفم وكيف يُ  االهفً   فجئتك  قومي  ينر  وأكف  

 داعم وبـ       ابلشرور   كثريا   أضل   مفسد    لشيخ يف البطالة عجبتُ 
 داتعم   ا ث نكث د جزمً وقد وع   المباه    أاتين   هل  ا وه يينً لُ س  

 داوشد   ا ن عادى ولي  ك م  ذ  خ  كأ   ب  املكذ     هذا    اي إهلي مثل ذ  فخُ 
 وأبعدا  صريح حق  ن م  تباعد   رمنو     صراط     من كثريا    أضلم 

 داك  و  وأ     أهمم   وكان رضى الباري     خالئق   ء  ان جهل رضقد اختار م  
 دارص  م   يناه إذ حال ويف هللا عاد   شاهدٌ   وريب     وما كان يل بغضٌ 

 داوجدم  صالحا   أحيا نن م  لع  يُ أ ينيسب    وما أدري على ما يسب  
 ؟دالح  مُ   الرب م   جيعل  هذا مقالأ تٌ مي    مرمي  أن ابن   ن  نشهد   م  نع  

 داجتل   بتلك  توين فأ     كان   فإن   روَّناث  ؤ تُ   عندكم  وهل من دالئل  
 أمحدا ى دين  ل  ن قـ  ا م  وقد ضل سعيً  ؟نبينا  دين    سبل   خنالف   أحننُ 
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 دامفس   كان    ن م   د وجه  يسو   بيوم         وصدوركم صدوران   ر  ف س  كش  سيُ 
 دازوم مُ   النشور يوم    يف  قحر  فيُ      عى اليوم يف األرض مفسدافمن كان يس

 دافن   ومُ   كمي   ح     لومة    أختشون ؟ة  كذر    فيكم    هللا  تقاةُ   أليس
 داقدم  مُ ثوابً  هللا  إبذن  تُ ص  حُ ف   رمحةً   األمر    روقد كان ريب قد  

 دامتوق       ازً ع  م  أ    ا ذوقً   تُ أووط   ةً حج    آلُ   فلم   ظكم تغي    رأيتُ 
 دافأي     مستهاما    رآين  عليم  أعانين بذي علم ولكن  ولستُ 
 ىدً سُ  ضاعين  دين ريب وما وأي   مفرت    غريُ  صادق  إين    ووهللا  

 داند   مُ  بل ُسعتُ  سٌ ج  وما كان ه   بوحيه  رتُ م  أُ  ما  إال  وما قلتُ 
   ا حق    مُ أأكتُ 

ُ
  داجي كامل

ُ
 دارص  م    يريدون ال   قوم  خمافة   ر  خام  امل

 دااجملرم   ناناجل   هذا   يرى  وريب   تعاىل مقامي فاختفى من عيوَّنم
 يالحظها من زاده هللا يف اهلدى ةخفي    وسبلٌ   أسرار  ويف الدين

 داجمد    األانم     جاء  نم    رُ كفم يُ  وهذا على اإلسالم أدهى مصائب  
 داد  ن  ف  ض   رأيتُ  ما ومثلك جهالً  ؟صالحه قد أانر   الرجُ  رُ كف  أتُ 
 داوأرج     الصائلنيس رؤو  وداىف   ةً حج    الدين    دأي    رجال رف  ك  تُ أ

 اليوم أو غدا  ناآايتُ  ويبدو لكم ؟ودينه الرسول   من  نفر    أحنن
 صألمدح أمحدا ملا كان يل حولٌ  صحممد   وجه    ب  ووهللا لوال حُ 

 ى كالعداوألو   حريص على سب    ب  مكذ    لكل    آايتٌ   ففي ذاك
 داتود   وكم من تكاليف سئمتُ    هاأذوقُ   وكم من مصائب للرسول

 داد  بدي ت   خ يُ ل  كليل السم   وهول   مظلم  ليل    ظالم    يفوق  وغم   
 كأصوات الصراصر قد بدا  وخوف      هسيف   كضرب الفأس أصلت    ر   وضُ 
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 داتشد   يزيد    أن  ريب  أسألو   جيت ه  ن ذوق مُ م   تلك احملن   فأسأمُ 
 ىابملقتد  ن  ر  ش  ح  فسأُ  افزتُ  فإن   يتة  م    ومويت بسبل املصطفى خريُ 

 اهلدى اي اترك   وما تعلم هذا السر   قربه ن عشقي بروضة  م   سأدخلُ 
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 القصيدة الرابعة
 

 بُ ؤن   وتُ   مؤمن  هو  نم   رُ كف  وتُ  بُ تكذ     إالم    الواشي  أيها  أال
 ؟بُ أو عقر    امرؤٌ  فأين احليا أنت    رُ كف  تُ    ث   مسلمٌ   أين  وآليتُ 

 ثعلبُ   إنكو   أسٌد    إنين أال     بٌ ذهم مُ  وأنت    ربٌ ت    إنين   أال
 بُ يغل    واحلق    رت  ين مبا زو  د  فك   غالبٌ  حرب  كل    أال إنين يف

 أقربُ  والعيدُ  العيد  ستعرف يوم     رًامبش    وقال     ريب   رينوبشم 
 بُ يعج    لقُ عطاء هللا وال   وهذا     هد  أرُ  فكيف     ريب    مينونعم 

 بُ بفضل هللا ما أنت حتس   ولستُ  دٌ دوٌق مؤيم وسوف ترى أين ص  
 كوكبُ   ن هللا أو م    ظالمٌ   أهذا ويبدي لك الرمحن أمري فينجلي

 بُ ويكذ    كاذبٌ  هو من حفيفض   قلوبنا يف يرى هللا ما هو خمتف  
 بُ مقرم    رٌّ بـ   عند هللا  هو  ومن    الً ز ـ نم    الشر    من هو ريب   ويعلم
 وتستجلب احلمقى إليه وجتذبُ  ض  ممحم   كصدق    ورًا ترى زُ  إالم  

 بُ الكذب إن كنت تكذ   زرُ وعليك و   صحيحةٌ  الفتاوى  أن  هم وقاُست  
 بُ تغ  وت    نم ص  ختر   على كفران أو  حمكم  ونص     ن علم  وهل لك م  

 بواعق  أُ  نبئهم ما ن م   ن  س  سم ح  فت   بذنبهم  بيدواأُ   كمثلك أمٌم قد
 بُ وترُ   بًنا جُ   ت  أمم    وترتك ما دوننا قناًعا  حريب  ف يف غد  أتُ 

 بُ قو   تُ   للمنااي   هاٌد و     وتلك   هقت  وذُ   وما البحث إال ما علمت  
 بُ وختلُ   ابلسراب يًما م  أُ   ل  ض  تُ  بذهم مُ  يديك بغري فلس   وما يف
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 وتلعبُ  وتلهو وتذي كالسكارى       معارف   أهل   أنك لست   وشاهدتُ 
 وترتك ما هو مستطاٌب وأطيبُ    ذميمةً   د  ب  فتُـ  أخالقًا   د  ب  نُـ    مىت

 بُ ع  جت    ورميت حقًدا كل ما كنت     األذى   كشًحا على  وعاديتين وطويت  
 بُ غل  تدري أنك اليوم تُ  وما كنت   يتحبج     سأغلنب   تقول   وكنت  

 بُ أحتب    كمئإيذا  على  روفٌ ع   إنين  بل  مسرف  بعاد   ولستُ 
 بُ هو أكس   ما  وينظر ريب كلم  ساعة كل   يف   هللا    أمام    وإين

 بُ قرم وتُ   مليكنا  عند    مُ كر  فتُ  ًناالبيث تديـ   عاديت   فإن كنت  
 بُ عت  فتُ   تعلمن    مل ما   وقفوت   ع  تور    حدم  جاوزت   قد كنت    وإن

 بُ وأعط   نكال هللا أخزى  ويومُ    ة  ذل   فسوف ترى يف هذه ضرب  
 بُ نكُ ت    ال   لعنة   ةُ ذل     فعليه متعمًدا  مؤمن   ن  ن كان الع  وم  

 بُ وتنكث عهًدا بعد عهد وترُ  ضده   وتفعل   ابلتقوى  أأتمر
 بُ إنين لست أغض   ب  وكذ    ر  فكف    لوعةٌ  قليب  أعشار  يل لك يف و 

 بُ وُير    اهلوى  عمارات    يهد   الذي  هللا    اتق أال أيها الشيخ 
 سام يعضبُ ن ابن حُ م   يص  فما ح   الورى  قهره يهلك د  إذا ما توقم 

 ثعلبُ   أو  أرنبٌ   كأنك   أراك إنين  أتعوي كمثل الذئب وهللا  
 بُ وتشغ    د  ت ُ  ما  صلح ريب ويُ    قوةً  أرى يف خيط كبدك وما إن 
 بُ كذم يُ    مؤمٌن الرؤايً  وأصدقُ  حتققت  رؤايي كيف  ن  أمل تعرف  

 بُ املرتق        اأوقات        نب   فلريقُ  بكثرة وَيتيك من آَثر صدقي 
 بُ عذم يًقا فسوف تُ صد    وإن كنتُ  مٌ منعم  فأنت   اابً كذ     فإن كنتُ 

 بُ صو   تُ   طأً ولست  بتين خ  وكذ   جتاسرًا  عيسى رين يف أمر كف  تُ أ
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 بُ رتيم ن  وال   نا ق  فصد    صرحًيا ربنا  قال   هكذا   عيسىويف   تُ 
 وأوجبُ    أهم    وتصديق كلمته قوله  هي  آيةً   بوكيف نكذ  

م ي  حُن  ى خالقي أن َّن     بُ نص  وت   منها  رت  وتلك اليت كف   مرمي    ابن    ني 
 بُ و   ؤ م ين ملٌك صدوٌق م  ما أهل  ل   ريبة  ريحُ  موته  ومل يبق يل يف 

 بُ ضر  أُ   ابلسيف  ولو عند هذا القول مثيله فإين   أخشى وال   أقول
 بُ ق  حمُ  وإين    حًقا وهو فارٌس  جميئه حني  جئتُ   إين  ووهللا 

 بُ أصو  هو   وما جاء فيه هو الذي وفاته  وقد جاء يف القرآن ذكرُ 
 بُ أجتنم     وال     ديًنا    هآلثرتُ  هالف  خ    ولو كان يف القرآن أمرٌ 

 بُ املنااي فتعج    ن كأسم   ل  تناو   نهأ  يشهد هللا  كتاب   ولكن 
 ويوهبُ  عطى من الفرقان يُ  وكلٌّ    ن غري منبع هديه نطلب اهلدىأم  

 تذهبُ  رُ مكف    اي  حبقدك  فأين تبهوكُ    الكرمي    ابهلل  فنؤمن 
 بُ مغيم  عليه  ُيفى  فال  عليٌم  يبيتع    يف  ما  كلم   ريب  ويعلم

 بُ ب عن هًدى ال نرغ  ترغ   فإن كنت   ربنا  هو الذي   وهذا هدى هللا
 ؟بُ ن أين أطلُ ه فسناه م  ص  فإن أع   وكتابه    قوله    سراجي وإن 
 ذبُ ما نستع عيون    فيه  وجندن   معارف    حبرُ   هللا  كتاب   وإن

 بوار   ن هدي ريب فج  جيت م  ه  هبا مُ  ت  ع  متتـم  يد  وكم من نكات مثل غ  
 بُ فإذا اجلمال على سنا الربق يغل   ضياء مجاله  إىل  إذا ما نظرتُ 

  بُ قلم أُ   ففيها    حقائقه   عليم   نت  فتبيم    هنور      بنور      رأيتُ 
 بُ لسالمة جيل  خفرٌي  إىل طرق ا عن الطغوى ويهدي إىل التقى يصد  
 بُ ج  كما هو أمٌر ظاهٌر ليس حُي   العلى وجاء من  إىل العليا  جير  
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 تتغيبُ   نورها   بعيد    كنجم   ةٌ ونكت هداه   يف لطيٌف  وسرٌّ 
 ال يتذبذبُ   الفرقان  مأمن    إىل هقلبُ   هد  يُ   ومن ل  قب  ومن َيته يُ 

 بُ ويهذ    ه ويشفي الصدور سوادُ  هاظالم   عن  ضيء القلوب ويدف  يُ 
 بُ ومشر   عيين  لك روحي أنتفًدى  زالله   شربتُ    ملا  له   فقلتُ 
 بُ شغ  وي     ييعف     عما هم يت  وجن   غطاءهم  كشفت     قد ي   م  ن ع  وكم م  
 بُ املؤن     سناه فأهلاه عن خوض   فيه عداوةً  خاض   خصم   بم رُ أال 
 بُ ه لك معج  ن سر   ترى م  اي ن  فك    اهلدى ابُ وه  عينيك  حن  يفت   وإن

 بُ يتهذم     ببيانه    النهى  وإن كنوره   نور    الناس  عقلل   وأىنم 
 بُ فيشر   ن أكثر اإلمعان فيه وم   اهلدى  َّنرُ   حتته  جيري ووهللا 

 بُ ح  س  ويُ  بُ ص  فإىل سناه التام ي   ألفاظه  يف  األنظار  يعن  ومن
 بُ يهرُ   التام والشك   اليقني  ويرى  هُ ل ن  ينـ   فيه   ومن يطلب الريات  

 بُ عط  فيُ   عليه ا لعنً  سعيه  ن  يكُ  اهلدى يف غريه سبل   نب   ومن يطلُ 
 بُ قلم يُ  ويف اجلحيم  السعري   طع  يُ  فإنه   كريًا  فرقااًن   يعص    ومن
 بُ ويلغ   طي فيهذي ه وما ُيُ د  جي        ب  ص  يُ  ما عشواء   طب  خ   إال العقل وما

 بُ فيشر    صاد    عنيُ  تراه حثيثًا  ابرد    ماء   ن عني م ن  ومهما تكُ 
   ابملاء وقد جئتُ 

 
 بُ ثرم وتُ   ن  تشرب   ال   فأين النهى هب  ذ  وع    عنيامل

 بُ دوٌق وطي  منا ص    نريك م  ويُ  ريتطه    نور   هللا  وسوف يريك 
 بُ شج  ن قالهم فيُ أولئك قوٌم م      أوليائه  عند الطعن يف هللا   ف  خ  
 بُ وأصح    اب  حُ  من يتلقم  عُ صان  أُ  فإنين  صنعت   مما   ب  وتُ  ل تعا

 بُ أحتبم   إيذائكم على   روفٌ ع   ن جفا بل إنينم   ر  ث  ع  د  مُ  ولستُ 
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 بُ مثق    فسهمي    تراميتم وإذا  سابقٌ  إين  ويف السلم واإلسالم 
 بُ ذرم مُ   فرحمي   تطاعنتم  وإذا قاطعٌ  فسيفي    تضاربتم   وإذا

 بُ غ  تـ  يف غار عميق فيُـ  وإن ُيف   همكرُ   يهينج    ال ر املزو     إنو 
 بُ أعذ   وعليك سبل الرفق والرفقُ  صال    غزنوي      نصيحة    ر  تذكم 

 بُ قلم يوًما إىل ما تُ  ىفسوف تر  جرأةً  بت  وكم من أمور احلق قل  
 بُ صي  ت    الغزاة بعد   عن  وما ينف   كماله   رينذا علم فأ   وإن كنت  

 بُ من هللا يف أمري وأنت مكذ    بصريةً   وزدتُ   وإين على علم 
 بُ خميم   عدوٌّ    يالزمه  ما  ع  فد   ينأحبم  ء  ر  م   ابن  زًما اي ح   هللا   ف  خ  

 بُ رم ثـ  فتُـ   لفًة ح    جهالً    آليت  أ وتوبة رجوع   من ك وما ينعنم 
  بُ حظ  فتُ   ن  قرز  تُ   شاء ريب فإن الً عيم ر مُ م  وض   عسرذا  وإن كنت  

 بُ تغ  متوت وتُ   إحياء   لدى عني   البكا  يل  جووهللا إن شقاك هيم 
 بُ ذن  وتُ   ذنب   فما لك تدري سمم  دوامتر   قصص الذين  فن  أال تعر  

 وأقربُ   أدىن البني   غداة  وإن كباطر      األقربني    بني   دامُ أتُ 
 بُ معذ      يرٌ قد   ربٌّ   فأابدهم  بٌ قد خال ومكذ    ومثلك جاف  

 بُ سل  تُ   وما إن أرى عنك الغواية     قوةً   والشيب الضعفُ  منك سيسلب
 بُ مهذم   رجلٌ   هللا  وإين بفضل أيها الشيخ دائًما ب  وكذ    ر  كف  أف

 بُ أندُ   فبنوره األجلى إىل احلق معارفًا   وأعطى    ريب  ينوأهلم  
 بُ رع  وتُ  لق  ور خ  ج  ن ران م  ذع  وتُ  هوأخذ    ن قهر احلسيبأتغفل م  

 بُ وز  ه    رٌ ك  ب    الفر   الغالم   زل  يُ        مشكلٌ   نفسك جذابتجناتك من 
 بُ مرتم   أمر على األشقياء وكل   انأ  ب  خ     رظه  فيُ  مرجعنا   إىل هللا
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 بواكذ    ما   ربنا ريهم فسوف يُ  جاءهم  ملا ابحلق   بواكذ     فقد
 بوارق  وت   بوا ذ  كُ   على ما  فصربوا  التقىقبلي عباٌد ذوو  بت  ذ  كُ وقد 

 بواقلم   ما   قلوهبم  هُ وجو  فم س  أُ  به روا ك  ُذ  ما  فلما نسوا فحواء  
 بُ املعج    السفيه  هم الشيخُ مم وأ   همكل     راملدم     ابحلقد   ون  ام  حت  

 بُ ويصح   ين ريب عليهم تامُ ع  ويـ   د  مفنم   قوم  وكيف أخاف عناد  
 أأتهبُ  اهلدى   أعداء  وحلرب    العدا أخشىا وم ريبفأبغي رضا 

ٌ     مستقرٌّ     نبأ     ولكل   بُ كت  قبل وقت يُ  ل نفسٌ بس  وما تُ  معني 
 وما حنن نكسبُ  ن  ع  ويعلم ما ند   دى هللا العليم هو اهلدىوإن هُ 

 وابُ وحتزم    لنضاهلم   اركوااد    إذا بواوكذ   روان كف     أانًسا  ويدري 
 عقربُ   ومنهم  فمنهم كثعبان  كلهم   األقاربُ  حىت الورىقالين 

 بُ ذ  وجنُ  ى رم  ى ونُ ويف هللا ما نؤذ   اهلواجر    بتلك  ار  ح    وما نتقي
 أطيبُ  فالذل    نا العز  ل  فإن مل ينـ   بفضله  أموت   حبضرته  وإين

 بُ ل  جأُ   هللا ويف كل أوقايت إىل كجيفة    طرحتُ جمد قد  أال كل  
 بُ والتجن    ال الق     مين  ولغريه جيته  ن جناين ومُ وإليه أسعى م  

 بُ ر  غأت هوى  ن ويف كل آن م   كمسافر  هبذه     أعيش وإين 
 بُ وعن كل ما هو غري ريب أرغ   رغبةٌ  املهيمن  وما يل إىل غري 

 بُ والتحب    مين اهلوى ،ب  تُ إن تـ   ،ترى يتجنبُ   الذي  الشيخ أال أيها 
 بُ مغض   فأختار َّنج العفو والقلبُ  العًنا  ن  أالع   أن  براض   ولستُ 
 بُ رجم مُ  يٌق ذ  عُ    آبالمي   وإين ل  تذل   ن م   بساتني اهلدى  رأيتُ 
 بُ ذن  وتُ  تعصي ولكن أمام هللا  ينتسب   ك فيما ر  وإن أعذ   تسب  
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 أطلبُ  ما كنتُ  الرمحن وأعطاين       وأعتليعرضي  هلتك   تصول علي  
 بُ ضر  تُ   ىوتذي كأنك ابهلراو  فتنشوي ًما فيو  يت يوًما ترى عز  

 بُ املرتقم      شأننا   كالعجنم ويُ  العجٌ  كالرمح فيك يز  ش  ن  أن  أرى
 تتلهبُ   مجرٌة   إال   فال القلب   ظ  غري تغي   القلبولو مل يكن يف 

 بُ وحتب    ةٌ ل  خُ  أرضي   تعاشيبُ  قليب إىل الضغن مائال حتسنب  وال 
 بُ ذرم مُ   نانٌ س    أم ك قوٌل أقولُ  والعًنا  رأيتُ  ما  كمثلك عاد  

 تطلبُ   فقد فات الذي كنت   م  تندم  ينصان   هللا   لكن   وابيل  أردت  
 بُ أفأنت تسلُ  الرب   وما يعطني   حماسًبا  أو  يطرًاسم علي   ولست  

 بُ ل  جيُ   فبالرفق   سيفٌ   كن  وما يرُت  جوهرٌ   للناس الرفق  فإن  ق  ترفم 
 وأعذبُ  ووهللا إن السلم أحلى  عداوة     جاج  أُ   جهالً   بن  تشر    وال

 بُ املؤد     عمُ ن    فله دواهي الدهر ن انصحم    ومن كان ال يتأدبن  
 العلماء رأٌي ومذهبُ  لكل من    اهلوىمن  بدًعا كنتُ ما  ينالع  أاي 

 بُ أتقل   نعمائه   يف   زلتُ   فال    نعمة  بعد  نعمٌة   لريب     علي  
 وكوكبُ   بدٌر  هللا  رسول  وبعد منريةٌ   مشٌس   هللا   وإن رسول

 بُ يذه   نور   نور بعد ري وجه  يُ  ربنا  جرت عادة هللا الذي هو
 بُ جنوم السما تبدو إذا الشمس تغرُ  قانونه  نرى  الدنيا  كذلك يف

 بُ ه  التجاسر ير   وإن الفىت عند      هوى نم  هللا  ابرز   مناي  هللا   ف  خ  
 وأطيبُ منه أشهى  الفيايف وشوكُ  ةً س  خ   دنياك   رحيان   نب  وال تطلُ 

 بُ جيذ   ه ث رخي املهيمن حبل  ويُ  هأمن    طولُ  شقاوًة  يزيد الشقيم 
 بُ ثل  خبث وت   كل    وتبدي صددت      الورىيف  احلق إشاعة قصدتُ  إذا ما



 كرامات الصادقني
 

 

 

 

71 

 

  بُ س  ابس   وأرٌض  أموات  مقابرُ  كأنه   قفرًا   وأنت ترى اإلسالم  
 بُ يكذ    وكلٌّ  موالان حفصُ على    وعنادهم جهلهمن م   العداتصول 
 بُ ن عناد وجيد  به الطفل يلهو م       د  رج  ب  وز    ؤ  لؤل  يط  م  كس    وهدٌي 

 بص  ب  ص  ع  يوٌم  اإلسالمعلى  فهذا     همسهامُ  متطرن   ن كل طرف وم  
 بُ يشج    والقلبُ الروح  ف عنيُ فتذر   انبعين قوم   كل   ننرى هذه م  

 بُ مركم  لعٌن  الناس مجيعن فلي م   داي ومعشريفعاداين ع   فقمتُ 
 ؟أذهب ق الورى أين ن ابب خال  وم   ملجأٌ  الوتر   ومل يبق إال حضرة

 فأشربُ  الوصال كأس من ويسقني      ينحيب   مستعاٌن   مالذي   فإن 
 بُ ذن  أُ   حني  يتزل    غفوٌر فيغفر   اعتدى إذا خصمي رأس  غيوٌر فيأخذ 

 بُ منه عذٌب وطي   شوك   وعذابُ  غريه     رايحني نم    يءٌ ر  ب   وإين 
 يركبُ   رب  ك    فرس   عن   ن  زل  ـومن ين نارب    والتواضع    التذلل    حيب  

 بُ ويقر     اجلدا  أبواب   ويفتح رمحه  هللا   عيوس     وللصابرين
 بُ ال يلغ   لهؤ  سُ  يف   فىتال وإن  معارفٌ     ينأتت     حىت   هفتُ تعر  

 نتقربُ   وال  ناب  تُـ    ما  ولواله  املصطفى النيب   نور رأيناه من 
 بُ يه  منها الغ   زال   ملعاتٌ    له ةٌ اتم   ة احملب    يف    درجاتٌ   له 

 بُ معق    النشور  يوم   إىل  وله  قلوبنا  أانر   قد   منريٌ   كاٌء ُذ 
 بُ وجنر    دن  كما يف الزمان نشاه   رٌ نوم ويف الليل بعد الشمس قمٌر م

 بُ يسكُ    قرن  كل    يف   هلُ فواب   هأحبم   من على  ألطافٌ    وهلل
 بُ الورى أفتعج   وقد فاق أحالم   فضائل    يف  دت  فر  ه قد أُ يمتُ وش  
 بُ وليس كراعي الغنم يرعى وحيل   لبًنا سائًغا ى الصحب  ى وآت  ورع  
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 بُ قرم يُ   هداه  ن م    وكل بعيد  باعهات  قى يف الدين إال وليس الت  
 بُ أعذ   املصطفى منه حبرُ  فوهللا   بطعمه ولو كان ماٌء مثل عسل  

 بُ نرغ   ا إىل الشعر ك ما كن  الولو  جيته  ن صدق مُ م   ك اي حمبوبُ مدحتُ 
 بُ ثرم جاء اببك سائالً ال يُ  ومن   راغًبا  عطائك يف   نائ  جل     وإان

 بُ خنيم  فكيف    وعنوانٌ    دليلٌ  ملؤمن      نجاةلل   كب  حُ   ووهللا
 بُ ن سناك وجتل  صيب جناين م  وتُ  مهيمين ك بعد حب  حب   وآثرتُ 

 ستخلبُ نُ  وال  منها  فال جنتين  ها مًعاونستصغر الدنيا وخضراء  
 بُ يد  ه   ث  كافٌر   وإين بزعمك  ينأكفرت    الذي أال أيها الشيخ 

 بُ أطلُ   منك    ونظريه  ٌة حمربم  صيدةٌ ق  مين   هللا  بعون  فتلك
 أنسبُ   لألحباء خفيف   ببحر   يةٌ د  وهذي ثالٌث قد نظمنا وه  

 ك أعجبُ ربُ جهال فك   تعجزن   وإن   هانظري    ذا علم فآت   فإن كنت  
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 تفسّي سورة الفاحتة

 

 ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 
 

ت األبصاُر من لكرب  احلمد هلل الذي خضعت األعناقُ  ايئه، وحت ريم
ه عن زمـ س عن األنداد واألضداد والشركاء، املنجمده وعالئه، املقدم 
  ىلذي أرسل رسال إلصالح الورى، وجن  ظراء. هو ااألشباه واألقران والنُ 

هم وما ع  ب  هم وت  ع  يـ  ه  ن قفا أثرهم واقتدى، واختار من اختار م  م   كلم 
سيد الرسل وخامت  ىصالة والسالم علوال .ىن  عنه وث   يانثىن، فرض  

تم البشرية، ااملصطفى الذي هو سيد قوم انكسرت إراد األنبياء، حممد  
يف بواطنهم األحبر الروحانية، ونفخ  ت  زيلت حركاتم الطبعية، وجر  وأُ 

بوا صاليت هللا الذين خيم م   هو إمامُ  .وصاىف روحه وواىل مهللا فيه
عن  الصائد، وهو الذي كفم  إخفاق  شيطاان ذا املكائد، حىت أخفق 

م إىل احلق وعص   أ  س  ل غنم أنبياء بين إسرائيل، ون  ا أك  بً يء ذ  ز ـ يث والنم الع  
 ر يف األوىل واألخرى.وه د ى، فالسالم على هذا اجل ر ي  البطل املظفم 

ٌة لكل من غل  أما بعد.. فاعلم أرشدك هللا تعاىل أن هذا الكتاب بُـ 
 نة  أراد أن يسلك يف حدائق فاحتة الكتاب، ويعلم حقائق ن كات ه وشاج  

 ه من درر البيان، فإين تفردتُ وكل ما أودعتُ  .الصواب َّنج معارفه على
 به من موا

ُ
وليس فيه شيء  له م  املن ان،هب هللا الرمحن، وفـُه  مُت من امل
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ظات السابقني، شارة ملفو من لُفاظات موائد املتقدمني، وال من خُ 
وُخثار  املاضني، إال النادر الذي هو كاملعدوم، وما عدا ذلك فهو من 

عط ن كات  ما مل تن ابكورة العطاء، وأهلمين من عليم م   ريب الذي أسبغ  
ري، ويؤيدين يف إزراء ز  ويضع عين و   ير  أز   أحد من العلماء، ليشد  

. فاحلمد هلل الذي يت على املنكرين املستكربينحج   تم  القادحني، ويُ 
 اان هللا، هو ربنا وملجأان، إ ان  وما كنا لنهتدي  لوال أن هد ،هداان هلذا

 نا إليه وهو أرحم الرامحني.تـُب  
واعلم أيها الناظر يف هذا الكتاب أان تركنا تفسري البسملة، ومل 

  بتفسريها، وأغىن نكتب فيه شيئا، ألن تفسري الفاحتة قد أحاطت
. واآلن نشرع يف املقصود متوكلني على هللا النصري بيان مبنيبعنها 
 املعني.

 ِاْْلَْمُد لل 
 

هو الثناء ابللسان على اجلميل للمقتدر النبيل على قصد التبجيل، 
 ابلرب اجلليل، وكل محد  من الكثري فراده خمتصٌّ اوالكامل التام من 

وهو الذي هو هادي الضال وُمع ز الذليل،  ربناوالقليل، يرجع إىل 
 حممود احملمودين.

                                                           
 )يبدو أن التاء زيدت هنا سهوا، والصحيح: "أحاط". )الناشر 



 كرامات الصادقني
 

 

 

 

75 

 

خبصوصيته ابلصفات املتعدية عند أكثر  والشكر يُفارق احلمد  
لغاء كما ال ُيفى على البُ   يفارقه يف مجيل  غري اختياري    العلماء، واملدحُ 

 دابء املاهرين.واأل
وإن هللا تعاىل افتتح كتابه ابحلمد ال ابلشكر وال ابلثناء، ألن 

فاء ما مع الزايدة يف الر   اء، وقد انب مناهب  احلمد حُييط عليهما ابالستيف
بغري  طواغيتهموألن الُكف ار كانوا حيمدون  .ويف التزيني والتحسني

حق، ويؤثرون لفظ احلمد ملدحهم ويعتقدون أَّنم منبع املواهب 
دون عند تعديد حُيم   مواتهموكذلك كان  ؛واجلوائز ومن اجلو ادين

 ؛كحمد هللا الرازق املتويل الضمنيالنوادب، بل يف امليادين واملآدب،  
ني. ويف ذلك  عليهم وعلى كل من أشرك ابهلل وذكرٌ  فهذا ردٌّ للمتوُس 

وكل من كان من  يهود والنصارىالو  األواثن ةَ َعَبديلوم هللا تعاىل 
ون  حتمدون شركاءكم وُتطرُ  املشركني. فكأنه يقول أيها املشركون.. مل   

الذين  الرامحونوأبناءكم؟ أم هم  وكمرب  كرباءكم؟ أهم أراببكم الذين 
يرمحونكم ويرد ون بالءكم، ويدفعون ما ساءكم وض رماءكم، وحيفظون 

الشدائد ويداوون داءكم، أم هم  ف  ش  ضون عنكم ق  رح  جاءكم، وي   اخّير 
 ويرحم بتكميل الرفاء، وعطاء أسباب ؟ بل هللا يُريب  يوم الدين كُ مال  

لتنجية من األعداء، وسيعطي أجر االهتداء، واستجابة الدعاء، وا
 العاملني الصاحلني.

إشارة أخرى وهي أن هللا تبارك وتعاىل يقول  "احلمد"ويف لفظ 
أيها العباد اعرفوين بصفايت، وتعر فوين بكمااليت، فإين لست  
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ا ال بل يزيد محدي على إطراء احلامدين، ولن جتد حمامدً  ،كالناقصني
 وجتدها يف وجهي، وإن أردت   وات وال يف األرضني إالايف السم

نفسك وكلفت فيها   بشق   رت  إحصاء حمامدي فلن حتصيها، وإن فك  
ن محد ال يوجد يف ذايت؟ وهل جتد من  كاملستغرقني. فانظر هل ترى م  

مين ومن حضريت؟ فإن زعمت كذلك فما عرفتين وأنت  د  كمال بـُع   
 يوابل ف مبحامدي وكمااليت، ويـُر ىمن قوم عمني. بل إنين أُعر  

 صفات كاملة مجيع   ع  بركايت، فالذين حسبوين مستجم   بُسُحب  
 وما رأوا من جالل إىل جوالن   كماالت شاملة، وما وجدوا من كمالو 

كل عظمة ظهرت يف عقوهلم   إيل   خيال، إال ونسبوها إيلم، وعزوا
قدرة تراءت أمام أفكارهم، فهم قوم يشون على طرق  وأنظارهم، وكلم 

 حلق معهم وأولئك من الفائزين. معرفيت، وا
نوا اُسه، وانظروا وأمع   وا حمامده عزم ئفقوموا.. عافاكم هللا.. واستقر  
وا أنظاركم إىل كل جهة  ف  ضوا واستش  فيها كاألكياس واملتفكرين. واستنف  

ه، كما يتحسس احلريص أمانيه ض العامل وحُم   ي  سوا منه يف قـ  سم كمال وحت  
ه، وهذا سر  ال يبدو ه، فإذا هو إاي  اله التام وراي  ه، فإذا وجدمت كمح  بشُ 

 إال على املسرتشدين.
ع جلميع الصفات الكاملة، فذلكم ربكم وموالكم الكامل املستجم  

واحملامد التامة الشاملة، وال يعرفه إال من تدبر يف الفاحتة، واستعان 
ة العقد، ويعطونه صفق ة  بقلب حزين. وإن الذين ُُيلصون مع هللا ني  
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رون أنفسهم من الضغن واحلقد، تُفتح عليهم أبواهبا فإذا العهد، ويُطه  
 هم من املبصرين. 

ك خبطاه يف أمر معرفة هللا ن هل  ومع ذلك فيه إشارة إىل أنه م  
 رعاية كماالته وترك   ن رفض  تعاىل، أو اختذ إهلا غريه، فقد هلك م  

هو عادة املبطلني. عما يليق بذاته، كما  التأنق يف عجائباته، والغفلة  
فما أهلكهم إال هذه  ،أال تنظر إىل النصارى أَّنم ُدعوا إىل التوحيد

 ضل  امل هلم النفسُ  العل ة، وسو لت  
ُ
ا، ا إهلً ة، أن اختذوا عبدً ل  ز  ة، والشهوة امل

وما جيب  واجلهالة، ونسوا كمال هللا تعاىلقار الضاللة وارتضعوا عُ 
. ولو أَّنم أمعنوا أنظارهم يف صفات هللا ل ذاته، وحنتوا هلل البنات والبنني

هم وما كانوا من تعاىل وما يليق له من الكماالت ملا أخطأ توُس ُ 
اهلالكني. فأشار هللا تعاىل ههنا أن القانون العاصم من الطأ يف معرفة 

صفات تليق بذاته،  عُ النظر يف كماالته، وتتب   .. عز اُسه.. إمعانُ ئالبار 
 ما أثبت   رُ ى من عدوى، وتصو  ر  من جدوى، وأحر ما هو أوىلوتذك  

من الالفتني.  ه وال تكن  ظ  ته وحوله وقهره وط و له، فاحف  أبفعاله من قو  
واعلم أن الربوبية كلها هلل، والرمحانية كلها هلل، والرحيمية كلها هلل، 

 ن  رب يك، وكُ مُ  ن مطاوعة  يك م  ب   كله هلل، فإايك وأت     ةواحلكم يف يوم اجملازا
د ن جتد  ز ه م  ـمن املسلمني املوح دين. وأشار يف اآلية إىل أنه تعاىل ُمن

ت وق وصمة ، وح و ر  بعد ك و ر ، بل قد ثب  ول حالة ، وحلُ ؤ صفة ، وحُ 
ال وآخرا، وظاهرا وابطنا، إىل أبد اآلبدين. ومن قال احلمد له أو  

ر و ر ف وكان من الكافرين.   خالف ذلك فقد اح 
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األوَثن، فإَّنم  دة  ب  على النصارى وع   هذه اآلية ردٌّ أن  وقد علمتُ 
فون عليه ستارة الظالم، ه، بل يُغد  ق  ر  ه، وال يرجون له بـ  قم ال يوفون هللا ح  

ويلقونه يف سبل اآلالم، ويُبعدونه من الكمال التام، وُيشركون به كثريا 
من املخلوقني. فهذا هو الظن الذي أر داهم، والتقليد الذي أابدهم 

مبا عو لوا على أقوال املفرتين، وزعموا أَّنم من الصادقني.  ،وأهلكهم
هوا إىل وجم نة عن الثقات، وما ت  وم إن هذه يف اآلَثر املنتقاة املد وقالوا

ليم اُعلمائهم، وتشريقهم وتغريبهم من مراكز تع عثر آابئهم، وجهل  
هم أَّنم هم يف كل واد هائمني. والعجب من فهمهم وعقله  ي  النبيني، وتـ  

ة وشحوب وذهول، ع  نـ  وشُ  يعلمون أن هللا كامل اتم ال جيوز فيه نقصٌ 
شقوة  زون فيه كثريا منها، وينسبون إليه كلم و   ول، ث جيُ ؤ وحُ  وتغري ٌ 

ويهذون   الً كذ بون ما كانوا صد قوه أو  خسران، وعيب ونقصان، ويو 
 كاجملانني.

لوا وقيل هلم من ويف لفظ احلمد هلل تعليم للمسلمني أَّنم إذا ُسئ
وما  ،ن إهلي الذي له احلمد كلهأب على املسلم أن جييبه إهلكم.. فوج  

 حظ  ال فال تكن من الناسني. ولو ،كمال وقدرة إال وله َثبت  ن نوع  م  
 هبم ظن   من العرفان، ملا طاح   اإليان، وأصاهبم طلٌّ  املشركني حظ  

بعد  رجل شاخ  السوء ابلذي هو قي وم العاملني. ولكنهم حسبوه ك
 ته إىل األسباب، ووقعت عليه شدائدُ الشباب، واحتاج بعد صمدي  

باب، تتراب، بل قرب من ال، ووقع يف اإلولحمُ  فُ ش  حول، وق  وقُ  ول  حنُ 
 وكان من املرتبني.
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 َينِ  * الرَِّحيمِ  * الرَّمْحَنِ *  َربِ  العاملي  َماِلِك يَ ْوم الدِ 

 

 عنه، وما يدل على الصانع م وُُيرب  أن العامل ما يُعل   الً اعلم أو  
إىل اإليان به، وينص ه  ص الطالب  ح  رادة، ويلت  الكامل الواحد املدب ر ابإل

 إىل املؤمنني. 
ها ايت، وأودع  رها هللا تعاىل يف هذه اآلأُساء  ذك   وأما خبااي أسرار  

ين استمحت   ناعها إن كنت  لك ق   ف  أكش   إيل   غ  ص  أ  الن  كات، ف أنواع  
ئتين كاملخلصني. فاعلم أن هذه الصفات عيون لفيوض هللا الكاملة وج

برتتيب   فيض   لقسم   صفة منبعٌ  ، وكل  ءالنازلة على أهل األرض والسما
ه بفعله وليكون آية قول   ق  توافُ  يلريُ  ،أودع هللا آَثرها يف العامل

 للمتفكرين. 
 ناب  يها ر يسم   من أقسام الصفات الفيضانية صفةٌ  فالقسم األول

الصفات يف اإلفاضة، وال بد من  . وهذه الصفة أوسعُ "رب العاملني"
، ألن صفة الربوبية قد أحاطت ي فيضاَّنا فيضاان أعمم أن نسم  
وغري احليواانت، بل أحاطت السماوات واألرضني، وفيضاَّنا  احليواانت  

من كل فيض، ما غادر إنساان وال حيواان وال شجرا وال حجرا وال  أعم  
 وال أرضا بل نزل ماؤه على كل شيء فأحياه، وأحاط ابلكائنات  ُساءً 

 من هللا الذي أعطى كلم  شيء صنيعةٌ  ها وبواطنها، فكل  كلها ظواهر  
 ،اإلنسان من طني. واسم ذلك الفيض ربوبيةٌ  ق  ل  ه وبدأ خ  ق  ل  شيء خ  
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يد، وعليه يتوقف استثمار يبذر هللا بذر السعادة يف كل سع وبه
ز مادة السعادات، وآَثر الورع واحلزامة والتقاة وكل ما وبرو  الريات

ه  ظم يوجد يف الرشيدين. وكل شقي وسعيد، وطيب وخبيث، َيخذ ح  
 ،ه يف املرتبة الربوبية، فهذا الفيض جيعل من يشاء إنساانً كما شاء رب  

ا، وجيعل ما يشاء ذهبً  ،ااسً ا، وجيعل ما يشاء حنُ وجيعل من يشاء محارً 
 من املسؤولني.  وما كان هللا

على االتصال بوجه الكمال، ولو فُرض  واعلم أن هذا الفيض جار  
عني لفسدت السماوات واألرض وما فيهن، ولكن  انقطاعه طرفة  
ا، وكل ما يف ا وحجرً ا، وشجرً يضً ضا وحفاعً ا، وي  ا ومريضً أحاط صحيحً 

 العاملني.
مل أسبابه ه يف عام  قد  ، لتم هللا هذا الفيض يف كتابه وضًعاوقد   

طبًعا، فليس هذا التقدمي حمدودا يف توشية الكالم، وحمصورا يف رعاية 
نه تعاىل إكمية إلراءة النظام، من حيث الصفاء التام، بل هي بالغة ح  

لرؤية أفعاله املوجودة يف طبقات األانم، لتطمئن به  جعل أقواله مرآةً 
 قلوب العارفني.

 نايها رب  صفة يسم  من الصفات الفيضانية،  والقسم الثاين
ا ورمحانية، وله أن نسمي فيضانه فيضاان عام  من  وال بد ."الرمحن"

من الفيضان األول، وال  ، وهو أخص  مرتبة بعد مرتبة الفيضان األعم  
واألرضني. وإن هللا يف وقت  ءينتفع منه إال ذوو الروح من أشياء السما

زله فضال منه ـنيُ  بل ،والعمل والشكر هذا الفيض ال ينظر االستحقاق  
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على كل ذي روح.. إنساان كان أو حيواان، جمنوان كان أو عاقال، 
ما  روح من هلكة  دانت منها بعد مؤمنا كان أو كافرا، ويُنج ي كلم 

ا ينفعه، ألن هللا جو اد لقً شيء خ   ويُعطي كلم  ،كادت توي فيها
ابلذات وليس بضنني. فكل ما ترى يف السماء من الشمس والقمر 

شجار واأل اء، وما ترى يف األرض من األَّناروالنجوم واملطر واهلو 
ن كلها م  فواأللبان السائغة، والعسل املصف ى،  واألمثار، واألدوية النافعة

ن عمل العاملني. وإىل هذا الفيضان أشار هللا تعاىل ال م   ،رمحانيته 
ع ت   يف قوله:  ء   ُكلم و ر مح  يت  و س  الرممح  ن عاىل: ويف قوله ت ، ش ي 

لمي ل  و النـمه ار  م ن  ويف قوله تعاىل:  ، ع لمم ال ُقرآن   ل ؤُُكم  اب  م ن ي ك 
ُكُهنم إ الويف قوله تعاىل:  ، الرممح  ن    تذكرةً  ، الرممح  نُ  م ا ُي س 

أن يطري يف اهلواء، وال  للمتقني. ولو مل يكن هذا الفيضان ملا كان ل طري  
 ف  ش  ذي ق   ه، وكلم ف فُ يل ض  ع  مُ  كلم   أن يتنفس يف املاء، وألابد   حلوت  

 سبيل إلماطته كما ال ُيفى على املستطلعني. يه، وما بق  فُ ظ  ش  
على  ر الليل  أال ترى كيف حييي هللا األرض بعد موتا؟ ويكو  

جيري  ر الشمس والقمر كلٌّ على الليل، وسخ   و ر النهار  النهار ويك
رمحانية للمتدبرين. وجعل لكم الليل  ن يف ذلك آلايت  سم ى، إألجل م

ا والسماء بناًء، ا، وجعل لكم األرض قرارً رً مبص   لتسكنوا فيه والنهار  
قكم من الطيبات، فذلكم الرمحن ربكم وركم، ورز  صُ  ن  كم فأحس  وص ومر  
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ُمريب   املساكني. والذين كفروا برمحانيته فجعلوا هلل عليهم سلطاان مبينا، 
ا قدروا هللا حق قدره وكانوا من الغافلني. أال يرون إىل الشمس اليت وم

ن ن عملهم أو م  لقها وجريها م  جتري من املشرق إىل املغرب؟ أكان خ  
زل ـرمحانيته الصاحلني والظاملني. وكذلك يُن ل الرمحن الذي وسعت  تفض  

أفهذه  به زروعا وأشجارا فيها فواكه كثرية، ئشنفي ،هللا ماًء يف أوقاته
ن  ن عمل عامل أو رمحانية خالصة من هللا تعاىل الذي جناان م  النعماء م  

ا لكل حاجة حنتاج فيها إىل مً كل اعتياص املعيشة، وأعطاان ُسل  
فسبحان هللا الذي أنعم علينا  .حنتاج إليها لالستسقاء يةً االرتقاء، وأرش  

ه قبل أن ق نعماءبرمحانيته، وما كان لنا من عمل نستحق به، بل خل  
 نع مني؟ ق، فانظر.. هل ترى مثله يف املخُنل  

فحاصل الكالم أن الرمحانية رمحة عامة لنوع اإلنسان واحليوان، 
ن غري وم   عمل   أجر   ن غري إرادة  ولكل ذي روح وكل نفس منفوسة، م  

 عه يف الدين.بصالحه وتور   عبد   استحقاق   حلاظ  
 نايها رب  ُيسم   من الصفات الفيضانية صفة والقسم الثالث

من هللا  فيضاَّنا فيضاان خاصا ورحيميةً  يسم  ن، وال بد من أن "الرحيم"
قص رون، ويذكرون وال الكرمي للذين يعملون الصاحلات ويشم رون وال ي

ون ليوم الرحيل، ويت قون يغفلون، ويبصرون وال يتعامون، ويستعد  
صبحون صائمني. سخط الرب اجلليل، ويبيتون لرهبم ُسج ًدا وقياًما، وي

ع، ُيسم   وال ينسون موتم ورجوعهم إىل موالهم احلق، بل يعتربون بنعي  
م د، ويذكرون مناايهم من موت األحباب، ويهوهلُ ويراتعون إللف  يُفق  
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ة األحب   ريهم اخرتامُ الرتاب على األتراب، فيلتاعون ويتنبهون، ويُ  لُ ي  ه  
 ني.فيتوبون إىل هللا وهم من الصاحل ،أنفسهم موت  
زل من السماء على شريطة ـأن هذا الفيضان ين ك فهمت  فلعل   

له إال بعد  الصاحلة والتقوى واإليان، وال وجود   ةم  ع والس   العمل والتور  
وجود العقل والفهم، وبعد وجود كتاب هللا تعاىل وحدوده وأحكامه، 

 لب  وكذلك احملرومون من هذه النعمة ال يستحقون عتااب ومؤاخذة من قـ  
لكتاب هللا وتعليمه وتفهيمه،  مٌ ء  و  ر أن الرحيمية تـ  فظه   .هذه الشرائط

القهر إال بعد ظهور هذه  عطبُ  اقبله، وال يُدرك أحد فال يؤخذ أحدٌ 
هذا السر  مين  ذ  فخُ  .الرحيمية، وال ُيسأل فاسق عن فسقه إال بعدها

نقطاع الذنب من آدم إىل ا ععلى املتنصرين. فإَّنم قائلون بلس وهو ردٌّ 
من هللا تعاىل  غه كتابٌ سواء عليه بل   الدنيا، ويقولون إن كل عبد مذنبٌ 

له عقل سليم أو كان من املعذورين. وزعموا أن هللا تعاىل ال  ي  وأُعط
يغفر أحًدا إال بعد إيانه ابملسيح، وزعموا أن أبواب النجاة مغلقة 

والعدل  ،ادلوال سبيل إىل املغفرة مبجرد األعمال، فإن هللا ع ،لغريه
مني. فلما حصحص ب من كان مذنبا وكان من اجملر عذ  يقتضي أن ي

 ر  ز  و   ر  ز  ه الطاهر لي  إليهم ابن   ر الناُس أبعماهلم، أرسل  هم اليأس من أن ُتط
بن ي الناس من أوزارهم، فجاء االب ويُنج  ث ُيصل   ،الناس على عنقه

 . فدخلوا يف حدائق النجاة فرحني ،النصارى ىوقُتل وجن  
ضعها على معيار من نـ ق د ها بعني املعقول وو   ولكن ،هذه عقيدتم
 ب فما جتد أعجب  تعج   كها مسلك اهلذايانت. وإن  التحقيقات، سل  
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وأوجب من الرحم، فمن ترك  ال يعلمون أن العدل أهم   .من قوهلم هذا
منه عدل وال رحم، وما يفعل  يما بق   ل فعالً املذنب وأخذ املعصوم ففع  

 ذلك إال الذي هو أضل من اجملانني. مثل
ث إذا كانت املؤاخذات مشروطة بوعد هللا تعاىل ووعيده فكيف  

جيوز تعذيب أحد قبل إشاعة قانون األحكام وتشييده، وكيف جيوز 
عند  قها وعيدٌ األولني واآلخرين عند صدور معصية ما سب   أخذُ 

ن العدل ال يوجد لعني. فاحلق أوما كان أحد عليها من املط   ،ارتكاهبا
أثره إال بعد نزول كتاب هللا ووعده ووعيده وأحكامه وحدوده 

 .وشرائطه
طل ال أصل هلا، ألن وإضافة العدل احلقيقي إىل هللا تعاىل اب 

و ر  احلقوق وتسليم وجوهبا، وليس ألحد العدل ال يُتصومر إال بعد تص
إلنسان حق على رب العاملني. أال ترى أن هللا سخ ر كل حيوان ل

ا على هللا وأابح دماءها ألدىن ضرورته، فلو كان وجوب العدل حق  
ملا كان له سبيٌل إلجراء هذه األحكام، وإال فكان من اجلائرين. تعاىل 

من يشاء،  ولكن هللا يفعل ما يشاء يف ملكوته، يُعز  من يشاء، ويُذل  
 .ءمن يشاء، ويرفع من يشاء، ويضع من يشا وحُييي من يشاء، وييت

ووجود احلقوق يقتضي خالف ذلك، بل جيعل يداه مغلولة، وأنت 
ت املراتب، هبا، وقد خلق هللا خملوقه على تفاوُ ترى أن املشاهدة ُتكذ  

اٌل ونوق، وكالب وذخمفبعض  ب ومنور، ايلوقه أفراٌس ومحري، وبعضه مج 
وجعل بعضهم  ،اوجعل لبعض خملوقه ُسعا وبصرا، وخلق بعضهم ُصم  
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 قه كذا ومل   خل  ه أنه مل  أن يقوم وُياصم ربم  حيوان حقٌّ  ي  عمني. فأل
 ُيلقه كذا؟ 

ب هللا على نفسه حق العباد بعد إنزال الكتب وتبليغ .. كت  نعم  
 الوعد والوعيد، وبشمر جبزاء العاملني. فمن تبع كتابه ونبيه وَّنى النفس  

عن اهلوى فإن اجلنة هي املأوى، ومن عصى ربه وأحكامه وأىب، 
الك األمر الوعد والوعيد، ال العدل بني. فلما كان م  سيكون من املعذم ف

 العتيد، الذي كان واجبا على هللا الوحيد، اَّندم من هذا األصول
العدل  إجياب فثبت أن .الذي بناه النصارى من أوهامهم دُ املمرم  املنيفُ 

كان   له إال منومتاع كاسد، ال يقب   حلقيقي على هللا تعاىل خيال فاسدا
 ارة على عدل هللا بناءٌ من اجلاهلني. ومن هنا جند أن بناء عقيدة الكف  

فيه فإنه يكفيك لكسر صليب النصارى إن   ر  فاسد على فاسد، فتدبـم 
 كنت من املناظرين.

واسم هذه الصفة يف كتاب هللا تعاىل رحيمية كما قال هللا تعاىل يف  
ل ُمؤ م ن ني  ر ح  كتابه العزيز:  هللُا غ ُفوٌر ، وقال:  يًماو ك ان  اب  و 

يمٌ   إالإىل املستحق، وال ي طلُب  فهذا الفيضان ال يتوجه إال .رمح 
من  عامال، وهذا هو الفرق بني الرمحانية والرحيمية، والقرآن مملوٌّ 

 نظائره، ولكن كفاك هذا القدر إن كنت من العاقلني.

                                                           
  )سهو، والصحيح: "األصل". )الناشر 
  :44األحزاب      :6احلجرات 
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ا ومظهرً  أخص   يه فيضاانمن الفيضان.. فيضان نسم   القسم الرابع
ها وأكملها ا للمالكية، وهو أكرب الفيوض وأعالها، وأرفعها وأمت  اتم  

بعد هدم عمارات هذا  إالوال يظهر  ،وُمنتهاها، ومثرة أشجار العاملني
 ونضوب   سحنته أطالله وآَثره، وشحوب   س  و ودر  العامل احلقري الصغري

أسراره،  ت  ف دق  بني. وهو عامل لطير  جنمه كاملغ جنته، وأفول  ماء و  
 املتفكرين.  وكثرت أنواره، حياُر فيها فهمُ 

وما  م ال ك  يـ و م  الد  ين   قال هللا تعاىل يف هذا املقام: وإن قلت مل  
يوم الدين؟ فاعلم أن السر يف ذلك أن العدل ال يتحقق  قال: عادلُ 
ق احلقوق، وليس ألحد من حق على هللا رب العاملني. إال بعد حتق  

ة اآلخرة موهبة من هللا تعاىل للذين آمنوا به وسارعوا إىل امتثاله وجنا
اء عجبة، كأَّنم كانوا يف جن  بسرعة م تهل أحكامه وعبادته ومعرفوتقب  

 وق  ، ونُ ة  لم مش    وحاتم ممتطني على هوجاء  م ور  وات  د  غ   سائح  حركاتم وم  
حق العبادة، وما عرفوا  وا أمر اإلطاعة، وما عبدوام  ت  ، وإن مل يُ ة  لم ع  م  ش  مُ 

حق املعرفة، ولكن كانوا عليها حريصني. وكذلك الذين عصوا رهبم، 
وكانوا يعملون  ،مداها، ولكن كانوا إليها مسارعنيوإن مل تبلغ شقوتم 

يرى ما كان  السيئات ويزيدون يف جراءاتم وما كانوا من املنتهني. فكلٌّ 
الرمحة فسيجد  نسيم   بم ه  م   ح  و  ن انا، فم  من هللا أو قهرً  ته رمحةً يف ني  
 .القهر فسيقع يف صدماتا صراصر   ل  ن قاب  ا فيها، وم  ا منها خالدً حظ  

وال تكن  ر  وما هذا إال املالكية ال العدل الذي يقتضي احلقوق، فتدبـم 
 من الغافلني.



 كرامات الصادقني
 

 

 

 

87 

 

واعلم أن يف ترتيب هذه الصفات بالغة أخرى نريد أن نذكرها 
ها  بعد   رين. وهو أن اآلايت اليت رص ع هللاُ حل املتبصن كُ لتكتحل م  

بعضها حتت  ، ووضع  ةكلها مقسومة على تلك الصفات برعاية احملاذا
ه ذات   الً وات واألرضني. وتفصيله أنه تعاىل ذكر أو  ابعض كطبقات السم

 ر كل ما هو يناسب البشرية  د يف العاملني. ث ذك  ه برتتيب يوج  وصفات  
ل كل صفة بشرية حتت هللا، ومع ذلك جع   د يف قانونبرتتيب ُيشاه  

صفة إهلية، وجعل لكل صفة إنسانية مشر اًب وُسقًيا من صفة  إهلية 
د يف اآلايت، بينهما برتتيب وضعي يوج   تستفيض منها، وأرى التقابل  

بني. وتشرحيه التام أن الصفات مع اسم الذات فتبارك هللا أحسن املرت  
( 2( هللا، )1يف صدر السورة.. أعين: )ها ذكرُ  م  قد تقد   أحبر   مخسةُ 

( ومالك يوم الدين. 5( والرحيم، )4( والرمحن، )3ورب العاملني، )
المسة   مثلها مخسة من املغرتفات مما ذكر من بعد، وقابل  كفجعل هللا  

صفة  ُتشاهبه  ن ماء  ابلمسة ، وكل واحد من املغرتفات يشرب م  
 تسر  العارفني.  وتُناوحه، وأتخذ مما احتوت على معان

ك  نـ ع ُبدُ  :اسم هللا تعاىل، وتغرتف منه مجلةُ  ا حبرُ هلُ أو  .. مثالً   إ ايم
املعبود ابلتذلل  ه وصارت كاحملاذين. وحقيقة التعبد تعظيمُ ت  اليت حذ  

التام واالحتذاء مبثاله واالنصباغ بصبغه والروج من النفس واألاننية  
لق كاملريض والعليل والعطشان، ه أن العبد قد خُ ر  كالفانني. وس  

وال  أعبادة هللا، فال يرب  ته وإرواء كبده يف ماء  وشفاؤه وتسكني ُغل  
ه، ويُفرط صبابه، ويسعى إليه   إليه انصباب  ثين  يرتوي إال إذا ي  
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ه إال ت  اج  ي جمُ ل  ته وال حيُ جاج  د ع  لب   ه وال ير قرحيت  طه   قني. وال يُ سكاملست
 تطمئن قلوب الذين يعبدون هللا وَيتونه هللا، أال بذكر هللا كرُ ذ  

ك  نـ ع ُبدُ مسلمني. ففي آية:  إقراٌر ملعبودية هللا الذي هو  إ ايم
ع جبميع صفات الكاملية، ولذلك وقعت هذه اجلملة حتت مستجم  

ُد هلل   :مجلة  ، فانظر إن كنت من الناظرين. احل  م 
ك   :منها مجلةُ ، وتغرتف ر ب   ال ع ال م ني   واثنيها حبرُ  إ ايم

ت ع نيُ  ن عامل  العاملني كلها، وما م  . فإن العبد إذا ُسع أن هللا يُريب  ن س 
والتجأ إىل  واضطر   ابلسوء، فتضر ع   ه أم ارةً إال هو مرب يه، ورأى نفس  

 برعاية آدابه، ليدركه ابلربوبية دبهآأبهدابه، ودخل يف م ق  اببه، وتعل  
شيء  تعطي كلم  فإن الربوبية صفةٌ  ؛سننيوحُيسن إليه وهو خري احمل

 لوجوده، وال يغادره كالناقصني. ه املطلوب  ق  ل  خ  
ر اط  : وتغرتف منه مجلةُ  الرَّمْحَنِ  اسم حبرُ  واثلثها د ان  الص   اه 

ت ق يم   ليكون العبد من املهتدين املرحومني. فإن الرمحانية تُعطي   ،ال ُمس 
ن صفة الربوبية، فهذه الصفة يب    م  ذي رُ ما حيتاج إليه الوجود ال كلم 

الوجود وختليقه   الربوبية تسويةُ  وأثرُ  .للمرحوم موافقةً  جتعل األسباب  
لباًسا  ي ذلك الوجود  كس  هذه الصفة أَّنا تُ  كما يليق وينبغي، وأثرُ 

ه، وتكحل عينه وتغسل وجهه، وتعطي له له زينت   بُ يواري سوأته، وت  
تبتها بعد الربوبية، وهي تعطي  ر  طرق الفارسني. وم  ا للركوب، وتُريه فرسً 
 فمقني.وجوده، وجتعله من املو  شيء مطلوب   كلم 
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ر اط  المذ ين   :وتغرتف منه مجلةُ  الرَِّحيمِ  اسم ورابعها حبرُ  ص 
مني املخصوصني. فإن الرحيمية ليكون العبد من املنع   ،أ نـ ع م ت  ع ل ي ه م  

ن يٌة إىل اإلنع وإن   ،فيها للمطيعني كة اليت ال شريامات الاص  صفة ُمد 
 كان اإلنعام العام حميطة بكل شيء من الناس إىل األفاعي والتن ني.

ينِ  وخامسها حبرُ   غ ري ُ  وتغرتف منه مجلةُ  َماِلِك يَ ْوِم الدِ 
 غ ُضوب  ع ل ي ه م  و ال

. فإن غضب هللا وتركه يف الضاللة ال الضمال  ني امل
يف يوم اجملازاة، الذي  الكامل إال وجهه على الناس على يقتُ ر حقظه  ت  

جُياليهم هللا فيه بغضبه وإنعامه، وجُياحلهم بتذليله وإكرامه، وجُيل ي عن 
السابقون كفرس جُمل ى، وتراءت  ىنفسه إىل ح د   ما جلمى كمثله، وتراء

غضب هللا  ورد  هم املبني. وفيه يعلم الذين كفروا أَّنم كانوا مي   غ  اجلالية ب  
وكانوا قوما عمني. ومن كان يف هذه أعمى فهو يف اآلخرة أعمى، 

ويتبني  يف يوم الدين. فالذين أبوا وما  ولكن ع م ى هذه الدنيا خمف يٌّ 
بعني، فسوف يرون ي رسولنا ونور كتابنا وكانوا لطواغيتهم مت  د  تبعوا ه  

لتهم ابألعني، النار وزفريها، ويرون ظلمتهم وضال ظ  غضب هللا وتغي  
وجيدون أنفسهم كالظالع األعور، ويدخلون جهنم خالدين فيها، وما  

 كان هلم أحد من الشافعني.
ذو اجلهتني..  م ال ك  يـ و م  الد  ين  ويف اآلية إشارة إىل أن اسم  
 من يشاء ويهدي من يشاء، فاسألوه أن جيعلكم من املهتدين. ُيضل  

                                                           
 )سهو، والصحيح: "الوجه". )الناشر 
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ت هذه اآلية ولطائفها األدبية هذا ما أردان من بيان بعض ن كا
ة احملتوية على اليت هي للناظرين كاآلايت، وبالغتُ  ها الرائعة املبتكرة احملرب 

ك مية ومعارف اندرة من دقائق اإلهليات،  حماسن الكناايت، مع ُدرر ح 
أدهبا ابرعة،  فال جتد نظريها يف األولني واآلخرين. فال شك أن ُمل ح  

 قلوب العارفني. علوم فارعة، وهي يصيبها على أعالم الم  د  وق  
ترتيب مخسة أحبر اليت جتري بعضها تلو بعض،  وقد علمت   

ه وكن من الشاكرين. وأما ترتيب املغرتفات فتعرفه برتتيب أحبرها م  لم س  فت  
 إن كنت من املغرتفني. 

 
 َُك َنْسَتِعي َك نَ ْعُبُد َوِإَّيَّ  إَّيَّ

 

ك  نـ  قوله:  قد م هللا   ت ع نيُ على قوله:  ع ُبدُ إ ايم ك  ن س   إ ايم
فكأن العبد يشكر ربه  ،ل االستعانةب  ن قـ  إىل تفضالته الرمحانية م   إشارةً 

يت أعطيتين من قبل دعائي ويقول اي رب إين أشكرك على نعمائك ال
ت قوعملي وجهدي واستعانيت ابلربوبية والرمحانية اليت سب ومسأليت

منك قوًة وصالًحا وفالًحا وفوزًا ومقاصد  ث أطلبُ  ،السائلني ل  ؤ  سُ 
 ى إال بعد الطلب واالستعانة والدعاء وأنت خري املعطني. اليت ال تُعط  

ابلصرب فيما  ما تُعطى، والدعاء   على شكر   ويف هذه اآلايت حثٌّ 
لتكون من الشاكرين  ،وأعلى اللهج إىل ما هو أمت   تتمىن، وفرط  

                                                           
 )سهو، والصحيح: "تصيب". )الناشر 
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احل ول والقوة، واالستطراح بني يدي على نفي  الصابرين. وفيها حثٌّ 
 والتضرع والثناء، واالفتقار دعاءا للسؤال والا مديً ا منتظرً سبحانه مرتقبً 

عن اللق  املوت  ، و الظئر يد والرجاء، كالطفل الرضيع يف الوف   مع
على إقرار  واعرتاف أبننا  وعن كل ما هو يف األرضني. وفيها حثٌّ 

وال نتحسس منك إال بعونك، بك نعمل الضعفاء، ال نعبدك إال بك، 
ني. ليك نسعى كالثواكل متحرقني وكالعشاق متلظ  إوبك نتحرك، و 

و، واالعتصام بقوة هللا وفيها حثٌّ   على الروج من االختيال والزمه 
وهجوم املشكالت، والدخول يف  تعاىل وحوله عند اعتياص األمور

بوا أنفسكم  احس  يقول اي عباد  -تعاىل شأنه  - املنكسرين. كأنه
دوا كل حني. فال يـ ز د ه  الشاب  منكم بقوته، وال كامليتني، وابهلل اعتض  

ي  ُس بدهائه،  وال يثق الفقيه بصحة يتخص ر الشيخ هبراوته، وال يفرح الك 
وكشفه م على إهلامه كئ املله  وال يت   ،علمه وجودة فهمه وذكائه

من يشاء، ويُدخل من وخلوص دعائه، فإن هللا يفعل ما يشاء، ويطرد 
 يشاء يف املخصوصني.

ت ع نيُ ويف مجلة   ك  ن س  إشارة إىل عظمة شر  النفس األم ارة  إ ايم
سليم   ل كلم ، فجع  مم ها قد ط  ارة، فكأَّنا أفعى شر  سم اليت تسعى كالع  

، وال مم ل إن ه  ، أو هي ضرغاٌم ما ينكُ ، وتراها تنفث السمم مم كعظم إذا ر  
 إال ابهلل الذي هو يرجم الشياطني.  ،ة وال كسب وال مل م وال قو  حول  

ت ع نيُ على  نـ ع ُبدُ ويف تقدمي  ن كاٌت أخرى، فنكتب للذين  ن س 
ت املثاين، ويسعون إليها شائقني. هم مشغوفون آبايت املثاين ال بران  
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وين لُ س   فيه سعادتم، فيقول اي عباد   عل م عباده دعاءً ي وهي أن هللا 
ملعاانة والتكلف ربنا إايك نعبد ولكن اب :نكسار والعبودية، وقولواابال
واألوهام  ة الناضبةاس وابلروي  رقة الاطر ومتويهات الن  ف  شم وتـ  جوالت

أو كحاطب ليل،  ن س ي لُمكد ر  م   والياالت املظلمة، كماء   الناصبة
 :يعين وإايك نستعنيظن ا وما حنن مبستيقنني.  إال بعُ وإن نت  

نستعينك للذوق والشوق واحلضور واإليان املوفور، والتلبية الروحانية 
لل احلبور، لنكون والسرور والنور، ولتوشيح القلب حبُلي املعارف وحُ 

بفضلك من سب اقني يف عرصات اليقني، وإىل منتهى املآرب واصلني، 
 ويف حبار احلقائق متوردين. 

ك  نـ ع ُبدُ  :ويف قوله تعاىل  فيه غ ببيه آخر، وهو أنه ير تن إ ايم
املستطيع، ويقوموا ُملب ني يف كل  د  ه  ه إىل أن يبذلوا يف مطاوعته جُ عباد  

يف اجملاهدات،  لعباد يقولون: ربنا إان  ال نلوفكأن ا .املطيع حني تلبية  
 ويف امتثالك وابتغاء املرضاة، ولكن نستعينك ونستكفي بك االفتنان  

منك توفيًقا قائًدا إىل الرشد والرضاء، وإان   جب والرايء، ونستوهبابلعُ 
 طاوعني. املنا يف ب  َثبتون على طاعتك وعبادتك، فاكتُـ 

إان  خصصناك  وهنا إشارة أخرى وهي أن العبد يقول اي رب  
نعبد شيئا إال وجهك، انك على كل ما سواك، فال تك، وآثر  مبعبودي  

دين.وإان  من املو   ح  
إىل أن الدعاء جلميع  ع الغري إشارةً م ماملتكل   لفظ   واختار  

واحتادهم  فيه على مساملة املسلمني اإلخوان ال لنفس الداعي، وحثم 
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لنصح أخيه كما يعنو لنصح  لداعي نفسهاوودادهم، وعلى أن يعنو 
ر ق بينه وبني وال يفويهتم ويقلق حلاجاته كما يهتم ويقلق لنفسه،  ،ذاته

تعاىل يوصي صحني. فكأنه ويكون له بكل القلب من النا ،أخيه
ثوا دعواتكم ناث  ي اإلخوان واحملب ني. وت  اد  وا ابلدعاء ت  ادويقول اي ع باد  ت  

 ثوا ني اتكم، وكونوا يف احملبة كاإلخوان واآلابء والبنني.باث  وت  
 

 ِإْهِداَن الصِ َراَط اْلُمْسَتِقيَم * ِصَراَط الَِّذيَن َأنْ َعْمَت
 لِ يَ اْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّ َعَلْيِهْم َغّْيِ اْلمَ 

 

مبا هو   على قول الذين يقولون إن القلم قد جفم  هذا الدعاء ردٌّ 
ر عباده بقبول تبارك وتعاىل يُبش   كائن، فال فائدة يف الدعاء، فاهللُ 

وإن يف الدعاء  .لكم ستجب  أالدعاء، فكأنه يقول اي عباد ادعوين 
 مني.قبول يُدخل الداعي يف املنع  أتثريات وتبديالت، والدعاء امل

ف هبا قبولية الدعاء على طريق عر  ويف اآلية إشارة إىل عالمات تُ  
 لني. ألن اإلنسان إذا أحب  الرمحن  إىل آَثر املقبم  االصطفاء، وإياءٌ 

، فذلك اإلنسان وإن كان على ُحسن اعتقاد يف أمر وقو ى اإليان  
وليس الرب   ،كعني اليقنياستجابة دعواته، ولكن االعتقاد ليس  

ب رم بل من يُد ،كاملعاينة، وال يستوي حال أويل األبصار والعمني
ر ب، وكان معه أثر من املشاهدات، فال ابستجابة الدعاء حق التد

ه والذين يشك ون فيها فسببُ  .ٌب يف قبولية األدعيةوال ري يبقى له شكٌّ 
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هم بسلسلة ؤ رهبم، وابتالالتفاتم إىل  ةُ ، ث قل  م من ذلك احلظ  حرماَّنُ 
هم أعينُ  وظهورات القدرة، فما ترق ت   توجد يف واقعات الفطرة أسباب  

دوا ما مل حتُ ط هبا فوق األسباب املادية املوجودة أمام األعني، فاستبع  
 آراؤهم وما كانوا مهتدين.

ويف هذه السورة ن كاٌت شىت  نريد أن نكتب بعضها، ومنها أن 
ُد َّلل م  ر ب   العاملني  هلا: و  الفاحتة سبع آايت  أ غ ري   وآخرها:  ،احل  م 

لق، ويف ال   بدء   . ويف اآلية األوىل بيانُ ل  ني  االضم  ب  ع ل ي ه م  و الال م غ ُضو 
األخرى إشارة إىل قوم تقوم القيامة عليهم وعلى أمثاهلم من اليهود 

الدنيا سبعة كما  إىل أن عمر إشارةٌ واملتنصرين. ويف تعيني "سبع" آية 
وما ندري حقيقة السبعة على وجه التحقيق،  .أن أايم أسبوعنا سبعة

 إالمن السبعة  يأهي آالف كآالفنا أو غري ذلك، ولكنا نعلم أنه ما بق
هلك القرون واحًدا، وقد أراد هللا تصرفات جديدة بعد انقضائها، فيُ 

 ق اآلخرين. األوىل عند اختتامها وُيلُ 
ر اط  المذ ين  أ نـ ع م ت  ع ل ي ه م  ادسة.. يعين ويف اآلية الس  نكتةٌ  ص 

عليه ونُفخ فيه  نعم  السادس، وأُ  أخرى، وهي أن آدم قد ُخلق يف يوم
يف األلف  ق رجلٌ احلياة يف اجلمعة بعد العصر، وكذلك ُُيل   روحُ 

ب هلم أضاعوا إياَّنم، فيجيء وحُييي قلوهبم، ويه   السادس وهو آدم قوم  
 ، وجيعلهم بعد نومهم من املستيقظني.ا طراي  غض   عرفاان

ت ق يم  ا  ويف آية:  ر اط  ال ُمس  د ان  الص   على دعاء  حثٌّ و  إشارةٌ  ه 
ه كما هي صحة املعرفة، كأنه يُعل منا ويقول ادعوا هللا أن يُريكم صفات  
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ألن األمم األوىل ما ضلوا إال بعد كوَّنم ُعمًيا  ،وجيعلكم من الشاكرين
 ون األايم  فانُ فكانوا يُ  ،عرفة صفات هللا تعاىل وإنعاماته ومرضاتهيف م

ربت عليهم الذلة وكانوا هللا عليهم، فضُ  فيما يزيد اآلَثم، فحل  غضبُ 
، غ ري   ال م غ ُضوب  ع ل ي ه م   :من اهلالكني. وإليه أشار هللا تعاىل يف قوله

قوم أنعم هللا عليهم إىل  إالم أن غضب هللا ال يتوجه وسياق كالمه يُعل  
يف اآلية قوم عصوا  ال م غ ُضوب  ع ل ي ه م  من قبل الغضب، فاملراد من 

م وحقه يف نعماء وآالء  رزقهم هللا خاصة واتبعوا الشهوات، ونسوا املنع  
قوم أرادوا أن يسلكوا مسلك  موكانوا من الكافرين. وأما الضالون فه

املنرية  ارفلصادقة واملعالصواب، ولكن مل يكن معهم من العلوم ا
احلقة، واألدعية العاصمة املوفقة، بل غلبت عليهم خياالت ومهية 

وا، وما فركنوا إليها وجهلوا طريقهم، وأخطأوا مشرهبم من احلق فضل  
سر حوا أفكارهم يف مراعي احلق املبني. والعجب من أفكارهم وعقوهلم 

ىب منه الفطرة وأنظارهم أَّنم جومزوا على هللا وعلى خلقه ما َي
الصحيحة واإلشراقات القلبية، ومل يعلموا أن الشرائع ختدم الطبائع، 

هلا، فيا حسرًة عليهم.. ما أهلاهم عن  للطبيعة ال منازعٌ  والطبيب معنيٌ 
 صراط الصادقني! 

ويف هذه السورة يُعل م هللا تعاىل عباده املسلمني.. فكأنه يقول اي 
موا م، واعتص  أعماهل   ش ب ه  بوا ارى، فاجتن  عباد.. إنكم رأيتم اليهود والنص

عليكم  حببل الدعاء واالستعانة، وال تنسوا نعماء هللا كاليهود، فيحل  
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ن طلب اهلداية  نوا م  غضبه، وال ترتكوا العلوم الصادقة والدعاء، وال ت  
 كالنصارى فتكونوا من الضالني.

داية ال إىل أن الثبات على اهل وحثم على طلب اهلداية إشارةً  
ومع ذلك إشارة إىل أن  .يكون إال بدوام الدعاء والتضرع يف حضرة هللا

ا من غري أن يهديه هللا ال يهتدي أبدً  ن لديه، والعبدُ م   اهلداية أمرٌ 
وترقى النفوس  ،إىل أن اهلداية غري متناهية ني. وإشارةٌ دخله يف املهدي  ويُ 

 ل مه، فإمنا احلري  ن ترك الدعاء فأضاع سُ م الدعوات، وم  إليها بسل  
وكان عليه من  ،وذكر ربه اللسان ابلدعاء ب  ط  ن كان ر  ابالهتداء م  

فعسى أن يتزين للناس مبا  ،املداومني. ومن ترك الدعاء واد عى االهتداء
ايء، وُيرج من مجاعة املخلصني. ة الشرك والر ليس فيه، ويقع يف هو  

ب له . بفتح الالم.. وت  ل ًصا.يرتق ى يوما فيوما حىت يصري خمُ  واملخل ص
 زلة  ـزل منـر ا يكون بني هللا وبينه ويدخل يف احملبوبني، ويتنالعناية س  

ن غري أن يفهم حقيقة املقبولني. والعبد ال يبلغ حقيقة اإليان م  
اإلخالص ويقوم عليها، وال يكون خملصا وعنده على وجه األرض 

. وال ينجو أحد من عليه وُيافه أو حيسبه من الناصرين ئيت ك شيءٌ 
ويعصمه  ،غوائل النفس وشرورها إال بعد أن يتقبله هللا إبخالصه

ويذيقه من شراب الروحانيني، ألَّنا خبيثة وقد  ،بفضله وحوله وقوته
  الردي ة ةانتهت إىل غاية البث وصارت منشأ األهوية املضل   

ُ
ية، رد  امل

ئذا من شرورها ودواهيها فع لمم هللا تعاىل عباده أن يفروا إليه ابلدعاء عا
يات م  مر احملفوظني. وإن مثل جذابت النفس كمثل احلُ دخلهم يف زُ ليُ 



 كرامات الصادقني
 

 

 

 

97 

 

ثل يات أعراضا هائلة مشتدة م  م  ة، فكما جتد عند تلك احلُ احلاد  
 يءالعرق الكثري والرعاف املفرط والقثل النافض والربد والقشعريرة، وم  

ثل السبات اق، وم  ف، والعطش الذي ال يُطواإلسهال املضع   العنيف
 ح  ل  طاس املثل العُ زم، وخشونة اللسان وقحل الفم، وم  الق الالكثري واألر  

ها واق، وغري  وسقوط الشهوة والفُ  والصداع الصعب، والسعال املتواتر
موادها  ،كذلك للنفس جذابت وعالمات  ؛من عالمات احملمومني

أسريها يبور، تفور، وأمواجها متور، وأعراضها تدور، وبقراتا ختور، و 
اهلداية كمثل الرجوع إىل الطبيب  ن كان من الناجني. فطلبُ م   وقلم 

نعام الذي أشار هللا إليه احلاذق واالستطراح بني يدي املعاجلني. واإل
هللا  سعاده، ورجوعُ إودوام  محاء ودادهإالعبد إىل هللا و  لُ هو تبت   لعباده

دخاله يف إا من أطواده، و طودً  لهع  إليه بربكاته وإهلاماته واستجاابته، وج  
ُر ُكوين  بـ ر ًدا و س الًما ع ل ى إ بـ ر اه يموقوله:  ،عباده احملفوظني اي  ان 

، 
ن مُح ى املعاصي، م   له من الطيبني الطاهرين، فهذا هو الشفاءُ ع  وج  

اللطيف الذي ال يعلمه إال  ق األدوية واألغذية، والتدبريُ أبوف   والعالجُ 
 رب العاملني.

ث اعلم أن هللا يف هذه السورة املباركة يُبني للمؤمنني ما كان آخر 
شأن أهل الكتاب ويقول إن اليهود عصوا رهبم بعد ما نزلت عليهم 
اإلنعامات وتواترت التفضالت، فصاروا قوما مغضواب عليه، والنصارى 

                                                           
  :70األنبياء 
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العبد الضعيف العاجز، فصاروا قوما  زل  ـرهبم وأنزلوه من نسوا صفات  
 ضالني.

ويف السورة إشارة إىل أن أمر املسلمني سيؤول إىل أمر أهل 
الكتاب يف آخر الزمان، فيشاهبوَّنم يف أفعاهلم وأعماهلم، فيدركهم هللا 
تعاىل بفضل  من لدنه، وإنعام  من عنده، وحيفظهم من االحنرافات 

 ، ويُدخلهم يف عباده الصاحلني.والومهية ة والبهيميةعي  السبُ 
زل من ـة إىل بركات الدعاء، وإىل أنه كل خري ينويف السورة إشار 
ف احلق وثب ت نفسه على اهلدى، وتذ ب ن عر  السماء، وإىل أنه م  

نع مني. والذى عصى ربه ُيضيعه هللا ويُدخله يف عباده املوصلح فال 
 فيكون من اهلالكني.

 ،الدعاء ويف السورة إشارة إىل أن السعيد هو الذي كان فيه جيشُ 
ق بفضل ربه إىل أن تدركه س وال ييأس، ويث  ب، وال يعب  وال يلغ  أ ال يعب  

 عناية هللا فيكون من الفائزين.
رة بقدر إيان العبد ويف السورة إشارة إىل أن صفات هللا تعاىل مؤث  

العارف إىل صفة من صفات هللا تعاىل وأبصره ببصر  ه  هبا، وإذا توج  
ل روحانية هذه نه، فتدخُ روحه، وآمن ث آمن ث آمن حىت فىن يف إيا

ا من غري الرمحن، ه فارغً الصفة يف قلبه، وأتخذه منه، فريى السالك ابل  
ان، ويكون من ه حلًوا بذكر املن  ا ابإليان، وعيش  ه مطمئن  وقلب  

 املستبشرين. فتتجلى تلك الصفة له وتستوي عليه حىت يكون قلبُ 
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بعد ذهاب هذه الصفة، وينصبغ القلب بصبغها  هذا العبد عرش  
 الصبغ النفسانية، وبعد كونه من الفانني.

 م  أن هذه اإلشارة توجد يف الفاحتة؟ فاعل   ن أين علمت  م   فإن قلت  
ُد هلل  أن لفظ   ل احلمدُ قُ "يدل عليه، فإن هللا تعاىل ما قال:  احل  م 

ُد هلل  ، بل قال: "هلل  ا يفنا وأراان ما كان خمفي  فطرت   ، فكأنه أنطق  احل  م 
وهذه إشارة إىل أن اإلنسان قد ُخلق على فطرة اإلسالم،  .فطرتنا

ل يف فطرته أن حيمد هللا ويستيقن أنه رب العاملني، ورمحن،  وأُدخ 
ورحيم، ومالك يوم الدين. وأنه يُعني املستعني وي هدي الداعني. فثبت 
من ههنا أن العبد جمبوٌل على معرفة ربه وعبادته، وقد ُأشر ب يف قلبه 

كر هللا تعاىل على ري ذ  ته، فتظهر هذه احلالة بعد رفع احلجب، وجتُ ب  حم
ف، وتنبت شجرة املعارف وتثمر وتؤيت اللسان من غري اختيار وتكل  

 حني.  كل  أكله
ر اط  المذ ين  أ نـ ع م ت  ع ل ي ه م  ويف قوله تعاىل:  إشارة أخرى،  ص 

ني. فإذا اتصلت لني ابألولق اآلخرين مشاك  وهو أن هللا تعاىل خل  
زل الفيض من ـالطبائع، فين ومناسبة   القتداءا أرواحهم أبرواحهم بكمال  

فضاء املستفيض إىل املفيض وبلغ األمر إ قلوهبم إىل قلوهبم، ث إذا مت  
مها يف فيصري وجودمها كشيء واحد، ويغيب أحد ،إىل غاية الوصلة

 هذه املرتبة ُيسمى ربمُ عنها ابالحتاد، ويفعاملاآلخر، وهذه احلالة هي 

                                                           
 )سهو، والصحيح: "ُأُكلها". )الناشر 
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ته إايهم يف جوهرهم وطبعهم  األنبياء ملشاهب   السالك يف السماء تسمية  
 كما ال ُيفى على العارفني.

، فكأنه يقول اي وحاصل الكالم أن هللا تعاىل يُبش ر ألمة نبي نا 
 ،اتممني السابقني، وفيكم استعدادإنكم ُخلقتم على طبائع املنع   عباد  

دوا لتحصيل الكماالت، واعلموا أن ستعدادات، وجاه  فال ُتضيعوا اال
نزول املسيح  ر  م س  هللا جو اٌد كرمي وليس ببخيل ضنني. ومن ههنا يُفه  

الذي ُيتصم الناس فيه.. فإن عبًدا من عباد هللا إذا اقتدى هدي 
ني، لالنصباغ بصبغ املهدي   ب  ع سنن الكاملني، وأتهم املهتدين، وتب  

نانه، وأد ى شرط السلوك حبسب ته وج  وقو   ع إرادتهف إليهم جبميوعط  
ابحلال، ودخل يف الذين  واملقال   وش ف ع  األقوال ابألعمالإمكانه، 

كر هللا ذ   يتعاطون كأس احملبة للقادر ذي اجلالل، ويقتدحون زاند  
ابلتضرع واالبتهال، ويبكون مع الباكني.. فهنالك يفور حبر رمحة هللا 

ه إبفاضة التهتان، ث َيخذ يد   ويهرت خ واألدران، ولره من األوسا لُيطه  
يه إىل أعلى مراتب االرتقاء والعرفان، ويُدخله يف الذين خلوا من ويُرق  

كماال كمثل    يفُيعط ،صلحاء واألولياء والرسل والنبينيقبله من ال
كماهلم، ومجااًل كمثل مجاهلم، وجالاًل كمثل جالهلم، وقد يقتضي 

له  يفُيعط ،على قدم نيب خاص ن يُرسل هذا الرجل  الزمان واملصلحة أ
ُسًا كاُسه، وجيعل هللا اع ل ًما كعلمه، وعقال كعقله، ونورًا كنوره، و 

ن أرواحهما كمرااي متقابلة، فيكون النيب كاألصل، والويل كالظل، م  
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ريية، والغ   ن روحانيته يستفيد، حىت يرتفع منهما االمتيازُ مرتبته َيخذ وم  
األول على اآلخر، ويصريان كشيء واحد  عند هللا وعند  حكامُ أ دُ ر  وت  
ه هللا وتصريفه إىل جهة، وأمرُ  زل على اآلخر إرادةُ ـه األعلى، وينئ  ل  م  

من أسرار هللا تعاىل ال  وَّنيه بعد عبوره على روح األول، وهذا سرٌّ 
 يفهمه إال من كان من الروحانيني.

ه بقلب نيب مبشاهبة قوية واعلم أن ذلك الرجل الذي يتشابه قلب 
شديدة اتمة كاملة ال َييت إال إذا اشتدت الضرورة جمليئه، فلما قامت 

عبدا من عباده هلذا  هللا الضرورة لوجود مثل ذلك الرجل.. يستأثر
روحه  زل عليه سر  ـثه، وينر  فيدانيه رمحته كما كانت دانت ُمو  ،األمر

ته، اعل إرادته يف إرادوحقيقة جوهره، وصفاء سريته وشأن مشائله، وجي
وتوجهاته يف توجهاته، حىت يتجلى فيه مجيع شؤون النيب املشبه به 
ويصري مغمورا يف معىن االحتاد، فيصريان حقيقة واحدة يقع عليهما 

بون إىل مثال واحد، كأن النيب املشبه به نزل من اسم واحد، ويُنس  
 نزول عيسى يف النيب  السماء إىل أهل األرضني. فهذا معىن قول  

، وهو احلق ال ُُيالف القرآن وال يُعارضه، وقد مضى  ابن مرمي
 يف   وُ بغري احلق وال تكن من املنكرين. قد تُـ  ل  مثله يف األولني. فال جتاد  

قوما  ف  فال خت   .ا من بعدهو ء الذين خلوا من قبله وجايف   وُ عيسى كما تُـ 
وآثروا الشك  ،القرآنوآثروا غري القرآن على  ،تركوا كتاب هللا ونصوصه

حببل  م  كلها واعتص    تلك الفرق   ل  ه واعتز  ر  ه  وقـ   هللا   ف  خ  و  ،على اليقني
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حق  فيه نان التوجه إىل هذه اآلية وأمعن  ف ع  من صر  هللا املتني. و 
 فريى أَّنا شاهد على بياننا هذا ويكون من املذعنني. ،اإلمعان

 

 ه     بدالئل      الفرقان  وأثبـ ت      هرم س   فال تعذلوين بعد ما قلتُ 

 وأانر صدقي عند ذي العرفان     واضح    برهاين بقول   وقد ابن  
 النريان    يف   ألقاك  أنه    ولو   هبل  وسُ  وعليك ابلصدق النقي  

 

ث اعلم أن هلل تعاىل صفات ذاتية انشئة من اقتضاء ذاته، وعليها 
ورحيمية ( 3)ورمحانية ( 2)ربوبية ( 1)مدار العاملني كلها، وهي أربعة: 

( 1)ومالكية، كما أشار هللا تعاىل إليها يف هذه السورة وقال: ( 4)
يم   (3) الرممح  ن   (2)ر ب   العاملني   الد  ين . فهذه  م ال ك  يـ و م   (4)الرمح 

الصفات الذاتية سابقة على كل شيء وحميطة بكل شيء، ومنها 
وأما صفة  .ها ووصوهلا إىل كماالتااألشياء واستعدادها، وقابليت وجودُ 

بل هي انشئة من عدم قابلية بعض  ،الغضب فليست ذاتية هلل تعاىل
األعيان للكمال املطلق، وكذلك صفة اإلضالل ال يبدو إال بعد زيغ 

 الضالني. 
لى العامل الذي ا عوأما حصر الصفات املذكورة يف األربع فنظرً 

كله يشهد على وجود هذه   أال ترى أن العامل يوجد فيه آَثرها.
ها ال يشك في وقد جتلت هذه الصفات بنحو   ،الصفات بلسان احلال
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إىل انقراض  وهذه الصفات أربعٌ  .بصرٌي إال من كان من قوم عمني
ث تتجلى من حتتها أربع أخرى اليت من شأَّنا أَّنا ال  ،النشأة الدنيوية

الرب الكرمي الذي مل  ها عرشُ ع  طال  م   لُ تظهر إال يف العامل اآلخر، وأو  
ا ألنوار رب العاملني، ا اتم  غري هللا تعاىل وصار مظهرً  يتدنس بوجود  

 ع  وقوائمه أربٌع: ربوبية ورمحانية ورحيمية ومالكية يوم الدين. وال جام  
اإلنسان  هللا تعاىل وقلبُ  ة إال عرشُ ي  هلذه األربع على وجه الظل  

كلها، ووقعت كقوائم الكامل، وهذه الصفات أمهات لصفات هللا  
العرش الذي استوى هللا عليه، ويف لفظ االستواء إشارة إىل هذا 

كمل من هللا الذي هو أحسن الالقني. االنعكاس على الوجه األمت األ
 ،أمرها رُ ومدبـ   ،هاوتنتهي كل قائمة من العرش إىل م ل ك  هو حاملُ 

فهذا معىن قول ها على أهل السماء واألرضني. وقاُس ُ  ،جتلياتا وموردُ 
فإن املالئكة  ، و حي  م ُل ع ر ش  ر ب  ك  فـ و قـ ُهم  يـ و م ئ ذ  مث  انيةٌ هللا تعاىل: 

والسر يف ذلك أن العرش ليس  .فيها حقيقة عرشية حيملون صفات  
 قدمي أٌ شيئا من أشياء الدنيا، بل هو برزخ بني الدنيا واآلخرة، ومبد

رحيمية واملالكية إلظهار التفضالت للتجليات الرابنية والرمحانية وال
فإنه كان ذا  ،يف صفات هللا تعاىل وتكميل اجلزاء والدين. وهو داخلٌ 

 من املتدبرين. ن  فكُ  ،ومل يكن معه شيء العرش من قدمي،
عظيم من أسرار هللا تعاىل  رٌّ وحقيقة العرش واستواء هللا عليه س  

هيم عقول هذا العامل ا لتفعرشً  ي  ابلغة ومعىن روحاين، وُُس    وحكمةٌ 
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ولتقريب األمر إىل استعداداتم، وهو واسطة يف وصول الفيض اإلهلي 
والتجلي الرمحاين من حضرة احلق إىل املالئكة، ومن املالئكة إىل 

بل التكثر ههنا  ،الفيض قوابل   رُ ح يف وحدته تعاىل تكثـ  وال يقد   .الرسل
وينصرهم يف  ،روحانيةينهم على القوة اليوجب الربكات لبين آدم، ويع  

اجملاهدات والرايضات املوجبة لظهور املناسبات اليت بينهم وبني ما 
 يصلون أنيصلون إليه من النفوس كنفس العرش والعقول اجملردة إىل 

اإلهلية  اجلذابتُ  ث إذا أعان السالك   .ة العللاألول وعل   أإىل املبد
املقصد  عدجيه من بُ فيقطع كثريا من حجبه، وين ،الرمحانية والنسيمُ 

دخله يف الواصلني. فيكمل ه ابلنور اإلهلي ويُ و  ر نوكثرة عقباته وآفاته، وي
 وال شعور   .املنازل واملقامات ات  له الوصول والشهود مع رؤيته عجائب

 واالطالعُ  ،ل للعقل فيهدخ  م  ألهل العقل هبذه املعارف والنكات، وال 
العقل  تالنبوة والوالية، وما مش  إمنا هو من مشكاة  أبمثال هذه املعاين

رائحته، وما كان لعاقل أن يضع القدم يف هذا املوضع إال جبذبة من 
 جذابت رب العاملني.

ن على و ت األرواح الطيبة الكاملة من األبدان، ويتطهر وإذا انفك  
ضون على هللا حتت العرش وجه الكمال من األوساخ واألدران، يُعر  

 يغاير ربوبيةً  تها من ربوبيون بطور جديد حظ  بواسطة املالئكة، فيأخذ
ا من رحيمية أوىل، وحظ   رمحانية   ا من رمحانية مغاير  سابقة، وحظ  
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ما كان يف الدنيا. فهنالك تكون مثاين صفات حتملها  ومالكية مغاير  
ك ل  مثانية من مالئكة هللا إبذن أحسن الالقني. فإن لكل صفة م  

تلك الصفة على وجه التدبري ووضعها يف حملها، ُمو كمٌل قد ُخلق لتوزيع 
رًاوإليه إشارة يف قوله تعاىل:  ب  ر ات  أ م  ف ال ُمد 

،  من  ن  وال تكُ  ر  فتدبـم
 الغافلني.

وزايدة املالئكة احلاملني يف اآلخرة لزايدة جتليات  رابنية ورمحانية 
 ورحيمية ومالكية عند زايدة القوابل، فإن النفوس املطمئنة بعد

ترتقى يف استعداداتا،  ين والرب الكرميها ورجوعها إىل العامل الثاعانقطا
فتتموج الربوبية والرمحانية والرحيمية واملالكية حبسب قابلياتم 
واستعداداتم كما تشهد عليه كشوف العارفني. وإن كنت من الذين 

 ظر  من القرآن، فتجد فيه كثريا من مثل هذا البيان، فان هلم حظٌّ  أُعطي  
 لتجد شهادة هذا التحقيق، من كتاب هللا رب العاملني. ابلنظر الدقيق

ر اط  المذ ين  ا  ث اعلم أن يف آية:  ت ق يم  * ص  ر اط  ال ُمس  د ان  الص   ه 
إشارة عظيمة إىل تزكية النفوس من دقائق الشرك  أ نـ ع م ت  ع ل ي ه م  

ة يف حتصيل كماالت صال أسباهبا، وألجل ذلك رغ ب هللا يف اآليئواست
األنبياء واستفتاح أبواهبا، فإن أكثر الشرك قد جاء يف الدنيا من ابب 
إطراء األنبياء واألولياء، وإن الذين حسبوا نبيهم وحيدا فريدا، ووحده 

ا ال شريك له كذات حضرة الكربايء، فكان مآل أمرهم أَّنم اختذوه إهلً 
فاهلل  .اء واالعتداءوهكذا فسدت قلوب النصارى من اإلطر  ،بعد مدة
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مني فسدة والغواية، ويومئ إىل أن املنع  يشري يف هذه اآلية إىل هذه امل

ثون ليصطبغ الناس بصبغ تلك ثني إمنا يُبع  لني والنبيني واحملدم من املرس  
غرض من إرسال الكرام، ال أن يعبدوهم ويتخذوهم آهلة كاألصنام، فال

 مت بع قريع   هرة، أن يكون كل  ذوي الصفات املط بةتلك النفوس املهذم 
فأومأ هللا يف هذه  .فاةهذه الصم على  اجلبهة   ع  ، ال قار  فات  تلك الص  

لنبيني ليست ككماالت اآلية ألويل الفهم والدراية إىل أن كماالت ا
وأن هللا أحٌد صمٌد وحيٌد ال شريك له يف ذاته وال يف  ،رب العاملني

بعني بل جعل هللا هلم وارثني من املت   ،صفاته، وأما األنبياء فليسوا كذلك
جيدون ما وجد أنبياؤهم إن كانوا هلم  ..هم ُورَثؤهمتُ م  الصادقني، فأُ 

ُتم  حتُ ب ون  هللا  ف اتمب ُعوين  :متبعني. وإىل هذا أشار يف قوله  ُقل  إ ن  ُكنـ 
حُي ب ـب ُكُم هللاُ 

  باعهم هللا بشرط ات   اء  أحب   م ة  ل األُ كيف جع    ، فانظر
 واقتدائهم بسيد احملبوبني. 

ر اط  المذ ين  أ نـ ع م ت  ا  وتدل آية  ت ق يم  * ص  ر اط  ال ُمس  د ان  الص   ه 
 غريُ  واجبٌ  يقني حقٌّ لني والصد  أن تُراث السابقني من املرس   ع ل ي ه م  

لالحقني من املؤمنني الصاحلني إىل يوم الدين. وهم  جمذوذ ومفروضٌ 
ء وجيدون ما وجدوا من إنعامات هللا. وهذا هو احلق فال يرثون األنبيا

 تكن من املمرتين.
ث والوارث، فتنكشف من تلك ة املور  ي  ول م    ذلك التوارث ر  وأما س  

م الرب الوحيد، فإن هللا املعني وأرحم اآلية اليت تُعل م التوحيد، وتُعظ  
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ك  نـ ع ُبُد وقال: يف التلقني،  غ  الرامحني، إذا عل م دقائق التوحيد وابل   إايم
ت ع نيُ  ك  ن س   ، فأراد عند هذا التعليم والتفهيم أن يقطع عروق  و إ ايم

ة خامت النبيني، لينج ي م  منه على أُ  من لدنه ورمحةً  الشرك كلها فضالً 
وعطاًء  ةً رب م م   منا دعاءً من آفات و ر د ت على املتقدمني. فعلم  ة  م  هذه األُ 

بتعليمه، ونطلب منه  ستخلصني. فنحن ندعونا منه من املل  وجع  
ر اط  ا  ده، قائلني: محني حبده، مفص  ف  بتفهيمه، فرحني بر   د ان  الص   ه 

ر اط  المذ ين  أ نـ ع م ت  ع ل ي ه م  غ ري    ت ق يم  * ص    ال م غ ُضوب  ع ل ي ه م  و الال ُمس 
لألنبياء  عطي  ما أُ  . وحنن نسأل هللا لنا يف هذا الدعاء كلم الضمال  ني

من النعماء، ونسأله أن نثبت كاألنبياء على الصراط، ونتجاىف عن 
ع حظرية القدس، متطهرين من كل االشتطاط، وندخل معهم يف مرب  

العاملني. فال ُيفى أن هللا جعلنا  رب    ىر  أنواع الرجس، ومبادرين إىل ذ  
م واملكتوم، نا وأعطاان املعلو ظالل األنبياء، وأورث  أيف هذا الدعاء ك

ر ان، قـ  نا منها و  ن كل اآلالء والنعماء، فاحتمل  واملعكوم واملختوم، وم  
الفائزين.  نا حملم ل  ل  ح  بقدرها، فأُ  فقران، وسالت أوديةٌ  نا مبا يسد  ورجع  

بمغ بصبغ املرسلني واألصفياء، لُنص وبعث   إرسال األنبياء ر  وهذا هو س  
 مني.بني املنع  رث األولني من املقرم الكرام، وننتظم يف سلك االلتئام، ون

، وطفق ا كماالً ومع ذلك قد جرت ُسن ة هللا أنه إذا أعطى عبدً 
شركونه ابلرب الكرمي عزًة وجالاًل، بل ، ويُ اجلُه ال يعبدونه ضالالً 

ته ويضع كماال ،وُيسم يه بتسميته ،هل  ثـ  م    فع ااًل، فيخلق هللاُ حيسبونه راب  
ليُبطل ما خطر يف قلوب املشركني.  غريتهيف فطرته، وكذلك جيعل ل
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يفعل ما يشاء وال ُيسأل عما يفعل وهم من املسؤولني. جيعل من يشاء  
ر  السائغ لالغتذاء، أو كالد ر ة البيضاء يف اللمعان والصفاء، كالدم 

ر سف  يب العميم، حىت يُ خه ابلط    من التسنيم، ويضم  ويسوق إليه شرابً 
 نسيم للناظرين. ج ر  أى وسيم، وأ  ر  عن م  

الب الرشاد إىل رمحته فاحلاصل أنه تعاىل أشار يف هذا الدعاء لطُ 
رمحيت كل شيء..  ة والوداد، فكأنه قال إنين رحيم.. وسعت  العام  

 لبعض من التفضل والعطاء، ألُسد  ابب العباد وارَثً  أجعل بعض  
 .شيع من ختصيص الكماالت ببعض أفراد من األصفياءالشرك الذي ي  

، وعطاء  شامل  ر الناس بفيض عام  هذا الدعاء، كأنه يُبش   ر  هذا هو س  ف
كبخيل وضنني. فاذكروا   العاملني، ولستُ  اض ورب  ، ويقول إين في  ألانم  
 ، وإن صراطي صراط قدومتم  ، فإن فيضي قد عمم فيضي وما ث م  بيت  

وهذه وطلب كاجملاهدين.  ،واستعد   د  أعتلكل من َّنض و  ،ُمدم ُسو  ي  و 
ر اط  المذ ين  أ نـ ع م ت  ا  نكتة عظيمة يف آية:  ت ق يم  * ص  ر اط  ال ُمس  د ان  الص   ه 

وا أبوابه، فالسالم على قوم اسُتخل ص وهي إزالة الشرك وسد   ،ع ل ي ه م  
عهم من الطالبني ن تب  وعلى كل م   ن لديهم،وعلى م   من هذا الشرك

 الصادقني.
ي أن الصراط املستقيم هو النعمة ويف اآلية إشارة أخرى، وه
هللا  عمُ كل ما يُعطى، وينتاب العبد ن    العظمى، ورأس كل نعمة واببُ 

هلذه  ب  ومن أته   .ال يبلى لكٌ له هذه الدولة الكربى ومُ  ي  عط  أُ  ُمذ  
فقد ُدع ي  إىل كل أنواع اهلدى، ورأى  ،النعمة وُوف  ق  للثبات عليها
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 اهلفوات كل  اه هللا منجن   .الدجى عد ليايلالنضري والنور املنري ب العيش  
صاة، وأراه سبل العُ  ةقاانقاة بعد مُ وأدخله يف زمر التُ  ،قبل الفوات

 الذين أنعم عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني. 
يف الدين القومي، فهي  ريدت  وأما حقيقة الصراط املستقيم، اليت أُ 

اضيا مبرضاته وفو ض إليه الروح ان، وكان ر ه املن  ربم  أن العبد إذا أحب  
نان، وأسلم وجهه هلل الذي خلق اإلنسان، وما دعا إال إايه، واجل  

ن غشيه، واستقام يف م   ه  واحلنان، وتنب   وصافاه وانجاه، وسأله الرمحة  
، ، وقو ى اليقني واإليان  ا وأعان  ب  فه هللا حُ الرمحن، وشغ   يمشيه، وخش  

به وعقله، وجوارحه وأرضه وحقله، ه، وإر  العبد إىل ربه بكل قلب فمال  
ع إال هواه، وجاءه بقلب ي له إال ربه وما تب  ق  عما سواه، وما ب وأعرض  

دالل إيف سبل سريه، واتب من كل  د إال هللا  ن غريه، وما قص  عفارغ 
 العاجلة   ر  ذ  الرب كاملساكني، وو   ر حضرة  واغرتار مبال وذي مال، وحض  

على هللا، وكان هلل، وفىن يف  ل  ة وابتغاها، وتوك  اآلخر  وألغاها، وأحبم 
هللا، وسعى إىل هللا كالعاشقني.. فهذا هو الصراط املستقيم الذي هو 
منتهى سري السالكني، ومقصد الطالبني العابدين. وهذا هو النور 

إال بعد  إال بعد حلوله، وال حيصل الفالحُ  الرمحةُ  الذي ال حيل  
منه بذات الصدور،  لذي يُناجي السالكُ حصوله، وهذا هو املفتاح ا

 وتُفتح عليه أبواب الفراسة، وجُيعل حُمدمًَث من هللا الغفور.
حماض الني ة، إخالص و بكرة هبذا الدعاء ابإل ه ذات  ن انجى ربم وم   

األصفياء  حمل   قاء والوفاء، فال شك أنه حيل  ورعاية شرائط االت  
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ان، املن   الثكالن يف حضرة الرب   آهة   بني. ومن أتو ه  اء واملقر  واألحب  
هذا الدعاء من هللا الرمحن، خاشعا مبتهال وعيناه  ب استجابة  وطل  

ى له تذرفان، فُيستجاب دعاؤه وُيكرم مثواه، ويُعطى له هداه، وتُقوم 
من  ه الذي كان أوهن  ى له قلبُ املنرية كالياقوت، ويُقوم  ه ابلدالئلعقيدتُ 

ع ودقائق الورع، فُيدعى إىل ق رى ر  وسعة الذم ق لتفم بيت العنكبوت، ويُو 
ًوى الروحانيني، ومطائب الرابنيني. ويكون يف كل حال غالبا على ه  

 ، ويقوده برعاية الشرع حيث يشاء كأشجع راكب على أطوع  مغلوب  
لها، ويتواله  ألجلها، وال يسجد لع ج  ىنم ع  ، وال يبغي الدنيا وال يتـ  مركوب  

حلني. وتكون نفسه مطمئنة وال تبقى كاملبيد هللا وهو يتوىل الصا
 
ُ
  محلقة   لقُ م  ، وال حُت  ل  ض  امل

ُ
سلوكه كالكرام،  رى مقاصد  ، ويل  ط  الباز امل

 عني. هام، بل يشرب كل حني من ماء م  حبه كاجل  وال تكون سُ 
ت عليه ذلك املقام، والتثب   هللا عباده على أن يسألوه إدامة   وحثم 

، ألنه مقام رفيع، ومرام منيع، ال حيصل ألحد والوصول إىل هذا املرام
إال بفضل ربه، ال جبهد نفسه، فال بد من أن يضطر العبد لتحصيل 

 هذه  هذه النعمة إىل حضرة العزة، ويسأله إجناح  
ُ
ية ابلقيام والركوع ن  امل

 ر  والسجدة والتمرغ على تُـ 
 
ا ا ذيل الراحة، ومتعرضً ة، ابسطً ذل  ب امل

 املضطرين.  لالستماحة، كالسائلني
إىل رعاية حسن اآلداب،  إشارةٌ  غ ري   ال م غ ُضوب  ع ل ي ه م   ومجلةُ 

، وال يعرفها إال من كان األرابب، فإن للدعاء آداابً  والتأدب مع رب  
تو ااًب، ومن ال يُبايل اآلداب، فيغضب هللا عليه إذا أصر  على الغفلة وما 
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قل   ذلكاب، فألجل اتب، فال يرى من دعائه إال العقوبة والعذ
وإن  .ب والغفلة والرايءج  جب العُ الفائزون يف الدعاء، وكثر اهلالكون حل ُ 

أكثر الناس ال يدعون إال وهم مشركون، وإىل غري هللا متوجهون، بل 
إىل زيد وبكر ينظرون، فاهلل ال يقبل دعاء املشركني، ويرتكهم يف 

وليس الداعي  سرين.وة هللا قريب من املنكب  بيدائهم اتئهني، وإن ح  
تلب بكل برق وضياء، ويريد أن الذي ينظر إىل أطراف وأحناء، وُيُ 

ويبغي  ،وةب  ربوة راغبا يف ح   ه ولو بوسائل األصنام، ويعلو كلم مم ع كُ رت  يُ 
والفاسقني. بل الداعي الصادق هو  ،ولو بتوسل اللئام معشوق املرام

كاملنقطعني   تيال، وجييء هللا  الذي يتبتل إىل هللا تبتيال، وال يسأل غريه ف
ه، ولو كان من ه، وال يعبأ مبن هو غريُ املستسلمني، ويكون إىل هللا سريُ 
يف سريه،  قوال يقصد احل ،على غريه امللوك والسالطني. والذي يكب  

فال ينظر هللا  ،دين، بل كزاملة الشياطنيفهو ليس من الداعني املوح  
مع حالوة  ،اته، وإمنا هو عند هللاني   ة  ثب  إىل طالوة كلماته، وينظر إىل خ  
 ض، قد آمنت  بيم ض، أو ك نيف  ممفضم  لسانه وحسن بيانه، كمثل روث  

ه من الكافرين. فأولئك الذين غضب هللا عليهم وهم شفتاه وقلبُ 
. إَّنم ُدُعوا إىل ُسـُبل احلق ال م غ ُضوب  ع ل ي ه م  املرادون من قوله: 

تها، وانطلقوا ث  بـ  وا املفاسد بعد التنبه على خ  ريم فرتكوها بعد رؤيتها، وخت  
ني   وما بقوما انطلقوا ذات الشمال 

 
 يذات اليمني، وإَّنم ركنوا إىل امل

 ، وعدموا احلق بعد ما كانوا عارفني.ُرحم ني    د  ي  إال ق  
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فهم  الضمال  ني   :وأما الضالون الذين ُأشري إليهم يف قوله 
ة قبل ظهور ًسا يف ليل دامس، فزاغوا عن احملج  الذين وجدوا طريقا طام

، أو نهم العثار  ة، وقاموا على الباطل غافلني. وما كان مصباح يؤم  احلج  
ة الضالل غري متعمدين. ولو كانوا من  هلم اآلَثر، فسقطوا يف هو  بني  ي

ت ق يم  ا  الداعني بدعاء:  ر اط  ال ُمس  د ان  الص   م وألراهم ، حلفظهم رهب  ه 
دين القومي، ولنج اهم من سبل الضاللة، وهلداهم إىل طرق احلق ال

واحلكمة والعدالة، ليجدوا الصراط غري ملومني. ولكنهم ابدروا إىل 
بل لوموا رؤوسهم  ،م لالهتداء، وما كانوا خائفنيوا رهبم األهواء، وما دع  
خرجت  فرفضوا احلق هلفوات   ،ب فيهمج  ا العُ ي  مُح   ت  مستكربين. وسر  

 م إىل بوادي اهلالكني.هم تعصباتُ ن فيهم، ولفظت  م  
ت ق يم  ا  فاحلاصل أن دعاء:  ر اط  ال ُمس  د ان  الص   يُنجي اإلنسان  ه 

رجه من بيت  قفر  إىل رايض ر عليه الدين القومي، وُيُ ويُظه   د  و  من كل أ  
والنبيون آنسوا  .الثمر والرايحني. ومن زاد فيه إحلاحا، زاده هللا صالحا

وما   .عني إىل آخر الزمان رفة  الرمحن، فما فارقوا الدعاء طُ  س  ن  منه أُ 
 كان ألحد أن يكون غنيً 

ُ
ية، ن  ا عن هذه الدعوة، وال معرضا عن هذه امل

لني. فإن مراتب الرشد واهلداية، ال تتم أبًدا بل ا أو كان من املرس  نبي  
ع ل م  هللا تعاىل الدراية، فلذلك  هي إىل غري النهاية، وال تبلغها أنظارُ 

ل مدار الصالة ليتمتعوا برشاده، ولُيكم   لهوجع  هذا الدعاء لعباده، 
 صوا من شرك  املشركني.روا املواعيد، ولُيست خل، وليذكُ الناس به التوحيد  
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فرد من  مراتب الناس، وكلم  كلم   ومن كماالت هذا الدعاء أنه يعم  
وال  ، وال غاي  ه وال انتهاء  ل وهو دعاء غري حمدود ال حدم  .أفراد األانس

ح، وبروح صابرة ر  دامي القُ  ، فطوىب للذين يداومون عليه بقلب  أرجاء  
 كلم   ن  مطمئنة كعباد هللا العارفني. وإنه دعاء تضمم  ح، ونفس  على اجلُر  

 خري وسالمة، وسداد واستقامة، وفيه بشارات من هللا رب العاملني. 
ا عند قوم ذوي قلب ونور، حىت ن الطريق ال ُيس ممى صراطً إوقيل 

( 2( االستقامة )1يتضمن مخسة أمور من أمور الدين وهي: )
ين ه للمار  تُ ع  ( وس  4( وقرب الطريق )3واإليصال إىل املقصود ابليقني )

( وتعيينه طريقا للمقصود يف أعني السالكني. وهو اترة ُيضاف إىل 5)
اترة ُيضاف إىل العباد ه للماشني. و ل  بُـ سُ  ىو  سعه وهو هللا إذ هو شر  

 والعابرين. الكوَّنم أهل السلوك واملار ين عليه
يف  ن هذا الدعاء ابلدعاء الذي عل مه املسيحُ واآلن نرى أن نُواز  
 هما أشفى للعليل، و أدرُأ للغليل، وأرفعُ صف أي  ن  اإلجنيل، ليتبني لكل مُ 

تب يف وقا قد كُ برهاان، وأنفع للطالبني. فاعلم أن يف إجنيل ل شأان، وأمت  
فقال " (2) اإلصحاح احلادي عشر أن املسيح ع ل م الدعاء هكذا

وات ا: مىت صليتم فقولوا أابان الذي يف السم(يعين للحواريني) هلم
وات  امشيئتك كما يف السم ن  لتكُ  ،كليأت ملكوتُ  ،كليتقدس اُسُ 

 ،اايانلنا خط ر  نا كل يوم واغف  عط  أنا ان كفاف  ز  بـ  كذلك على األرضني. خُ 

                                                           
 )أي الفقرة الثانية من اإلصحاح املذكور. ) الناشر 
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ألننا حنن أيضا نغفر لكل من يُذنب إلينا )يعين نغفر للمذنبني(. وال 
 ل م للمسيحيني.هذا دعاء ع "نا من الشرير.دخلنا يف جتربة لكن جن    تُ 

يط على حييف الصفات الرابنية، وكذلك ما  فر طفاعلم أنه دعاء ي
ر ك ة احلسرة الروحانية، وحير و  مقاصد الفطرة اإلنسانية، بل يزيد س  

وى لطلب األهواء الفانية، والشهوات املتفانية، مع الذهول عن القُ 
، "امسك سْ لَِيتقد  " .. أعينن مجلة مُج ل ه فقرةٌ سعادات يوم الدين. وم  

بعقلك وفهمك.. هل جتده ح ر اي  بشأن األكمل الذي فيها فانظر 
بة من رة من حاالت الكمال، وال مرتبة مرتقم له حالة منتظ   ليست  

ة حلضرة تراتب التقدس واجلالل؟ فإن احملامد والتقدسات كلها َثبم
ر شيء منها يف األزمنة اآلتية، وهذا هو تعليم القرآن، وال يُنت ظ   ،العزة

على  ومن أقبل   .وتلقني كالم هللا الرمحن، كما مر  كالمنا يف هذا البيان
كشف عليه أن ره ابلنظر السديد، فينونظ   ر  مه وتدبـم الفرقان اجمليد، وفه  

، وصر ح أبن هلل كماال اتم ا، وكل  البيان   الفرقان قد أكمل يف هذا األمر  
 رة له جهلٌ كمال  َثبت له ابلفعل وليس فيه كالم، وجتويز احلالة املنتظ  

وأما اإلجنيل فيجعل البارئ عز اُسه حمتاجا إىل احلالة  .واجرتام وظلم
  ل وجود  املوجودة، وال يقب  ا لكماالت  مفقودة غري رة، وضاجرً املنتظ  

 استنارة   إليناع مثرته، وليس قائل   كمال شجرته، بل يُظه ر األماين  
من فقد  مٌ اإلجنيل واج   بم كأن ر    .ُعُلو  قدره بدره، بل ينتظر زمان  

ا ينتظر  وكم من ليلة ابت   .املرادات، وعاجز عن إمضاء اإلرادات
 من أايم رشاده، وأقبل  حاالت، حىت يئس  رتقب تغري   ي، و كماالت  
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ه، د  م  على عباده ليتمنوا له حصول مراده، وليعقدوا اهلمم لزوال ك  
ه إذا أراد هُبتان مبني. إ منا أمرُ  إالهذا  سبحان ربنا إن   .هم د  وعالج ر  

رب  ،ب   ذي اجلاللور   بال  ل  بـ  ل  ما ل   .شيًئا أن يقول له كن فيكون
 العاملني؟ 

زيه.. كأنه يقول إن هللا ـأثر فيه من غري التنال  ث دعاء املسيح دعاءٌ 
ه عن الكذب والتمويه، ولكن ال توجد فيه كماالت أخرى، وال ز ـ من

زيه والتقديس من الصفات ـأدىن، فإن التن من الصفات الثبوتية أثرٌ 
السلبية كما ال ُيفى على ذوى املعرفة والبصرية، وأما الصفات السلبية 

نا  .كما ثبت عند الثقات  فهي ال تقوم مقام اإلثبات وأما ما عل م 
القرآن من الدعاء، فهو يشتمل على مجيع صفات كاملة توجد يف 

ُد هلل  ر ب   ال ع ال م ني  *  :حضرة الكربايء، أال ترى إىل قوله  احل  م 
يم  * م ال ك  يـ و م  الد  ين   ها، وع  هللا مجُ  ، كيف أحاط صفات  الرممح  ن  الرمح 

ُد هلل  صوهلا وفروعها؟ وأشار يف: أ وأتب ط   أن هللا ذاٌت ال  احل  م 
 ل  ب  أن و   ر ب   ال ع ال م ني  كماالته، وأشار يف:   د  حُتصى صفاته، وال تـُع  

واألرضني، واجلسمانيني والروحانيني. وأشار يف:  وات  االسم ربوبيته يعم  
  يم وم القدمي،  القي  أن الرمحة جبميع أنواعها من هللا الرممح  ن  الرمح 

هو هللا  ةاجملازا ك  أن مال   يـ و م  الد  ين  وأشار يف قوله:  ،ق الكرميوالال  
السحاب   رم م   جارية وهي متر   ةر اجملازاوأن أحبُ  ،ال غريه من املخلوقني

من فضل هللا وإحساانته بعد أعمال   وكل ما يرى عبدٌ  ،كل حني
قات ه ، فإمن ق ه  و ص د  د  ففي هذه احملامد  .ا هو صنيعة جمازاتهصاحلة ، وص 
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ية، على كل كمال  حلضرة إشارات رفيعة عالية، ودالالت لطيفة متعال
ُد هلل  مجال وجالل. ث من املعلوم أن الالم يف:  كل     ع  جام   هللا    احل  م 

 .لالستغراق، فهو يشري إىل أن احملامد كلها هلل ابالستحقاق
فال يشري إىل كمال،  "امسك ليتقدسْ " وأما دعاء اإلجنيل.. أعين 

ر األماين لتقديس الرمحن، كأن زوال، ويُظه   بل ُيرب عن خطرات  
فما هذا الدعاء إال من نوع  .التقدس ليس له حباصل إىل هذا اآلن

وٌس من األزل إىل األبد، كما هو يليق د  اهلذاين، فإنك تعلم أن هللا قُ 
لتدنسات، يف مجيع زه ومقدس من كل اـابألحد الصمد، فهو من

 األوقات، إىل أبد اآلبدين، وليس حمروما ومن املنتظرين.
ُد هلل  ر ب   ال ع ال م ني  ث قوله تعاىل:  ردٌّ  يـ و م  الد  ين  إىل  احل  م 

دين والطبيعيني الذين ال يؤمنون بصفات لح  الدهريني وامل لىلطيف ع
 ابملدب  بة وليس موج   نه كع ل ة  إهللا اجمليد، ويقولون 

ُ
ريد، وال يوجد فيه ر امل

 ةالربي   مني واملعطني. فكأنه يقول كيف ال تؤمنون برب  إرادة كاملنع  
 ،ويغمر بنواله ،وتكفرون بربوبيته اإلرادية، وهو الذي يُريب  العاملني

وحيفظ السماوات واألرض بقدرته وجالله، ويعرف من أطاعه ومن 
، ه جن تان  من جاءه مطيًعا فلب ابلعصا، و عصا، فيغفر املعاصي أو يؤد  

صيبه من اسم الرحيم، وأخرى من الرمحن ت به فرحتان، فرحة وحف ت  
 القدمي، فُيجز ى جزاًء أوىف من هللا األعلى، ويُدخ ل يف الفائزين.
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ا من ا للعبادة، معطيً وال شك أن هذه الصفات جتعل هللا مستحق  
ك اإلجنيل، فال حُير   كما ذُكر يف  ،عطااي السعادة، وأما التقديس وحده

 بل يرتكها كالنائم العليل.  ،للعبادة الروح  
نا اجمليد ذو اجملد هذا الرتتيب الذي اختاره يف الفاحتة رب   ر  وأما س  

ل ذلك والعزة، وذكر احملامد قبل ذكر الدعاء والعبادة، فاعلم أنه فع  
ء، ذي اجملد والعالء قبل الدعا ئصفات البار  ه عظمة  ذك ر عباد  لي

 ي  از  هو، وال جمُ  إال م  هو، وال راح   إال م  ويشري إىل أنه هو املوىل  ال ُمنع  
ما َييت العباد من اآلالء والنعماء. وهذا الرتتيب  هو، ومنه َييت كل   إال

السعيد منن هللا الرحيم، وجيعله  ىوللروح أنفع، فإنه يُظه ُر عل أحسنُ 
 يف و ٌج اتمٌّ ر منه مت، وي ظه  على حضرة القدير الكرمي الً ا ومقب  مستعد  

وأما ختصيص ذكر  .أرواح الطلباء، كما ال ُيفى على أهل الدهاء
الربوبية والرمحانية والرحيمية واملالكية يف الدنيا واآلخرة.. فألجل أن 

رة املفيضة، وال شك م هاٌت جلميع الصفات املؤث  هذه الصفات األربعة أُ 
 .الداعنية لقلوب كات قوي  أَّنا حمر  

ث اإلجنيل يذكر هللا تعاىل ابسم األب، والقرآن يذكره ابسم الرب، 
مه من هو زكي وسعيد، وإن مل يعلمه من كان وبينهما بون بعيد، ويعل  

قد كثر استعماله يف املخلوقني،  من اجلاهلني. فإن لفظ األب لفظٌ 
ك  ه إىل الرب تعاىل فعٌل فيه رائحة من اإلشراك، وهو أقرب لإلهاللُ فنـ ق  

 كما ال ُيفى على املتدبرين.
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عند ذوي العقول  ممسلم  معقول أمرٌ  انث اعلم أن شكر احملسن املنم 
 األشياء   ورمحه التام، خالق   وإذا كان احملسن مع إحسانه العاموالعرفان، 

وقي وم العامل من االبتداء إىل االنتهاء، وكان يف يده كل أمر اجلزاء، 
جو من إىل جنابه، ويتذلل على اببه، وينفيضطر اإلنسان طبًعا لريجع 

، ويكون من مٌ ه  عه و  ، وال يُفز  مٌّ ومبُه عنده ه  تأتبابه، وإذا وجده فال ي  
يف  ل ته، ومتنقشٌ ب  يف فطرته، ومركوز يف ج   املطمئنني. وهذا األمر داخلٌ 

به  م  ؤُ هذه الصفات عند الرتددات، وي ب صاحب  جته، أنه يطلُ ه  مُ 
املنافثة،  والطالبون يتعاطون بذكره كأس   .تاملخرج من املشكال
املباحثة، وجيوبون الرباري والفلوات، ويطلبون أثر  ويقتدحون لطلبه زاند  

ر هللا لربكات، وقاضي احلاجات، ويبيتون جماهدين. فبش  لاجلامع ذلك 
ه أنه هو، وأنه مقصد مالمح عيوَّنم، ومقصود مرامي حلظهم، عباد  

 ر عظمةُ إن كانوا طالبني. ومن هذا املقام يظه  ومدار شؤوَّنم، فليطلبوه 
ه من هللا العالم، فإَّنا مملوءة من كل دواء، وعالج لكل الفاحتة، وكونُ 

ر الصلحاء، ويفتح داء، وم ن ج ى من كل بالء، يقو ي الضعفاء، ويبش  
ذي رشد رشده، إال الذي أحاط  ه، ويعطي كلم د  أبواب الري وُسد  

 ار من اهلالكني.عليه غباوته وشقاوته فص
إىل كمال ترتيب الفاحتة من هللا ذي اجلالل والعز ة، كيف  وانظر  

ا جممال لتفاصيل الصفات له سر  اسم هللا يف العبارة، وجع   ر  ك  م ذ  قد  
الربوبية  ه صفة  بكمال لطائف البالغة، ث أردف   ن العبارة  األربعة، وزي  

فه  ما عرم  لُ املعرفة، فأو   ز خمفي من أعني أهلـالعامة، فإن هللا كان ككن
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ر هللا يف الفاحتة رمحانية ث ذك   .كمة والقدرةه بكمال احلربوبيتُ كانت 
قها إشراقا، وجعل ا، وطبم عها طباقً وبعدها رحيمية وقف اها مالكية، فوض  

ا، كما كان مدارجها طبعا، وفيه آايت بعضها فوق بعض وضعً 
هذه احملامد بني يديه، ويسألوا موا قد  عباده أن ي م هللاُ للمتدبرين. وعل  

ا ها سببً رُ اهلداية واالستقامة بعد الثناء عليه، لتكون هذه الصفات وتصو  
 
 
واجيد التعبدية، لفور عيون الروحانية، ووسيلة للحضور والذوق وامل

 يكون موجبا ألنواع السرور والنورستجاب الدعاء هبذا احلضور، و وليُ 
 أحاط ن العبد إذا عرف أنه يعبد راب  عد عن املعاصي والفجور، ألوالبُ 
وهو قادر على أن يستجيب مجيع أدعية أنواع احملامد،  ه مجيع  ذاتُ 

عظيم يوجد فيه مجيع أنواع الربوبية، ورمحن   ف أنه ربٌّ وعر   ،احملامد
كرمي يوجد فيه مجيع أقسام الرمحانية، ورحيم قدمي يوجد فيه كل 

على أن جيزي كل ذي مرتبة يف  يقدر ةجمازا كُ أصناف الرحيمية، ومال  
ن يف القدرة، أالش ه عظيم  اإلخالص على حسب املرتبة، فيجد ذات  

من اإلحاطة، فيسعى إىل اببه، ويبادر إىل  صفاته خارجةً  وجيد عظمة  
ت ع نيُ جنابه، قائال:  ك  ن س  ك  نـ ع ُبُد و إ ايم ، فيجمع يف هذا الكالم إايم

. فهذا االجتماع املبارك يقطع عرق انكسار العبد وجالل رب العاملني
 ،ون الداعي من املقبولنياالسرتابة، ويكون سببا قريبا لالستجابة، فيك
يب وال تلبيس، وال ُي   ولٌ بل ممن ال يشقى هبم جليس، وال يقرهبم غُ 

جبهم فال يُطوى دوَّنم مكنون، فيطلع على ما ع حُ فيهم مظنون، وتُرف  
ُساوية متعالية عن طور العقل  يف صدور الناس، وعلى أمور كم ح  
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مني. ويكون له الرب لم والقرب واملك ، ويدخل يف أهل السر  والقياس
 ن املودود، بل أقرب من كل قريب، وأحبم د  الودود، وال   الكرمي كال ل  

من كل  من كل حبيب، ويكون كالمه أحلى من كل شربة، وإهلامه ألذ  
ب   فيجعله فه حُ ل هللا يف القلب ويشغ  ة، ويدخُ لذ   ح 

ُ
ب ا، وينظر إىل امل

لني. وَيتيه منه الربهان، والنور واللمعان، والعلم غه بصبغ املتبت  لُب ا، ويصب  
والعرفان، فال يسعه الكتمان، ولو اختفى يف مغارة األرضني، فسبحان 

 األولني واآلخرين. نا رب   رب   
ل م ع واعلموا أيها الناظرون والعلماء املستبصرون أن عيسى 

متهيًدا قبل الدعاء، والقرآن عل م متهيدا قبل الدعاء، والفرق بينهما 
ك الروح إىل عبادة ظاهر على أهل الدهاء، فإن متهيد القرآن حُير  

ة وإخالص ه إبحماض الني  ك العباد إىل أن ينتجعوا حضرت  الرمحن، وحير  
حلنان، مجيع أنواع ا كل رمحة وينبوعُ   ر عليهم أنه عنيُ ظه  نان، وي  اجل  

لعون على ن، فالذين يط  وخمصوص ابسم الرب والرمحن والرحيم والداي  
ها ولو سقطوا يف فلوات املمات، بل هذه الصفات فال يزايلون أهل  

ة الني ات، ويرتاكضون يسعون إليه ويوطنون لديه بصدق القلب وصح  
هم ويسعون كاملشوق، ويضطرم فيهم هوى املعشوق، فال إليه خيل  

أخرى عند غلبة هوى رب العاملني. فثبت أن يف متهيد  ءٌ يناقش أهوا
يف صفات  ر  فإن العبد إذا تدبـ   ،ذا الدعاء حتريكا عظيما للعابدينه

م أَّنا مشتملة على صفات كماله مة لدعاء الفاحتة، وعل  لها هللا مقد  جع  
م كة ألنواع الشوق واحملبة، وعل  عوت جالله ابستيفاء اإلحاطة، وحمر  ونُ 
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جلميع  جلميع الفيوض، ومنبع جلميع الريات، ودافعٌ  أٌ مبده أن رب  
لق وإليه يرجع كل ، منه يبدأ ال  ةلكل أنواع اجملازا اآلفات، ومالكٌ 

ع زه عن العيوب والنقائص والسيئات، ومستجم  ـاملخلوقات، وهو من
 ح  نج  به مُ لسائر صفات الكمال وأنواع احلسنات، فال شك أنه حيس  

ا من سائر املوبقات، فيكابد يف ابتغاء مرضاته  يً نج  احلاجات، ومُ  مجيع  
، وال زه الكروبُ عج  الصائب، وال يُ  املصائب، ولو قُتل ابلسم   كلم 

ر له يدري ما اللغوب، وجيذبه احملبوب، ويعلم أنه هو املطلوب، وييس   
ب مرضاة املالك، فيجاهد يف سبله ولو صار  لتطل   املسالك استقراء  

بالء، وينربي لكل ابتالء، وال يبقى له من  هول   كاهلالك، وال ُيشى
ة األهواء، زل من مطي  ـب  ه األذكار، وال تستهويه األفكار، ويندون حُ 

االبتغاء، ليقطع املسافة النائية  ة  م  ز  ر أ  ف  ض  ليمتطي أفراس الرضاء، وي  
اء، ا، وال جيعل له َثنيا من األحب  يً دان  أبًدا له مُ  حلضرة الكربايء، ويظل  

قليب، وتكفيين جلذيب  م  تسلم  و ُر قلبه بني الشركاء، ويقول اي رب  عتوال ي  
 يين حسن اآلخرين.صب  وجليب، ولن يُ 

فقد  دعاء عيسى  متهيد هذه نتائج متهيد دعاء الفاحتة، وأما 
يف  ر  فال حاجة إىل اإلعادة، فتفكم  ،حقيقته، وما فيه من اآلفة عرفت  

 من التائبني. ن  ضي، وكُ من زمان ما م  إياضي، وتندم 
نا ث بعد ذلك ننظر إىل دعاء عل مه عيسى، وإىل دعاء عل مه رب  

هى، ولينتفع به من كان األعلى، ليتبني  ما هو الفرق بينهما لذي الن  
 من الصاحلني.
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نصافنا، أعين: إعل م دعاًء يتزر ى عليه  فاعلم أن عيسى 
نا م  بز واملاء يف الدعاء، وعل  الُ  ر  ك  ذ   نا"، وأما القرآن فعاف  ان كفاف  ز  بـ  "خُ 

ر اط  ا  على أن نقول:  طريق الرشد واالهتداء، وحثم  د ان  الص   ه 
ت ق يم   ، ونطلب منه الدين القومي، ونعوذ به من طرق املغضوب ال ُمس 

لطلب  عليهم والضالني، وأشار إىل أن راحة الدنيا واآلخرة اتبعةٌ 
إىل دعاء اإلجنيل ودعاء القرآن من  فانظر   ،الصراط وإخالص الطاعة

 وكن من املنصفني.  ،الرب اجلليل
وأما ما جاء يف دعاء عيسى ترغيب يف االستغفار، فهو أتكيد 

البز كأهل االضطرار، لعل هللا يرحم ويعطي خبزا كثريا  لدعاء طلب  
لطلب الرغفان، وأصل األمر هو  عٌ قرار، فاالستغفار تضر  عند هذا اإل
مم عيسى  كثر أُ أت من هذا الدعاء أن ويثبُ  .انمن هللا املن   طلب البز
الدين  ابئعيو ين، للحجر   ي احلق   ر  ني، وهاج  ج  اق الذهب والل  كانوا عش  

الرب الراحم،  واتركي ذيل   النض   ين خالصة  من الدراهم، وخمتب   ببخس  
نيا الد بم ، وحُ رعةً إليهم أن يتخذوا الطمع ش   ب  ب   والعاثني عاصني. وحُ 

ق الرب ما قيل، وات   ر عليك صدقُ ليظه   األانجيل   ف  فاستشر   .عةً جنُ 
األقاويل، وال حتسب احلق الصريح كاملعضالت،  ع  اجلليل، ود  

يات صاة واملنج  خربك عن أنباء العُ مين املشكالت، ألُ  ح  واستوض  
 الروح مام، وهجوم اآلالم، ونزع  وم احل  قبل محُ  احلقم  ش  ت   كات، فف  واملهل  

وحصر الكالم، واعلم أن الري كله يف اإلسالم، فطوىب للذي ضرب 
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اه هللا ه ابإلهلام ووحي هللا العالم، ورد  ى يقين  اليام يف هذا املقام، وقو  
 اإلكرام. رداء  

النفس  كلمة التوحيد، وبذلُ   إن املسلمني قوم سجاايهم إعالءُ  
لدنيا بل من اإلمرة، فون من امرضاة هللا الوحيد، وصلحاؤهم يتأف   ابتغاء  

 يهم إال آنُ وال يتخريون ألنفسهم إال وجه رب ذي العزة، وال ُيشج  
كر احلضرة، يتوكلون عليه ويطلبون منه هداه، وال يركنون ن ذ  م   غفلة  

شون وال يبط   ،باه، ويشون يف األرض هوانً لق بل يبتغون حُ إىل ال  
يراعون  .نقيح احلكمةفكرة، وحتقيق احلق وتال م إطالةُ ارين. وشأَّنُ جب  

التبصر  السياسة، ويف أوان الصاصة واالفتقار آداب   ب  يف الرايسة تذ  
هلم  ، وال ربم ةل فيهم إال بتفاضل التقوى والتقاوال تفاضُ  .واالصطبار

وكل ذلك أنوار حاصلة من الفاحتة كما ال ُيفى  .الكائنات إال رب  
ن الفاحتة أحاطت كل فاحلق أ .على أهل الفطرة الصحيحة والتجربة

وحكمة، وهي جتيب كل  حق    دقيقة   علم ومعرفة، واشتملت على كل   
، إىل التضي ف مائل   نزيل   م كلم عدو صائل، ويطع كل  سائل، وتذيب

الواردين والصادرين. وال شك أَّنا تزيل كل شك خي ب،  ويسقي
خصيم  ل كلم ج  ، وختُ ب  غيم ت   و   دُ هُ  ، وتعيد كل  ب  يم وجتيح كل هم ش  

الذنوب وزيغ القلوب،  ، ويبشر الطالبني. وال معاجل كمثله لسم  ب  يم نـ  
 ل إىل احلق واليقني.وص  وهو امل

ذات  حمامد   وأما اهلداية اليت قد أُم ران لطلبها يف الفاحتة فهو اقتداءُ 
د ان  ا  هللا وصفاته األربعة، وإىل هذا يشري الالم الذي موجود يف:  ه 
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ر اط  ال ُمس   وال شك أن  .السليم فه من أعطاه هللا الفهم  ، ويعر  ت ق يم  الص  
نات هات الصفات، وهي كافية لتطهري الناس من اهل  م  هذه الصفات أُ 

وأنواع السيئات، فال يؤمن هبا عبد إال بعد أن َيخذ من كل صفة 
ح عليه فمن استفاض منها فُيفت   .ه ويتخلق أبخالق رب الكائناتحظم 

ل فتحصُ  ،هعظمتُ له ة الرب احملبوب، وتتجلى ابب عظيم من معرف
خبات واالمتثال احلقيقي واإل من الذنوب، والسكينةُ  رُ والتنف   األمانةُ 

 
 
واجيد الصحيحة واحملبة الذاتية والشية واألنس والذوق والشوق وامل

 
ُ
  السالكني.يب   ية احملرقة إبذن هللا ُمر ن  فامل

حتة، فإَّنا شجرة طيبة وهذه كلها مثرات التدبر يف مضامني الفا
من كأس احلق واحلكمة، فمن  من املعرفة، ويروي الً كُ حني أُ  تؤيت كلم 

لع على مستورها، فيدخل فيه نورها، ويط   ،ح ابب قلبه لقبول نورهافت  
 ق ابهلالكني.وحل   ه إليه بفعله، ورأى التباب  ق الباب فدعا ظلمت  ومن غل  

ك  نـ ع بُ ث اعلم أن قوله تعاىل:  ت ع نيُ إايم ك  ن س  يدل على أن  ُد و إ ايم
 العبادة االنصباغُ  السعادة كلها يف اقتداء صفات رب العاملني. وحقيقةُ 

بصبغ املعبود، وهو عند أهل احلق كمال السعود، فإن العبد ال يكون 
 ه أظالل  عبدا يف احلقيقة عند ذوي العرفان، إال بعد أن تصري صفاتُ 

كربوبية   العبودية أن تتولد فيه ربوبيةٌ  ماراتأن الرمحن، فم   صفات  
لصفات  وصفة اجملازاة، أظالالً  لعزة، وكذلك الرمحانية والرحيميةحضرة ا

 وهذا الصراط املستقيم الذي أُم ران لنطلبه، والشرعةُ  .احلضرة األحدية
 ن كرمي ذي الفضل املبني.بها م  اليت أوصينا لنرقُ 
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الذي َيكل  ات الرايء  ث ملا كان املانع من حتصيل تلك الدرج
د عن بع  الذي يُ  الذي هو رأس السيئات، والضالل   احلسنات، والكرب  

منه على  طرق السعادات، أشار إىل دواء هذه العلل املهلكات، رمحةً 
ر أن يقول فأم   ،سالكنيا على الات وترمح ً ين للخطي  الضعفاء املستعد  

ك  نـ ع ُبدُ الناس:  ر أن يقولوا: الرايء، وأم  خل صوا من مرض ل ُيست إايم
 ُت ع ني ك  ن س  خل ُصوا من مرض الكرب واليالء، وأمر أن لُيست إ ايم

د ان  ا  يقولوا:  ك  فقوله:  .ُيستخل صوا من الضالالت واألهواءل ه  إايم
ك  على حتصيل اللوص والعبودية التامة، وقوله:  حثٌّ  نـ ع ُبدُ  إ ايم

ت ع نيُ  د ان  ا  ة والثبات واالستقامة، وقوله: القو   إىل طلب إشارةٌ  ن س  ه 
ر اط   ا منه من لدنه لطفً  ن عنده وهداية  م   إىل طلب علم   إشارةٌ  الص  

ا وال ممم أبدً اصل اآلايت أن أمر السلوك ال يُتفح .على وجه الكرامة
للنجاة إال بعد كمال اإلخالص وكمال اجلهد وكمال فهم  يكون وسيلةً 

ق هذه خادم ال يكون صاحلا للخدمات إال بعد حتق   بل كل   ،اهلداايت
كان خادم خملصا وموصوفا أبوصاف األمانة إن  .. مثالً  الصفات.

ة، ولكن كان من الكساىل والوانني القاعدين، واللوص والعف  
 ة، فال شك  والقو   ن أهل السعي واجلهد واجلد  ال م   ،و مةعة النُـ ج  وكالضُ 

 بع هداه ويكون من املطاوعني.ستطيع أن يت  أنه ك لٌّ على مواله، وال ي
ومع ذلك جماهد وليس بقاعد كاآلخرين،  ،وخادم آخر خملص أمني

 ؛كالضالني  مرار   خمدومه، وُُيطئ ذات   هول ال يفهم هداايت  ولكنه ج  
فمن جهله رمبا جيرتئ على املمنوعات، ويوقع نفسه يف املخاطرات 
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جهل جاذب من اجلهالت، واحملظورات، ويبعد عن مرضاة املوىل من 
ورمبا يضيع نفائس املوىل وُدرره وجواهره، من كمال جهله ومحقه وسوء 

مهه، فهذا الادم أيضا ال و فهمه، ويضع األشياء يف غري حملها من زيغ 
املخدوم، وُيسقطه جهله كل مرة عن  ةيستطيع أن يستحصل مرضا

 
 
عون امللوم، وال وم، وكذلك يعيش دائما كامللوقُ أعني مواله فيبكي كامل

يكون من املمدوحني. بل يراه املوىل كاملنحوس، الذي ال َييت خبري يف 
وأما الادم املبارك  سري، وُيرب بقعته ورحاله وأمواله يف كل حني.

والعبد املتربك الذي يُرضي مواله، وال يرتك نكتة من هداه، ويسمع 
ال يؤذي مواله ، و مرحباه، فهو الذي جيمع يف نفسه هذه الثالث سواي  

ا. ا مرضي  حه بكسل أو جهل، فيصري عبدً ط  ح  ط  ل، وال يُ د  خبيانة وح  
فهذه هي األشراط الثالثة للذين يسلكون سبل رهبم مسرتشدين. ويف 

 ُك  نـ ع ُبد ك  إىل الشرط األول، وإىل الشرط الثاين يف  إشارةٌ  إايم إ ايم
ت ع نيُ  د ان  الص   ا  ، وإىل الثالث يف ن س  . فطوىب للذين مجعوا هذه ر اط  ه 

ني، وأتدبوا مع رهبم بكل األدب، وسلكوا لالثالث ورجعوا إىل رهبم كام
بكل شريطة غري قاصرين. فأولئك الذين رضي هللا عنهم ورضوا عنه، 
ودخلوا حظرية القدس آمنني. وملا كانت هذه الشرائط أهم األمور 

ن أجزاء الدعاء، ليتدبر احلكيم م لها هللاُ للذي قصد سبل النور، جع  
 كالعقالء، وليستبني سبيل الائنني.  السالكُ 
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وهذا آخر ما أردان يف هذا الكتاب بفضل رب األرابب، واحلمد 
 ب   هلل رب العاملني. والسالم على سيدان ورسولنا حممد خامت النبيني. ر  

 نا من املنصورين. آمني.واجعل   ،بيهالسوء على مكذ   مطر   ر  ط  م  أ  
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 رينف ِ كإمتام اْلجة على امل
 من العلماء واملشايخ كلهم أمجعي

 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته
بتموين رمتوين، وكذ  أنكم أيها اإلخوان كف   وبعد.. فإين قد ُسعتُ 

احلق وظهر  ، وتبني   وحسبتموين مفرتاي، وانضلتموين حىت نُث ل ت الكنائنُ 
احلق، بل  كم هيبةُ كم، وما أخذت  عُ ز  عاز  مر الكائن، ولكن ما ركدت  األ
ا، وكنتم على قولكم من د  ا، وحسبتم احلق شيئا إ  مت عن القصد جد  ز  جُ 
 صر ين.امل

الوسواس،  يم ، وجن   اس  الن   فلما ارتبتم يف أمري وصرمت قرين  
 س يف أفكاركم، وفطنت ملا بطن من استنكاركم،ما هج   ستُ توج  

على  ها، ومجعتُ بعاجيت   فوجُ  ف  ف   ن ترتيبها، وصُ ا قد حسُ كتبً   فصن فتُ 
وء العقيق، وكان فيها نُ الرحيق، وقُـ  ر  َ  ك  وس   ،التحقيق صفاء الُدر  

ات الشياطني، وإصالح نزوات غنز  أوهام املتومهني، وعالجُ  إزعاجُ 
 العادين، ةالطاغني، ومعادا ةالباغني، ومعاان تعناإاملفسدين، وبيان 

ي ل احملتالني، وسطوة  وكيد الكائدين، مع كثري من الدالئل اجلائرين، وح 
 و"توضيح املرام"، (2)"فتح اإلسالم"،  (1) والرباهني. وكانت أُساؤها:

 و "مرآة كماالت اإلسالم".  (4)و"إزالة األوهام"،  (3)
وكنتم قوما  ،رمت داعي  هللا وعصيتمولكنكم ما رأيتم وتعاميتم، وكف  

 انتهى أمركم إىل تكفري املسلمني . وأصررمت على إنكاركم حىتعادين
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فتموين على ما مل تعلموا مل حتيطوا هبا، وعن   ابتم أسرارً ولعن املؤمنني، وكذ  
 إىلها أدليتُ  دلو   نم   مراتحني. وكم حقيقته، وكنتم تضحكون علي  

، ة  ل  ي أجد قطرة من علمكم وأخباركم، ولكنها مل ترجع ببُـ أَّناركم، لعل  
ني. مخ   وقنوط وُدر   َيس   يل منكم غري  ؤ  سُ  ين، وما زادة  ل  غُ  ع  ق  ومل جتتلب نـ  
 أقماره ومشوسه، وذرفت   على انقراض العلم ودروسه، وأفول   فاسرتجعتُ 

عيناي على حال قوم فيه تلك العلماء الذين هم معروق العظم، 
ا درً كل واحد منكم سا  دون من أسرار الدين. ومع ذلك وجدتُ واملبعم 

ن أرجاء حيائه، ومن أكابر ا م  قً فار  خيالئه، ومُ  ثوب   يف غلوائه، وسادالً 
 املفسدين.
 النفس خضراء   ركم، وأماطت جذابتُ ف  خ   جلبابُ  ت  ر نسافلما 

وال  ،أن النصح ال َيخذ فيكم متُ كم، فه  ر  ف  د   ريحُ  كم، وتواترت  ر  ف  قـ  
الثكالن،  هة  آ انصح كما ال ينفع املتمردين. فتأو هتُ  ينفعكم قولُ 

هللا أايًما، ُسجمًدا وقياًما، وخررت أمام  الن، ودعوتُ مُ وعيناي ت
 ا إليه أذايل وسيلته، ورفعتُ مبتغيً  ،بني يديه حتحضرته، واستطر 

 صرخي كعقرية املتأملني.
رين ئي، وبش  أخال   ة  أعدائي، وقل   حائي، واعتداء  ر  فرأى هللا بُـ 

 ينيم بتأييده املبني. فمنها ما وعدعل نم بفتوحات وآايت وكرامات، وم  
بون آبايت هللا وكانوا هبا كذ  َّنم كانوا يأريب يف عشرييت األقربني، 

وقالوا ال حاجة لنا إىل هللا وال إىل   ،ن، ويكفرون ابهلل ورسولهئو يستهز 
رينا هللا آية كتابه وال إىل رسوله خامت النبيني. وقالوا ال نتقبل آية حىت يُ 
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 ان، وإان   ال نؤمن ابلفرقان، وال نعلم ما الرسالة وما اإلييف أنفسنا، وإان  
إليه أيدي  ريب ابلتضرع واالبتهال، ومددتُ  من الكافرين. فدعوتُ 

ين وقال إنين ين ريب وقال سأريهم آية من أنفسهم، وأخرب  السؤال، فأهلم  
ع لا من بناتم آية هلم، فسم اها وقال إَّنا سأجعل بنتً  ، بةً ثي   سُتج 

ث نردها إليك  ،إىل ثالث سنة من يوم النكاح ها وأبوهاوت بعلُ وي
 ، راد وها إليكون أحدمها من العاصمني. وقال إان  بعد موتما، وال يك

 ،ر أحد وعديهفقد ظه   .ال تبديل لكلمات هللا، إن ربك فع ال ملا يريد
فكونوا لوعده اآلخر من املنتظرين.  ،ومات أبوها يف وقت موعود

هللا  املنتقد، وانظروا ابملصباح املت قد، هل هو فعلُ  ل  يف هذا أتم  فتأملوا 
ملحد كافر   تعاىل أو كيد املفرتين؟ وهل جيوز أن يستجيب هللا دعاء  

ألجل  هللاُ  تُ يرجل يُ  كما يستجيب دعاء املقبولني؟ وكيف ُيفى أمرُ 
ن هللا ال وجيعله يف أنبائه الغيبية من الصادقني؟ إ ،نيل  إعزازه وإجالله رجُ 

ا إال من ارتضى من رسول  الذي أرسله إلصالح ر على غيبه أحدً يُظه  
 ثني.دم لق يف زي  األنبياء واحملال

                                                           
 ام الدين، واسم عم بعلها واسم بعلها سلطان حممد ابن حممد بيك، وحممد بيك ابن نظ

" يف ضلع الهور. واسم أبيها مرزا  حممود بيك، وهم سكان قرية منحوسة املسماة "ف ىتم
أمحد بيك، وتـُُويف    بعد إهلامي هذا يف ميعاد اإلهلام. وأما بعلها سلطان حممد فح يٌّ، وبق ي 

ق وأنت خري الفاحتني. منه. من ميعاد موته قريبا من السنة. ربنا افت ح  بيننا وبني قومنا ابحل
 هـ. 1310صفر سنة 1
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ما وعدين ريب واستجاب دعائي يف رجل مفسد عدو هللا  ومنها
وأخربين أنه من اهلالكني. إنه كان  ،ورسوله املسمى ليكهرام الفشاوري

رين فبش   ،عليه بكلمات خبيثة، فدعوتُ  هللا ويتكلم يف شأنه نيبم  يسب  
 سنة، إن يف ذلك آلية للطالبني. ريب مبوته يف ست  

د بين رجل من املتنصرين الذي اُسه عومنها ما وعدين ريب إذ جادل  
احل ي ل  على دين ر ائبهللا آتم العنربسري، إنه كان أراد أن يشد  ج

ن من املتشددين. فصال على اإلسالم وكا ،هت  ء  و  س   يالنصارى، ويوار 
مكائده  ة ابلزحام، وزخرف  ة ابألانم، خمتص  ين يف حلقة مغتص  ث  وابح  

ه من معارف بياين، وجعلته ناين، وأبثثتُ إليه ع   يتُ إلرضاء الكافرين. فثن  
ر ويسدُ جهالته ح يف ة احلياء، وكان جيم  ن قل  مني. فما وجم م  من املفح  

إليه بعد  شهر، وكنا نغدوباحثة إىل نصف الت املوامتد   .واءلغاليف 
الظهرية، وتركنا  وقت اهلجري عند اشتداد حر  يف صالة الفجر، ونرجع 

وإفحام  نما أان يف فكر ألجل ظفر اإلسالماالسرتاحة كاجملاهدين. فبي
من يوم  عشر أشهراللئام، فإذا بش رين ريب بعد دعويت مبوته إىل مخسة 

ث جئناه واجتمعت  خامتة البحث، فاستيقظت وكنت من املطمئنني.
أن  فما لبثتُ  رت الدواة واألقالم،حض  احللقة، وحضر الاص والعام، وأُ 

ُت من رب األرابب، وأمليتُ وأنبأُت م   قعدتُ  ه يف الكتاب، ن كل ما ُأخرب 
ربيت، غربيت، وحسبت ذلك البحث أفضل قُ  ث ارحتلت من دار

 وحسبت ذلك النبأ نعمة من نعماء رب العاملني.
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فوا، عافاكم هللا وال تعجلوا يف تكفريي، وال تُسب وا وال تقذ  فتفكروا 
وإن كنتم يف شك فانتظروا هذه األنباء املذكورة، فإَّنا معيار لصدقي 

وين يت، ولن تضر  ة هللا وحج  عليكم حج   ت  وإن مل تنتهوا فقد مت   .وكذيب
سألون عند مالك يوم الدين. وإن تتوبوا وتتقوا فاهلل ال وستُ  ،شيئا

 ضيع أجر احملسنني.يُ 
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يم  م  هللا  الرممحب س  ن  الرمح 
احلمد هلل رب العاملني، الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين. والصالة 

د الرسل واألنبياء، أصفى األصفياء، د ُولد آدم سي  والسالم على سي  
 حممد خامت النبيني، وآله وأصحابه أمجعني.
فتق

ُ
ر إىل هللا القوي األمني، نور أما بعد.. فيقول العبد الضعيف امل

مرة اآلمنني، وجعله  مه هللا من اآلفات، وأدخله يف زُ الدين.. عص  
املفاسد من أهل  رأيتُ  جُت ُمذ  هل    كنتُ قد  ين إ.. نور الدينكاُسه: 

د هذا الدين، رجل جيد    األداين، أن أُرز ق رؤية  الزمان، وشاهدت تغري  
 
ُ
بشمر املؤمنني يف   قد نية ألن هللاويرجم الشياطني. وكنت أرجو هذه امل

ن ُكم  كتاب مبني، وقال وهو أصدق القائلني:  و ع د  هللُا المذ ين آم ُنوا م 
ل ف  المذ ين  م ن   ت خ  ل ف نـمُهم  يف األ ر ض  ك م ا اس  ت خ  و ع م ُلوا الصماحل  ات  ل ي س 

قـ ب ل ه م  
 ما ينطق عن  إىل آخر ما قال رب العاملني. وكذا قال الذي

: "إن هللا يبعث وحٌي يوح ى وهو الصدوق األمني  إالاهلوى إن هو 
د هلا دينها"، فكنُت ن جيد  يف هذه األمة على رأس كل مئة سنة م  

أنوار احلق  هللا مهبط   ية بيت  غ  هلذه البُـ  فقصدتُ  ه من املنتظرين.رمحت  ل  
ي عبًدا من فكنُت أجوُب الرباري، وأقطع الصحاري، وأستقر  ،واليقني

نيني  .العباد الراب 
تُ   يف البقعة املباركة املكر مة شيخي الشيخ السيد حسني  فتوُسم

، وشيخي الشيخ حممد الزرجي األنصاري، املهاجر الورع الزاهد التقي  
                                                           

 :56النور 
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بلقاء شيخي وسيدي وموالئي الشيخ عبد  يبة تشرفتُ ويف طابة الط  
جزاهم  ،من املت قني ،نكما أظ  ،الغين اجملددي األمحدي، وكلهم كانوا

رمحهم  - آمني اي رب العاملني. وهؤالء الشيوخ ،هللا عين  أحسن اجلزاء
كانوا على أعلى املراتب من التقوى والعلم، ولكن مل يكونوا على   - هللا

بهاتم مستأصلني، بل يف الزوااي أعداء الدين من القائمني، وال لشُ 
 متعبدين، ومبناجاة رهبم ُمتخل ني.

ن توج ه إىل دعوة النصارى، واآلرية، أيت يف العلماء م  وما ر 
رق املضل ني. ة، والفالسفة، واملعتزلة، وأمثاهلم من الف  والربامهة، والدهري  

العلوم  وابل رأيُت يف اهلند ما ينيف على تسع مئة ألف من الطلبة رفض
ذوا الدينية، واختاروا عليها العلوم اإلنكليزية، واأللسنة األوربية، واخت

ن ستني ألف ألف رسالة طُبعت يف م   د  ي  ز  وأ   ،من دون املؤمنني طانةً ب  
هذه املصيبة، وعليها نسمع املشائخ  .مقابلة اإلسالم واملسلمني

أهل الكمال  ن  د  ي  ن الدعوة واملناظرات خالف د  إيقولون أَّنم وأتباعهم 
فع ل  شاء هللا.. ما يعلمون ما يُ ن وأصحاب اليقني. وُعلماؤان.. إال م

ابلدين وأهل الدين. واملتكلمون منتهى تدقيقاتم مسألة إمكان كذب 
مكائد  ورد   وامتناعه ال لتبكيت الكافرين - نعوذ ابهلل - ئالبار 

 فنشكر مساعي الشيخ األجل   ،املعاندين. ومع هذه الشكوى
رمحة هللا اهلندي املك ي، والدكتور وزير خان، رمحهما  وأستاذي األكمل

ن السيد ىل، والسيد اإلمام أيب املنصور الدهلوي، والزكي الفط  هللا تعا
زيه القرآن"، وأمثاهلم ـ"تن فُ ى الكانفوري، والسيد اللبيب مصن   حممد عل
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فشكر هللا سعيهم وهو خري الشاكرين. لكن جهادهم مع  ،سل مهم هللا
عبة واحدة من خمالفي اإلسالم، ث ما كان ابآلايت السماوية ش

 إلهلية.والبشارات ا
.. أي  ر ُجل  واحد  من أفراد الدهر حريصً  وكنتُ  ا على رؤية ر ُجل 

إىل الوطن  وإفحام املخاصمني. فرجعتُ  يف املضمار لتأييد الدين قائم  
ياري، ومن املتعطشني س  بعصا ت   َّناري ورق   طُ خب  أ   انهل  وأان كاهلائم الو  

 الطالبني.
ءتين بشارة من جناب فبينما أنتظر النداء من الصادقني.. إذ جا

، جمد   ، والعامل  احلرب األبل   ئة، ومهدي الزمان، ومسيح د املالسيد األج ل  
. فجئُته ألنظر حقيقة احلال، فتفر سُت أنه "الرباهي" فالدوران، مؤل  

، فقال نه هللا لتجديد الديل، وأنه الذي انتدب  د  م الع  ك  هو املوعود احل  
ا على هذه امل ن ة العظيمة، لك هلل شكرً  سجدتُ . فالعاملي لَب َّْيك َّي إلهَ 

 احلمد والشكر والنعمة اي أرحم الرامحني. 
يتين ه، وغش  ين رأفتُ بيعته، حىت غمرت   ه، واستحسنتُ ت  حمبـ   ث اخرتتُ 

دي، بل ه على طاريف واتل  يف حبه من املشغوفني. فآثرتُ  ته، وصرتُ مود  
ه وعرفانه، صىب قليب علمُ يت األقربني. أوأعز   ،ي ووالديلعلى نفسي وأه

ه على العاملني، ن سعادة ج د ي أين آثرتُ وم   .يانهق  ا ملن أاتح يل لُ فشكرً 
من ال َيلو يف ميدان  من امليادين، فاحلمد  يف خدمته تشمري   فشم رتُ 

 هلل الذي أحسن إيلم وهو خري احملسنني.
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 اد  أمح     د  أمح    م  ن تفهيم   وعرفتُ  دىاهلُ   زادين   هيتُ الق    ذ  مُ   هللا  و  فـ  
 داسه   مُ   منه  فصرتُ   عليم   أانر     واضح   غري   مشكل   ص  ن عويوكم م  
 داالع    ل  قات    مثله   رأينا   وما إن   بدا  بطالً   همثل     رأينا  إن    وما 
 دالح  ومُ   ا ظ  ف     كان   نم   به وكذ   وظامل ٌ    هول ج     قومٌ    هر  وأكف  

 داؤي   مُ    النيبم   جاء   ن م     رُ كفم يُ    م إحدى املصائب  وهذا على اإلسال
 نداف  مُ  وك ُسم  احلق   أهل أال إن           ق  صاد   ر  كف   مُ   ح ايد  متُ  أيف القوم  

 ىدالرم  ا قد دعاك إىل طريقً  أخذت           هوبعد   دى العرفان جهالً هُ  ذت  نب  
 دازو  مُ  النشور  يوم  يف   قحر  فتُ   ادً رض مفس  يف األ تسعى اليوم   وإن كنت  

 داتبد    أبيت   وما  ديتُ ري هُ م  ع  ل   ساعةً   رت  تفك    إكفار   ل  ب  قـ   ولو 
 داوأوك     أمتم   الباري ى ض  وكان ر       ن سوء نيةم   ضي القوم  لرتُ  قصدت  

 وأمحدا   دانه   قد    الربااي إله  ابً مقرم    نم د  ع  ب  تُـ ل   يديك  يف  وما 
 داد  ن  ف  ض    رأينا ما   افرً كُ   ك ثلُ فم   هوكتبت   ه صدق    لتقب    وقد كنت  

 داج  ر  وأ     الصائلني  رؤوس   وداىف   كمخواصم  ا صدقً   أال إنه قد فاق
 داحمم     حيب     مقبوال    نُ أتلع   همثيل    الرباري   ول  غُ  اي   رُ كف  أتُ 

 داوأفس     ىوعف    م وأرداكمهلكت  ر  مزو     شيخ    ر  م  ا لكم اي زُ وتعسً 
 داتعم   الشرور   ويستقري  شريرٌ    هاوُ ش  ح   والشتم    السبُ  بٌ ت  له كُ 
 داوأبع   مبني   حق   نم    وابعد    همه  و    ضالالت ن كثريا م    أضلم 

 دافرم ت     املفسدين  طريق  يف م  نع   خاصةً   الفضيلة    أرى فيه وما إن  
 دارف  ويُ  إليها  قى م  احلُ   ب  يجل  ول   د  ئراث     ي  غ  ل بـ      رساالت     شيعيُ 

 داأمح    ذمم  إذ   يناهعاد   هللا   ويف وعداوةٌ  به   بغضٌ   يل وما كان 
 داا وشد  ن عادى ولي  م   ك ذ  خ  كأ   معاند  كل     رأس   إهلي   اي ذ  فخُ 
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 داحتس    باه  مُ   على سب    حريص    بمكذ     لكل      آايت  لتكون 
 املهتدى  قول بقول ذي  كلم   ع  ود   نوره  ذيل   ذ  العرفان خُ  طالب   واي

 دامث   إ     يالقي    بصرٌ  يالحظها  ةخفي    وسبلٌ   أسرارٌ   الدين ويف 
 داجمد   فينا   بعث  رحيم   ب   لر   كله   احلمد أن   دعواان  وآخر 
 

 قد متت هذه القصائد، وقد أحببنا أن نلحقها ببعض قصائد بليغة
ق السيد حممد سعيد الشامي فصيحة، من كالم األديب املفل  

ان ان ومرشد  د  ح هبا سي  قد نظمها ومد   - مه هللا تعاىلسل   - الطرابلسي
 ه.ف  النصرانية ومن خال   الفرقة   اإليه فيها، وهج املشار  
 

 لياءُ الع      هاذيل   ب ك تسح  وأتت     ك العظماءُ جمد   رفعة  ل    عت  خض  
 الشعراءُ      مبدحيك   وتفاخرت    مت  وسل   ك مع الوقار إلي ت  ورن  

 ناءُ ع    الزمان من فيك  الذ    ن  م   على ولك األمان من الزمان وما 
 اآلابءُ     قبلك  نم    هحاز    قد  ن إهلك فوق مام   فضالً  ت  ز  قد حُ 
 عطاءُ  إلله لو   األانم   يف   لك  كٌ ا ليس فيه مشار  علمً  يت  وحو  

 او ءجا    إليه    اعم      مُ أغناهُ  ببابه  الوفودُ  ل نز    إذا  نم    اي
 األنباءُ   تصح     قد  به  ٌد وع  ذاوحبم  د الرسولُ أنت الذي وع  

 اإلرواءُ   ح لمه  ودعوت    ربمك   أنت الذي إن  حلم ج د ٌب يف املال 
 الءُ م   وراحتاه    ُييب   إذ ال  أً بك ملج اقد رض وىب لعبد  طُ 

 كاءُ ُذ   فيه  أنت  العصر  وكذا لكهممُ  بيضةُ  أنت  لقوم   طوىب
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 راءُ ه  الزم   حها و  يف س   ت  فلقد بد   قاطنٌ  فيها   أنت  لدار    طوىب
 اءُ ر  الضم     فكش  يرجى املراد وتُ  به ن وم    األجل    اي أيها احلرب ُ 

 داءُ ر    اجلمال  من ا عليه وجهً  إين ألرغب أن أرى لك سيدي
 األشياءُ  بوجودك   قت  حق    قد وصفاته ذاته  يف    واحدا   اي

 زاءُ و  اجل       مبقامك     نت  وتزي   هأركانُ   للعال استقامت  وبك 
 اجلهالءُ   هامم ط     اطرقً   ت  ن  بـ  وأ   اهلدى م  ل  احلق اي ع   دين   دت  ي  أ  

 ءُ فنا يليه    وما   الدهورُ   تفىن اابذخً   الإلسالم حصنً  ورفعت  
 قواءُ إ   همسم م    قد   هم غي    يف رك حىت أصبحواالش    أهل   ت  أ  ونك  
 أعباءُ        همبم ك  أ      رأوه    ملا بينهم للشريعة   اسيفً   ت  ل  وسل  

 أهباءُ     فكأَّنم    هع  ق  و     ن م   وان  حىت انث تضرب فيهم   ما زلت  
 واءُ ل    منه     كعلي   اإلله  أن وار  ا لينتصروا عليك وما د  ؤو جا

 إعياءُ    همدم فص    إليه    دواقص   ابلذي وا أن يفوزوا وا ورامُ صالُ 
 باءُ ض  ع      هف  ك     ا ورً صُ ه     اأسدً  رأوا  ملا     أحزاهبم   قت  وتفر  

 اآلراءُ     فخابت   بوككذ     بل همجئت   إذ  آمنوا   هم لورم ما ض  
 اءُ م  الصم    ت  نب  وتُ    لني  ت     ىتح لواأم   ما   لوا إىلأن يص   هيهات  

 ساءُ أب          بقلوهبم    لت  ز ـ وتن    الذي قصدوا إليه من الردى بئس  
 وأين منه ُساءُ   السماء  بل يف ت  عيسى مل ي ُ  وا وقالوا إن  ضل  

 فيه خفاءُ   ليس  حقٌّ   واملوتُ  هم   أُ   موتة    قد مات عيسى مثل  
 راءُ ب     منه   والرب   أرى   فيما ؤمنمب  ن كان ينكر ذا فليسم  

م  كان عيسى   إن    القدماءُ   فهكذا   مام  احل    ذاق   ما  عيد  بُ   َيتني 
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 اءُ رب  الغ     هملت  مح    وال    سهالً  وال  أهالً   وال  هبم  اال مرحبً 
 باءُ ص  ح    همذ  جتُ    الدهور     رم م   ا  مس  ا معصباحً  حت  كال وال بر  
 عاءُ ورُ    بٌ لُ ك  أ      افاستحوذت   ت  عو   إذا   بايالذ م قوم كأَّن

 عاءُ ن  ش     طريقة   احلالل   إن  وعندهم بون من احلالل ال يقر  
 غذاءُ    ه م  يرُ   ملن   احلرام  إن همأبصارُ  وإىل احلرام شواخصٌ 

 إحصاءُ     جلميله    وما   حبرٌ  هثلُ م     ما  الذي  اي أيها البحر 
 األنواءُ   تفعل   ال  مبا   فعلت   أنواؤه  الذي  الغيث  أيها  بل
 قاءُ ر  الو     ت  غن    قد  وما   د  جن    صبا  ت  هب   كلما    اك ريب  حي  

 العظماءُ   جمدك لرفعة   ت  خضع   دٌ نش  مُ  مدحيك  يف   رّنم  ت   أو ما 
 السيد حممد سعيد الشامي

 
 وله رمحه هللا تعاىل

 

 الغفران       دائم       رب        هلل   اإلذعان     صادقُ    غزيرٌ    محدٌ 
 الفرقان      لز ـ ن  ومُ   ي األانم  ش  ن  مُ  واإلحسان    العفو    كثريُ     فردٌ 

 الطعان   ق  حاذ    شهم    ع  ق  و   ن م   الصلبان     دولةُ    ريت  ب  أُ   إذ قد
   ي  حُم      نان  س    يف احلرب إذ يعدو حبد   

 
 النريان      دُ وق  ومُ     نون  امل

 سوان  أ    على  خممصة    يوم   يف  عان  ب  الض    لة  ع  ر   ف  كالليث صاد  
 الفرسان    بكثرة    يكرتث     مل نان  اجل      تُ َثب      رٌ بـ  ز  ه     أسدٌ 

 العينان     هبا    ت  قر     ودالئل      الربهان    ع  بقاط    الشكوك    ل  ت  بـ  
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 الظمآن    على ها ر  حب ُ أ     حم س  وأ   ان  العرف     موائد      دم م  أ     رب ٌ ح  
 األذقان    س  كم نُ    ويالً   عوند  ي   ان  املن      بقدرة   الصوم   ع رد  
 أن ترى لك َثن   عيين  هيهات   الشان    العظيمُ  املوىل   أيها  اي

 الن  ق  الثـم   كفضل     ل  تناق   ولقد  زمان   كل     فخر   ا مً ل  ع   إذ كنت  
 األغصان    د  يم مُ    ريحٌ   زم ه   ما  واألمان      ابلعز   م  ودُ    م  فانع  

 
 

 ه هللاجلناب املشار إليه رمح   ممتدحامتغزال و ول ُه رمحه هللا تعاىل 
 

 وأصيال  بكرةً    أراه   يوعدو   بعيين  أحب   ن م   أرى  ال   أال
 قتيال  وتُ غد    فقد  كوينوأدر     وينقُ حل   ا يب ح  اي لقومي واي لص  

 حتويال  ترى   ال عنه  ا مً أسهُ  بقليب   راشقات     اظ  حل     نم  
 زجنبيال     هزاجُ م      ضاب  ورُ  عليها  الشقيقُ    أينع     وخدود  

 كحيال   اوطرفً    وةً ن  ر  ت  إذ رن   ينت  سبـ      قاداين    من     ية ب  ظ  
 تذليال   لت  ل  ذُ  الغصون    كتثين    يتثىن     إذا      هاد  ق     ذا حبم 

 متثيال  هلا    أرى   الهاحُ  يف  م  ما الشمس عندي وال البدر فاعل  
 بديال   أراها    إن     بسواها براض    ناناجل   يف   كال ولستُ 

 يالل  ش  ن  خ     ال  ه  ث  م  ع      ال  ئ  م  ص  مُ   اليثً   ما كنتُ   ولقد أراين بعد
 ذليال   العزيز      رىي    وبعيين صويت  جاملدجم   سُ ب األمح  يره  

 العويال يدعو عليم   آوي  وابنُ   جسمي ،كيتُ اي فد   ،ب النملةُ تسح  
 مجيال   ن  ألصرب      هواها    يف اغرامً    ننتُ جُ   وإن    أين غري  
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 وسهوال  ا الئعً ت     ت  ختط    قد  املطااي  إليه  مام الذيفعسى اهلُ 
 مثيال أضحى عيسى املسيح  ن لم   قوم   أشرفُ   يراه  عبد     خريُ 
 الرحيال  أنوي  قبل   عن قريب  يب  ما   ويكشف   يراين   إن

 
 

املبارك  ا على هذا الكتابظر مقر   - رمحه هللا تعاىل - وقال
 ع هللا به املسلميا للجناب األقدس نفَ ومادحر 

 

 روسان النظم البديع طُ وحوى م   الربيع نضارةً  ر  ه  حكى ز   كتابٌ 
 عن أن يكون له احلبيب جليسا ةً ومسر    فكاهةً   األديب    غين يُ 

 وسامشُ   ني  ج  د     إذا الليال   عُ د  ت   أنوارهُ  الذي   رب ُ احل    قد صاغه
 كالشام حيث أقام فيها عيسى فإَّنا    القاداين      ر  د      هلل  
 تقديسا    أرجاؤها   وتقدست   ىمه     املواهب قد هبا غيثُ  بلدٌ 

 الناموسا    هرب     حباه    جبالً  ت  حو    إذ  إيلياءٌ   هي فكأمنا 
 تدليسا   يرى   وال الزمان  وهُ فُ  ثناء خصاله  عن  ر  تقاص     مٌ ر  قـ  

 عروسا الكمال  ب  ت  عال رُ  مٌ ه  ش   هُ موجُ   ابملعارف    تالطم   حبرٌ 
 
 

 أيضاعليه ظا وقال مقر  
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 هللا على سيد املرسلني. ىني. وصلاحلمد هلل رب العامل
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 تُ ل  بة البيان، وأج  ل  طريف يف مضمار ح   أما بعد.. فإين قد سر حتُ 
اليت ابتكرها  جالة  داح فكري يف حديقة بستان األذهان، أعين العُ ق  

قطره،  دهره، وسحبانُ  رجال العرفان، انبغةُ  الزمان، وحمط   فكارأ نتيجةُ 
العامل  العز واألمان، الشيخُ  مركزُ ان ومرشدان مسيح الزمان، سيدُ 

ن أُنز ل عليه الفرقان، امة، ُس  ي  م  ذ الفه  ب  ه  الفاضل اجل   ربُ العال مة، احل  
صال، أدام عال وال  عدانن، عليه الصالة والسالم، أمحد الف   د  ل  وُ  د  سي  

ل مقبم  ع األفضال، وال زال مرفوع اجلنابهللا عليه سوابغ اإلجالل ومناب
ر ة اليتيمة، والروضة األريضة، ى، والد  ح املعلم د  ا الق  ، فوجدتُ األعتاب

دو واحلديقة املثمرة، وكيف ال ومُ   يشار إليه ابألانمل، وحبرٌ  ربٌ ها ح  ج 
ر ه ه بقويل إذ كان به أحرى، وبس  يتُ ليس له من ساحل، فكأمنا قد عن  

 أدرى.
 
 

 يوجدُ   ال  أبنه ولقد حلفتُ     يوجد يف الزمان نظريه هيهات  
 هم يتهجدواوالقائمني ظالم   ىن    م    إىل الراقصات   ابهلل رب   

 
 

، وأجاد   وه، وال عدمه بنوه، إذ قد أحسن  ه، وال ُفضم فُ ر  د   فلله  
 فيما به أفاد. غ  وابل  

  تْ   مَّ   تَ 
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 الرمحن الرحيم هللا مسب
 ع  العرفان، وأطم اهلداية يف قلوب أهل مشوس   احلمد هلل الذي أطلع  

على  د  ينابيع املكارم لري    ع  نفوس أهل الغواية يف ورود منهل الغفران، وأنب
ض أعالم ع منابر التقديس والتحميد وخف  ظمآن، ورف   زالهلا كل  

ان ونبينا حممد  البهتان. والصالة والسالم على سيد ُولد  عدانن، سيد  
 ن.أواه يف كل وقت و الذي أتى ابلبيان، وعلى آله وأصحابه وأزواج

ان، حممد ذنبه، وفقري عفو ربه املن   أما بعد.. فيقول أسريُ 
اهلند وبلدة  نين ملا دخلتُ إالطرابلسي الشامي الشهري حبميدان، 

مجيع البلدان، موالان وسيدان الشيخ  رب   ها بل وح  رب  حب   قاداين، واجتمعتُ 
على هذا  ب الوقت ومسيح الزمان، واطلعتُ صاح   مّيزا غالم أمحد

ه، وإين أراه قد انتضى ه استملحتُ الكتاب.. فإذا كتاب إذا ما حملتُ 
 أعطى كلم  ،جو  الع   يذو  وإفحام املخاصمني املخالفني جإلزعا  ،احلجج  

يدعو الضالني إىل الصالح، وما  .ذي سهم سهمه، وما أخطأ سهمه
على املسلمني إطاعة أمره، وقد  بمن لوازم الفالح، وج   ع ُنكتةً يد  
وهو يعلم سر الناس  ،شر ب  قليب أنه من الصادقني، وهللا حسيبأُ 

وجهرهم، ويعلم ما يف السماوات واألرضني، وآخر دعواان أن احلمد هلل 
 رب العاملني.
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 رؤَّي غريبة
يف عجز الليل على العادة لصالة الفجر، ث بعد  اعلموا أين قمتُ 

قد  - رمحه هللا تعاىل - دانكأن مرش  ين عيين ابلنوم، فرأيتُ أدائها غلبت  
لق، من بالد خمتلفة ا غفريا من ال  ا كثريا فاخرا، ودعا إليه مج  صنع طعامً 

عديدة، وجلس عليها أولئك  رًا وموائد  ف  ط سُ ا، ث بس   وعجمً عرابً 
 هم، فأكلوا وقاموا وبقيتُ اخر أُ القوم.. عشرة عشرة.. وأان معهم يف 

عن ييين مكاان  فنظرتُ  .ع  شب   غري   وقمتُ  ين الجلُ فداخل   .منفردا
 مملوءً 

 
ث انتهيت وانتهى  .منه حىت اكتفيت ب  أغُ  ق، فصرتُ ر  ا من امل

، وقد فُر ش أبنواع الُفُرش النفيسة، فجلسوا الناس إىل مكان املذكور  
ظ حبسب مراتبهم، وفيهم العلماء واألمراء وغريهم. فقام رجل منهم يع  

فية، وكأنه نسب قوال إىل األولياء.. الناس على طريقة الفقهاء احلن
 .ن هللا آابء األولياء إن كانوا يقولون هبذا"فقال أحد أهل احملفل: "لع  

اإلمام  . وجرى ذكرُ ب أولياء هللامل تكذ   ،فقلت: ال.. بل أابك
عليه وقلت: أتشتم إمام الدنيا يف  منهم، فغضبتُ  ه رجلٌ بم ري فس  هاجلو 

أيده  - هللا تعاىل؟" ورأيت كأن  املذكور  اللغات العربية وال ختاف من 
ك يب منفردا طريقا مستقيما حمفوفا قد أخذ بيدي، وسل   - هللا تعاىل

إما يف الشام أو يف  اإلقامة   ابألزهار واألشجار، وقال يل: إين قد أردتُ 
إن رأيي أن تقيم يف الشام، فقلت له:  ذا؟فما رأيك يف ه ،أمرتسر

وتتخذ  ،املسلمني، وهبا تتأهل وتبين لك بيتً ل اعق  فإَّنا أرض هللا وم  
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لك فإنه  رتُ كمعي يف مكاين حيث ذ  ا، وإن أقمت   وأرضً بستاانً 
أحسن، وأتكف ل لك جبميع ذلك. فقال يل: إن شاء هللا أفعل ما 

الوجه  ب  مديد القامة، أصه   ل  جيء برجُ قد . ورأيت كأن به أشرت  
ن رقديت م   ث هببتُ  .راد قتلهكأنه ي  ة قبيحةئواللحية، يف ثياب رث ة وهي

متعجبا من ذلك، وأظنه خريا وإقباال للمذكور وأمًنا له من نوائب 
ته، وهللا أعلم ابلصواب، وإليه املرجع واملآب.   الزمان. هذا ما رأيته وعرب 
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