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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 :الذين اصطفى، وبعداحلمد هلل والسالم على عباده 

عبد  رسل إيلَّ السيد   أ  فإين رأيت يف هذه األايم اشتهارا ومكتوبً 
بد دكن. فلما قرأت االشتهار إذا آالرازق القادري البغدادي من حيدر 

، هو من أخ مؤمن خيّوفين كما خيّوف املل   ك  املقتدر  املرتدَّ الكافر  الفّجار 
ويس لُّ لقتلي السيف البّتار، وقد صال عليَّ كرجل يهجم على رجل، 

 فزفر زفرة القيظ، وكاد يتمّيز من الغيظ، ونظر إيلَّ كاحململقني. 
وسائل العرفان، وما دان أواصر حتقيق البيان،  ورأيت أنه ما مسَّ 

 ل  كفروا أو ارتدوا، فأراد أن يكون أوّ   وكّفرين وسّبين، وحسبين من الذين
الالعنني والقاتلني. وإنه قد فنت قلوب بعض الناس، وأدانهم من شر 
الوسواس، فسنح يل أن أكتب يف هذه الرسالة ما ينفعه وينفع عرب 

اشتهاره ومكتوبه، مث نكتب  الناظرين. فاآلن نكتب أوالً  ني ويسرّ احلرم  
 ب أسلوبه.جوابه وهنذّ 

فيه بنظر الوداد، زادك هللا يف الصالح والسداد،  ر  نظ  اارئ! فأيها الق
   ، وما توفيقي إال بهلل النصري املعني.يت  ول  مبا أ   يت  لّ  ، وم  وتيت  يت  مبا أ  نّ  وه  
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 شتهار من السيد البغدادي رمحه هللا وهداهاال
 بسم هللا الرمحن الرحيم

بعده، وعلى آله احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب 
 :وصحبه وحزبه، وبعد

فمما ال خيفى على أساطني الدين املتني، وعلماء أئمة املسلمني، ما 
ظهر ظهور الشمس، وما بن بيان األمس، من خرافات وكفرايت املرزا 
غالم أمحد القادايين البنجايب، وما اّدعاه من أنه املسيح بن مرمي، وأنه 

ي إليه وي كّلمه كفاًحا احلق  ي لق ى إليه اإلهلامات من حضرة ، وي وح 
اطبه شفاًها، وأن هللا أرسله لكسر الصليب وقتل اخلنـزير وإقامة  وخي 
اطبه وي ناجيه بقوله: اي عيسى بن مرمي إين  احلدود الشرعية، وهللا تعاىل خي 

عن اجلاهلني، وأن بيعته  ض  مبا تؤمر وأعر   ع  فاصد   ةً أرسلتك للناس كافّ 
اه هللا وليس حبّي، وأنه هو عيسى بذاته، وغري توفّ   وأن عيسى ،حق

منه املسامع، كما رأيته مسطورا يف  منه األضالع، وتستكّ  ذلك مما ترتجّ 
ك به ، وهت  ، الذي عارض به القرآن  مبرآة كماالت اإلسالمكتابه املسمى 

عدانن، عالوة على ما ذكره يف كتبه السابقة، من  د  ل  و   د  شريعة سيّ 
ن طمس هللا بصره لكاذبة. وهذا مما ال يطيق الصرب عليه إال م  أساطريه ا

 وطبع على بصريته.
، ويف رايسة حيدر آبد ةً والعجب العجاب أن يف داير اهلند عامّ 

ن فحول العلماء وأشبال الفضالء ما يضيق عن كثرهتم نطاق ة، م  خاصّ 
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 ضلّ جال امللعوا على شقاشق ذلك الدّ احلصر، هذا مع كوهنم علموا واطّ 
ره يف الدنيا إال السيف البتّار، وال يف اآلخرة ال، الذي ال ي طهّ البطّ  الضالّ 

ميدان احلق  جمال وى يفر  ه، وأ  دّ  ج   ر عن ساعد  ن شّ إال الّنار، فلم أر م  
أقواله،  نه بسنان قلمه وتبيانه، وردَّ مهّته وبيانه، وطع   حه بصارم  ه، وكف  د  ن  ر  ف  

ه على شؤم أفعاله، وأنقذ عباد هللا املؤمنني من شر فتنته، ونصر وأوقف  
على  ،وشريعته. فوا أسفاه! ووا أسفاه! مث وا أسفاه دين رسول هللا 

 أهل مهّة البطون، إانَّ هلل وإانَّ إليه راجعون.
ين اطلعت على كل صفحات كتاب ذلك الضال، املمسوخ إوحيث 

األانم، وما تعّدى بالزدراء على ك به شريعة سّيد الدّجال، وما هت  
على متام عباراته اليت ال يتفّوه هبا إال كل  ، ووقفت  سيدان عيسى 

ض أقواله عن بعضها ا شاكًّا يف رسالة الرسول، مع تناق  خمذول، أو زنديقً 
ا بعض، التزمت، وبهلل أستعني، إذ هو الناصر واملعني، أن أر ّد كتابه حرفً 

ل والظالم عن مرآة الكشف الض"بكتاب أمسّيه ، ا بصفّ  ، وصفًّ حبرف  
إن شاء هللا نظر الناظر، ويشرح بفضل هللا  ، ردًّا يسرّ "كماالت اإلسالم
 القلب واخلاطر.

مث عزمت أن أرسل كتاب املردود عليه إىل العراق وبغداد، 
ه من أهل الزيغ واإلحلاد، فه كون  العلماء األعالم على م صنَّ  ليحكمون

فأكون إن شاء هللا السبب األقوى حلسم ماّدة هذا الفساد، وجالء تلك 

                                                           
 )هكذا يف اشتهار البغدادي. )الناشر 
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مين للشريعة األمحدية، وغريةً على  الغ ّمة املدهلّمة عن سائر العباد، خدمةً 
ل، واألمل بهلل قوي، أن يكون إكمال هذا وأؤمّ  .انموس ال م ّلة احملمدية

احلال بوجه  شهر  اًل ثة أشهر، فوجب أوّ على املردود بظرف ثال الردّ 
ن أن ن وقف عليه، أن يعلموا علًما يقيًنا ال م رية فيه م  ة م  االشتهار لكافّ 

ابون أيتونكم دّجالون كذّ  ق عليهم قول النيب هذا املمسوخ وأمثاله ي طل  
ونكم بألحاديث مبا مل تسمعوا أنتم وال آبؤكم، فإايكم وإايهم، ال ي ضلّ 

نونكم. هذا وهللا اهلادي إىل سواء السبيل، فهو حسبنا ونعم وال يفت
 .الوكيل فقط

املشتهر السيد عبد الرزاق القادري النقشبندي الرفاعي البغدادي، 
 وارد حال بلدة حيدر آبد.
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 يد البغدادي رمحه هللا وهداهمكتوب الس  
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 . وآله وصحبه ومن واالهالة والسالم على رسول هللااحلمد هلل، والصّ 
فتقر الوصّية يل وإل

 
ان، ك احلنّ املل   ةىل رمحإخواين بتقوى هللا من العبد امل

املدعو بلسيد عبد الرزاق القادري النقشبندي البغدادي، أانله هللا شفاعة 
 ظه من كيد الشياطني واألعادي، إىل خدمة األجلّ نبيه اهلادي، وحف  

رموز املشكالت  واملطاع املبّجل العامل الفاضل، واجملتهد الكامل، حاّلل  
أبلطف املعاين، وأظرف الرتصيف واملباين، املولوي مرزا غالم أمحد 
القادايين، حفظه هللا من زلة القدم، وعثرة اللسان والقلم، حب رمة النيب 

 آمني. ،األكرم 
 اتهأما بعد.. فالسالم عليكم ورمحة هللا وبرك

 ،على كتابكم املسمى مبرآة كماالت اإلسالم ال خيفى أنه قد اطلعت  
ا مبعانيه وفحاويه، ونكاته ومبانيه، مت مبا فيه، وأحطت فهمً وعل  

على من اطّلع على  رى ال ما تسمع، ولو مل تقسمونتواجلواب ما 
نان القلم إىل ح لفظه، ملا صرفنا ع  ذلك الكتاب أبن يرّد خطأه، ويوضّ  

على  وقد جرت س ّنة أهل العلم من قدمي الزمان وحادثه يف الردّ  .رّده
دكم االشتهار يف هذا الباب، ولعل ور   .الباطل، وبلتزييف على العاطل

فال تكونوا بلوجل، وارفعوا عنكم نقاب اخلجل. فلعل أن ال يتيسر طبع 
                                                           

  البغدادي. )الناشر( مكتوبهكذا يف 
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كتابنا لقرب سفران إىل الوطن، لكن أرجو أن تتحفوين بنسخة من 
 فإن النسخة اليت هي عندي عارية، بشرط أن ت سرعون مرآتكم،

 إبرساهلا يف الربيد، والسالم خري اخلتام.
 د عبد الرزاق القادري النقشبندي البغدادي، غفر هللا لهملتمسه السيّ  

 .ـه 1310ذي احلجة سنة  28 ةمؤرخ
 

                                                           
  البغدادي. )الناشر( مكتوبهكذا يف 
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 جواب االشتهار واملكتوب
 بسم هللا الرمحن الرحيم

الم على رسوله حممد سّيد العاملني، والصالة والسّ احلمد هلل رّب 
النبّيني وخامت املرسلني، وفخر األولني واآلخرين، ومنبع كل فهم وحزم 

وسراج منري للسالكني املّتبعني، وعلى آله اهلادين، وأصحابه  ىونور وهد
ين، وعلى كل من تبعه من األولياء والشهداء والصلحاء شادوا الدّ  نالذي

 أمجعني.
ن ، م  مونرون املعظَّ رون املوقَّ الم عليكم، أيها الصلحاء املعزَّ سّ ال

 رين املطرودين املهجورين.فَّ رين املكإخوانكم احملقَّ 
.. فإنه قد بلغين مكتوبك واشتهارك اي أخي بقرييت "قاداين"، وبعد

حتسبها مستقيمة،  فأشكرك وأدعو لك، فإنك ذّكرتين وذاكرتين سب الً 
 ،على دين هللا ورسوله كاملغضبني، فجزاك هللا أحسن اجلزاء ين غريةً ت  ول م  

ب، فإنك ك رجل صاحل طيّ هو خري احملسنني. وأرى أنّ و وأحسن إليك 
ا ومل تداهن قوال، صحً ن   ما صربت على ما حاك يف صدرك، ومل أتل  

ري   الصاحلني.  وكذلك س 
، قد ولكن.. أيها اخل لُّ الودود، واحل بُّ املودود! عفا هللا عنك

ا ومن وحسبت أخاك املؤمن بهلل ورسوله وكتابه مرتدًّ  استعجلت  
ش حقيقة األمر وتفهم فتّ  هام قبل أن ت  يتين بلسّ  الكافرين. ولّومتين ورم  

الكالم، أو تستفسر مين كدأب احملققني. والعجب منك.. ومن  سرّ 
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مثلك رجل صاحل، تقّي نقّي، حليم كرمي.. أنك تكتب يف اشتهارك أن 
ل بلّسيف البتّار، أو ي لقى يف النار، كما اء هذا الرجل املرتد أن ي قت  جز 

 هو جزاء املرتدين.
أيها األخ الصاحل! أسّرك هللا ورعاك، وحفظك ومحاك، وفتح عينك  

قد ق تلنا قبل سيفك و وال ر مح وال انر،  بّتار   وهداك، ال ختّوفين من سيف  
رفها، وإاّن إن شاء هللا بعد ذلك ال تع ال تعلمه، وذ قنا طعم انر   بسيف  

 من املنعمني.
أيها العزيز! إن الذين أخلصوا قلوهبم هلل، وأسلموا وجوههم هلل، 

وال يرتكهم موالهم،  ،رهّبمهللا من ح ّب هللا، فال يضّيعهم  اوشربوا كأسً 
، وكل ذرة األحجار، ورق األشجار، وكل قطرة البحار   ولو عاداهم كلّ 

ني. بل الذين يطيعونه وال يبتغون إال مرضاته، هم قوم ما يف العامل وكلّ 
بعد  وال غم   ال حيزهنم إال فراقه، وإذا وجدوا ما ابتغوا فال يبقى هلم هم  

فرقة، وجيعل هللا  قوم وال لعن   ذلك ولو ق تلوا وأ حرقوا، وال يضّرهم سبُّ 
نا ما يف سبّ  رمحًة يف حقهم. أال يعلم رب لعنة  بركًة عليهم، وكلَّ  كلَّ 

 صدوران؟ أأنت أعلم منه؟ فال تكن من املستعجلني.
الرب اجلليل، وليس كتابنا  صيت  االسبيل، وما ع ي! ما تركت  اي أخ  

إال الفرقان الكرمي، وليس نبّينا وحمبوبنا إال املصطفى الرحيم، ولعنة هللا 
خيرجون عن دينه مثقال ذرّة، فهم يدخلون جهنم ملعونني.  الذين على

ومعارف ال يزامحها عقيدة وال  ن كاتً ولكن اي أخي.. إن يف كتاب هللا 
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، وال ي لّقاها من األمم إال الذي وجد وقت ظهورها، وكان يناقضها حكم  
إال  وهلل أسرار  وأسرار  وراء أسرار  ال تطل ع جنومها من املنقطعني املبعوثني.

فعلت ملا يف وقتها، فال جتادل هللا يف أسراره. أجترتئ على ربك وتقول 
 كذا ومل ما فعلت كذا؟

ىل هللا وال تدخل يف غيوبه، وال تزّخ دقائق غيب هللا إ   ض  ي! فوّ  اي أخ  
املعارف اليت دّق مأخذها يف ظواهر الشرع، وال تـ ق ف  ما ليس لك به 

قني. ما كان إميان األخيار من نفسك على سبيل املت ت  علم، وثبّ  
زول إال إمجاليا، وكانوا يؤمنون بلن   زول املسيح الصحابة والتابعني بن  

وكيف  .جممال، ويفّوضون تفاصيلها إىل هللا خالق السماوات واألرضني
قد أخرب يف كتابه  على املعىن احلقيقي، وهللا   جيوز نزول املسيح 

  ومات؟ ويّف  العزيز أنه ت  
    اي  ع يس ى إ يّن  م تـ و فّ يك  و ر اف ع ك  إ يل َّ  وقال:

ت ين  ك ن ت  أ ن ت  الرَّق يب  ع ل ي ه م  وقال:    فـ ل ّما تـ و فَـّيـ 
ا ال م و ت  وقال:  ك  الَّيت  ق ض ى ع ل يـ ه    فـ ي م س 
ن اه ا أ هنَّ م  ال يـ ر ج  وقال:  ل ك    ع ون  و ح ر ام  ع ل ى قـ ر ي ة  أ ه 

                                                           
  :56 آل عمران    :118املائدة   :43الزمر   :96األنبياء   

 

 

 



                                                                                                                         باقة من بستان املهدي حتفة بغداد
 

 

14 

  س ل  و م ا حم  مَّد  إ ال ر س ول  ق د  خ ل ت  م ن  قـ ب ل ه  الرُّ وقال: 
، ّديق األكرب عند وفاة النيب يعين ماتوا كلهم كما استدل به الصّ  

شك بعد ذلك يف وفاة املسيح وامتناع رجوعه إن كنتم بهلل  يفما بق
 ،وحي النبوةوقد ختم هللا برسولنا النبيني، وقد انقطع  وآايته مؤمنني.

فكيف جييء املسيح وال نيب بعد رسولنا؟ أجييء معطَّال من النبوة 
أن املسيح اآليت يظهر من أمته  كاملعزولني؟ وقد بّشران رسول هللا 

وهو أحد  من املسلمني. ويف الصحاح أحاديث صحيحة مرفوعة متصلة 
ا يف البخاري بيان مصرح يف ، خصوصً شاهدة على وفاة عيسى 

يف وفاته بعد  فالعجب كل العجب على فهم رجل يشكّ  .مرهذا األ
حديث بعد هللا وآايته  وأبيّ   .كتاب هللا ورسوله ويتذبذب كاملرتبني

 على اليقني؟ ر الشكّ ث  ؤ  نرتك متواترات القرآن؟ أنـ  
 والقوم ال يتفق على صعود املسيح حيًّا إىل السماء، بل هلم آراء  

ولن جتد من النصوص  .هم بحلياةشّّت، بعضهم يقول بلوفاة وبعض
الفرقانية واألحاديث النبوية دليال على حياته، بل تسمع من األخبار 

 ،منه ، أهو خري   رسولنا وقد ت ويفّ  .املوت واآلاثر ومن كل جهة نعي  
يف ليلة املعراج يف املوتى من   هللا أم هو ليس من الفانني؟ ورآه رسول

قال  وأ ،أخطأ يف رؤيته األنبياء عليهم السالم، أفتظن أن رسول هللا 
الف احلق؟ حاشا..  إنه أصدق الصادقني. بل ما خي 

                                                           
  :145آل عمران 
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فهذا هو السبب الذي أجلأان إىل اعرتاف وفاة املسيح، وشهد عليه 
العقيدة خمالفة بقول وما نرى يف هذه  .إهلامي املتواتر املتتابع من هللا تعاىل

والصحابة كلهم كانوا  .وال بعقيدة الصحابة وال التابعني رسول هللا 
بعدهم من عباد هللا املتبّصرين.  جاؤوايؤمنون بوفاة املسيح، وكذلك الذين 

آية:   ر فيه عبد هللا بن عباسأال تنظر صحيح البخاري كيف فسّ 
  اي  ع يس ى إ يّن  م تـ و فّ يك  و ر اف ع ك

 ، ّوأشار  .كمميت   :يكفقال: متوف
يف  إ يّن  م تـ و فّ يك  ية: آاإلمام البخاري إىل صّحة هذا القول إبيراده 

غري حمّله، وهذه عادة البخاري عند االجتهاد وإظهار مذهبه كما ال 
 خيفى على املاهرين.

إىل  - رمحه هللا - كيف أشار البخاري  ر  نظ  اأيها األخ الصاحل! 
واعرتف أبن املسيح  .رمهامذهبه جبمع اآليتني يف غري احملّل وإراءة تظاه  

يف  وراحة   رين. وما كان يل منفعة  فإن هللا حيب املتدبّ  ر  قد مات، فتدبَـّ 
أوزار خسران الدنيا واآلخرة، ومساع  ترك كتاب هللا وس نن رسوله ومحل  

 لعن الالعنني. 
ل أن يـ تّبع، والصدق حقيق أبن ي قب   أحقُّ  أيها األخ الكرمي! ل لحقُّ 

ع، ويد احلق تصدع رداء الشك، واحلق هو اجلوهر الذي يظهر وي ستم  
، ولكل مستقر   عند السبك، ويتألأل يف وقته الذي قّدر هللا له، ولكل نبأ  

فطوىب ملن فهم هذا السر  .، وال ت عرف األسرار إال بعد وقوعهاطلع  م   جنم  

                                                           
  :56آل عمران 
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فضلك  لن أن مثلك.. مع كما أتيقّ . وإينّ وأدرك األمر كالعاقلني
لسانه من  ا على معارف اطّلعت  عليها لكفَّ طّلعً وتقواك.. لو كان م  

ك ما ما قلت  من معارف املّلة والّدين، ولكين أظنّ  ق ب ل  لعين وطعين، ول  
ايل، وما علمت  صورة حمايل، وما ظين فيك إال اخلري، قفهمت  حقيقة م

 امحني.ورمحته وهو أرحم الرّ وأسأل هللا لك فضله 
أهلها! أنت حبمد هللا تقّي ونقّي وزكّي،  قـ رّة أرض  مباركة  وس اللة   اي

ا من هللا على أين وأصافيك كاملخلصني. وأ وتيك موثقً  كبّ وإين أح
ين الفرقان على صحة زعمك، وأتت   آايت   ت ر ينأ وافقك وأقبل قولك، إن 

عصا الشقاق،  ، وقد شققت  لطان مبني. وما أبتغي إال احلقبس  
اق، هللا السبّ  كتاب  ين بحلكمة وآايتل  أفاويق الوفاق، فجاد   وارتضعت  

تشتهي أن تسّبين  وستجدين إن شاء هللا من املنصفني. وإن كنت أن
، فاصنع ما بين أو تقتلين بسيف بّتار أو تلقيين يف انر  أو تلعنين أو تكذّ 

اي أهل البيت.. يرمحكم  .والعافية شئت، وما أر ّد عليك إال دعاء اخلري
 اكم يف املرحومني.آو هللا يف الدنيا واآلخرة، و 

فرصة ال  ك  النـزاع، وما ينبغي النـزاع، فاّتق هللا وأدر   أيها الشيخ! دع  
ر   إيلّ  ت ضاع، وارحتل   ع ّد، وس 

 
ّد، وتفضَّ  رحلة الصادق امل ج 

 
 ل  حنوي سري امل

يك هللا حاالً  م  وجتشَّ  ال  إىل بييت، وك ل  إىل شهرين من قرصي وزييت، سري 
 ها، وال من أتليفات  تابوّ ينكشف عن يد غريي من أهل البلدان وج  

                                                           
  الناشر(وهللا أعلم ،ن "أن" من خطأ النسخأ، والظاهر األصلهكذا ورد يف( . 
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ل ًصا فأدعو لك يف  حمدودة البيان، فتعرفين بعني اليقني. وإن تقصدين خم 
، آانء الليل وأطراف النهار، وأرجو أن يطمئن قلبك وأرى آاثر االستجابة

 وتنجاب غشاوة االسرتابة، وهللا قدير ونصري وم عني.
إىل تكفري العلماء وتكذيبهم،  ر  أيها األخ الشريف الصاحل! ال تنظ  

فإين أعلم من هللا ما ال يعلمون، وقد علمت  حقيقة األمر من ريّب وهم 
من الغافلني. وال تنظر إىل ذّليت وهواين، وحقاريت يف أعني إخواين، فإن 

أ قلَّب  حنو الشمال وحنو اليمني،  . تعاىل يف كل يوم نظرةً يل من هللا
خاء، والعاقبة ني زعزع ور  خاء، وأ نق ل  مع الرحي  ني بؤس ور  وأتقّلب  يف احلال  

ون ويكّفرون، بخري يل إن شاء هللا، وإين من املبشَّرين. اليوم حيّقرون ويكذّ 
يظهر صدقي فيه  وسيأيت زمان ،وأراهم عليَّ حريصني لو كانوا قادرين

فيجتلون أنوار عناايته ومطارف  ،وي ر ي هللا  عباد ه آايت فضله عليَّ 
لسعيد  فيأتونين م نكسرين. فطوىب لعني رأتين قبل وقيت، وطوىب ،تفّضالته

 جاءين كاملخلصني.  
تين على شريطة ، ومعظم العمر قد فىن، فأ  دان أيها الشيخ! الوقت قد

وال تنس حقك  ،العداء دى، وع د  إىل احلق ودع  الصرب والتوّقف وقبول اهل  
إيلَّ م رتدًعا، ليغفر لك هللا ما سلف  ع  يف الع قىب، وال ت بارز املوىل، وسار  

 احلق وكن من املطاوعني.  ع  وما مضى، وطاو  
خرى. فإن وإن كنت ال تقدر على هذا السفر البعيد، فلك طريق أ  

ما دخل فيه من سوء الظن،  ك كلَّ ن صدر م   الً أوّ  ج  ها.. فأخر  ل  كنت فاع  
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استغفار التائبني، مث  واستغفر   م  وسلّ   ركعتني، وصلّ   وصلّ   وتوّضأ   مث ق م  
مب ناجاة موالك، واسأل هللا  لَّ مستقبال على م صالك، وخت    اضطجع  

ين يف أمر : اي خبري أخرب   قائالً  الستكشاف حايل، وحقيقية مقايل، مث ن   
عندك أو مقبول؟ أهو  مرتضى القادايين، أهو مردود  أمحد بن غ الم 

طئ  ملعون عندك أو مقرون؟ إنك تعلم ما يف قلوب عبادك، وال خت 
ا جاذًب إىل احلق، عينك، وأنت خري الشاهدين. ربنا آتنا من لدنك علمً 

نا يف ل  ونظرًا حافظًا من نقل اخلطوات إىل خطط اخلطّيات، وأدخ  
ن قّدم بني يديك، أو نتصّرف يف سرائر عبادك،  املوفَّقني. ما كان لنا أن

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمران، وافتح عيوننا، وال جتعلنا من الذين 
 ي عادون أولياءك، أو حيّبون املفسدين. آمني مث آمني.

ك هبذه د  هتجُّ  ب  خرى، وعقّ  أ   أخي من مجعة إىل مجعة   اي ر  واستخ  
أردت أن تشرع يف هذا أل رافقك يف د عائك، وأدعو ين إذا لركعتني، وأخرب   ا

لك يف ابتغائك، وأرجو أن يسمع ريب ندائي، ويقبل د عائي، إنه كان 
 لني. يب حفيًّا، وإنه نور عيين وقوة أعضائي، وهللا إين ملن املقبَّ 

ا، فأرجو أن تقبل ما ق لت  لك، وأرجو صاحلً  أيها العزيز! أراك فّتً 
ك لوتسلك مس ،ك دك وجدّ دي وسيّ ى دين سيّ عل أن ت دركك ر ّقة  

 العارفني.
 املعاد    إىل  الرحيل  قبـل  ب  ت  و  ناديـيـوم الت  اي أخي ر  ذكَّ ت  

 ناد  ـالع  من سـمّ   النفس كّ  وز   نان  ن ج  قدك م  ـح كلَّ   ج  فأخر  
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 الرشاد     سبـل   ج  انته    مث   ف  ـوق   عند ذنب   ر املهيمن  ـقه ف  وخ  
 باد  ـالع  رب    نـم   ت  سل  ر  أ     لقد رام  ـالك  ابن   اي  أنين   ـم قس  وأ  

 جوادي ن م    كأسبعد   اوكأسً  علم    ا بعدعلمً  طيت  ـعأ    وقد
 راديـم        طيينـويع        ينـدنيوي   ينـجيتبي     نـحي    ل ـك  يبّ  وح  
 البالد    يف وصدقي سوف يذكر  يناـالالعن  نـبلع  ى شق  أ     فما

 املصاد      فوق     ن  رب  ـنش  خرى وأ   اد  ـهو    ي ـف شربنا   قد   وكأس  
 اجلهاد     يف   مويت  كان  ما  إذا  وقتلي مويت ولست أخاف من

 اد  ـبلعت           ادةـلشهـل       اـوقمن اةـحي    لى ـع  يب ـاحلب   انوآثر  
 الفساد   سبل   يف   رءـامل   وخسر   قوىـبت اخلسران يف موت   وما 
 فؤادي  من  نور      عني      ارتـفف اء  ـكذ     إىل  خرجت  د ـق وإين 
 بلكساد     اعي ـمت     ييرم   وما  ناـعـم    بّ احل      إن   د هللاـحبم

 ـحاد  االتّ            دامـم        ينـويسقي طـف  ـبل      حبضرته     ين ـويدني
 داد  ـالسَّ     ج ـهن      إىل      وأدعوكم ينـدي    انـالفرق     دايةـه    وإنّ 

 األعادي   يف  س  فاجل  وإما شئت  اطوعً  كاألحباب    إن شئت م  ق  ـف
 بداد       ..وميـق    اـفي      ان،وبرز   رب  ـح  بعزم     العدو   وقد برى

 وداد  ـبل     فـرضي      غت  بلّ     فقد يـفـرض    هلل      نصيحـة    وكان 
 أيها األخ العزيز! ما جئت  كطارق ليل، أو غثاء سيل، إن جئت  إال

د ا ألجدّ دً علين هللا هلذه املائة جمدّ  جيف وقت الضرورة وعلى رأس املائة، و 
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الدين، وقد جاء يف األخبار الصحيحة أن هللا يبعث هلذه األّمة على 
 ر  د هذه املائة؟ وتفكَّ .. م ن جمدّ س  رأس كل مائة من جيدد دينها، فتحسَّ 

 رين. د املتفكّ فإن هللا يؤيّ 
األرض  ملا ت ويف صحت خرى أن رسول هللا وقد جاء يف أخبار أ  

فقالت: اي رب بقيت خالية إىل يوم القيامة من أقدام األنبياء صالة هللا 
هللا تعاىل إليها وقال: إين أخلق عليك أ انًسا  ىعليهم أمجعني. فأوح

قلوهبم كقلوب األنبياء، منهم األقطاب، ومنهم األبدال، ومنهم الغوث، 
مني، ومنهم من يكون قلبه ومنهم دون ذلك، وكل  من املكلَّمني املله  

كقلب نوح وإبراهيم وموسى، ومنهم الذي كان قلبه كقلب عيسى، 
 وجييئون على أقدام النبيني. 

ة وجعلهم أبنبياء األمّ  رمحة هللا كيف أكرم هذه آاثر   ،اي أخي ،فانظر
ب فعجب  قول الذين يقولون: كيف وإن تعج   .بين إسرائيل م شاهبني

هذه إال كلمة الكفر؟ وال ينظرون إىل ما قال  جاء مثيل املسيح.. وإن  
 وال يتفكرون يف اآلايت واآلاثر ويعيشون كالنائمني. ،هللا ورسوله

نا ر نبيّ يف البخاري وغريه من الصحاح، كيف بشّ  ، انظراي أخي
ن غري أن يكونوا مون م  ته قوم يكلَّ وقال: إنه سيكون يف أمّ  ورسولنا 
 ثـ لَّة  مّ ن  األ وَّل ني  * و ثـ لَّة  مّ ن  شأنه  ثني. وقال هللا جلّ ون حمدَّ سمَّ أنبياء وي  

                                                           
 مبعىن صوّتت واندت أو ضّجت "صاحت"أو  "تسهو والصحيح "صيّح أنه يبدو .

 )الناشر(
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ر ين   اآلخ 
 ، َّعباده على دعاء:  وحثر  ا د ان  الصّ  ت ق يم  * ه  اط  ال م س 

ر اط  الَّذ ين  أ نـ ع م ت  ع ل ي ه م   ص 
 ، فما معىن الدعاء لو ك ّنا من احملرومني؟

وأنت تعلم أن الذين أنعم هللا عليهم أّواًل هم األنبياء والرسل، وما كان 
 درهم ودينار، بل من قسم علوم ومعارف، ونزول بركات   ن قسم  اإلنعام م  

 عند العارفني. ر  وأنوار، كما ت قرّ 
نا إال لي ستجاب ربُّ  أم ر انفما  يف كل صالة الدعاء   هبذهمران وإ ذا أ  

عز  -من اإلنعامات للمرسلني. وقد بّشران  ي  عطدعاؤان، ون عط ى ما أ  
نبياء والرُّس ل من قبلنا وجعلنا هلم أنعم على األ بعطاء إنعامات   - امسه

ونكون كقوم عمني؟ وكيف ميكن وارثني. فكيف نكفر هبذه اإلنعامات 
ل ف هللا مواعيده بعد توكيدها وجيعلنا من املخيَّبني؟  أن خي 

عليهم هم األنبياء والرسل، وقد  ال م نع منيي أن سراة أنت تعلم أي أخ  
بّشران هللا بعطاء ه داهم وبصريهتم الكاملة اليت ال حتصل إال بعد مكاملة 

عنك.. كيف زعمت أن أولياء هللا  عفا هللا .هللا تعاىل أو رؤية آايته
 مني؟َ  حمرومون من م كاملة هللا وخماطباته وليسوا من املكلَّ 

ة من ذكر مكاملات هللا أبوليائه، اي أخي أنت تعلم أن كتب القوم مملوّ 
وخماطبات حضرة احلق بعباده املقرّبني، وهو الكرمي الذي ي لقي الروح 

اإلميان واليقني. أما قرأت  يف من عباده ويزيد من يشاء على من يشاء
كيف    الذي لسيدي الشيخ عبد القادر اجليالين "فتوح الغيب"يف 

                                                           
  :41-40الواقعة      :7-6الفاحتة 
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ه بكالم بليغ ءم أولياذكر حقيقة املكاملات؟ وقال: إن هللا تعاىل يكلّ 
 ،لذيذ، وينبئهم من أسرار، وخيربهم من أخبار، ويعطيهم ع لم األنبياء

، أصالةال  األنبياء، ولكن وراثةً  ونور األنبياء، وبصرية األنبياء، ومعجزات
 ر  فانظ   .وجيعلهم متصّرفني يف األرض والسماوات ويف مجيع ملكوت هللا

إىل مراتبهم وال تتعجب، فإن هللا فيّاض  يعطي عباده ما يشاء وليس 
 بضنني. 
 مَّ أ   ملَّ مني يف كتابه العزيز، وأنبأان أنه كقّص علينا قصص املله   وهللا  
ا م احلوارّيني. وما كان أحد  منهم نبيًّ ذا القرنني، وكلَّ م ، وكلَّ موسى 

من عباده احملبوبني. أليس من أعجب العجائب  كانوا  وال رسوالً، ولكن
مكاملاته وشرف خماطباته،  ع زّة   أن يكّلم هللا نساء بين إسرائيل ويعطي هلنّ 

 ة خري املرسلني؟ وقدة نصيبا منها وهي أمّ وما يعطي لرجال هذه األمّ 
ر ين  ثـ  م هبا األمم كلها، وقال: خت  و مسّاها خري األمم..   لَّة  مّ ن  اآلخ 

 ،
 .لنيالت واملكمّ املكمّ يعين فيها كثري من 

وأنت ترى اي أخي.. عافاك هللا يف الدارين.. كيف اشتدت احلاجة 
د الدين، ويقيم الرباهني، ويرجم د يؤيّ يف هذه األايم إىل ظهور جمدّ 

ت ترى أن الضاللة قد غلبت، وغارات الكافرين عمّ الشياطني. أال 
وأحاطت، وكم من أمم تّبت وهلكت؟ أال تنظر هذه املفاسد؟ ألست 
من املتأّلمني على مصائب اإلسالم؟ أمل أتتك أخبارها أو أنت من 

ظهور اآلاثر؟ أما  الغافلني؟ أما تكاثرت فنت الكّفار؟ أما جاء وقت
                                                           

  :41الواقعة 
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رمحة أرحم  والداير؟ أما جاء وقتعّمت الفنت يف الرباري والبالد 
ة الشباب، الذايب، يف ليلة فتيّ  ل  ب  لنا يف زمننا هذا ق   نَّ الرامحني؟ أما ع  

 ة اإلهاب، وصران كاحملصورين؟دافيّ غ  
 اي أخي كيف أحاط بلناس ظالم وظلم ومظلمة، وخ ّوفنا من ر  نظ  أ  
، وض ربت طرف أبنواع النباح، وارتفعت األصوات بألرانن والنياح كلّ 

آاثر  ت   اجملتاح، وعف  ني  علينا املسكنة بالكتساح، وصال الك فار كاحل  
التقوى والصالح، وص بَّت علينا مصائب لو ص ّبت على اجلبال لدّكتها 

رًكا وكذب وزورًا ومن األفعال الق  وكسّ  باح، رهتا كالرداح، وامتألت األرض ش 
 صفوف الطاحلني. وتراءت

ض على ضعف اإلسالم يف تلك األايم، وكنت أبكي بكاء املاخ
وأنظر إىل عون هللا العالّم، فإذا العناية تراءت  ،كل  وأرى مسالك اهل  

رت  أبعلى مراتب اإلهلام، وأصفى  وهّبت   نسيم ألطاف هللا القّسام، وب شّ 
 
 
دام، كما ت بشَّر  احلامل عند خماضها بلغالم، فصرت من كأس امل

فقيت، وكان على هللا ثقيت، رّ ق خريي على ر  املسرورين. فأ م رت  أن أ ف
بوا، وأ وذيت من ألسنة لّ أو  وا يب اخلطوب  ر  ض  سّبوا وأ  و فكّفروين ولعنوا 

 القاطنني واملتغرّبني.
ورأيت أكثر العلماء أسارى يف أيدي أنفسهم وأهوائهم، ورأيتهم 

، وعلى عينه غشاوة، ، ويف مشيه قزل  كغالم عليه مسل   ، ويف آذانه وقر 
ويف قلبه مرض، وهو ك ل  على مواله، وليس فيه خري يسّر املشرتين. 
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اعتدائهم، وينسون صولة أعدائهم، وأرى   ة  اءبش   ي ظهرون على اإلخوان
ال اء ال دال إىل الصَّالة، ويستعجلون لالسته تقلوهبم مائلة إىل الصّ 

اخليالء على ثواب مواساة األخالّء، وأيبرون رون ثوب ث  ؤ  لالستهداء، ويـ  
إخواهنم كالعقارب، ولو كانوا من األقارب، ال خيافون رب األربب، وال 
يّتقونه يف أساليب االكتساب، ويسعون إىل بب األمراء، وينسون حضرة 

 رون إخواهنم وحيسبون أهنم من احملسنني. الكربايء، مث يكفّ  
هم وأعراضهم وأمواهلم ال يضّرهم إكفار والذين يؤثرون هللا على نفوس

ين وال تكذيب املكذبني. أليس هللا بكاف عبده؟ ومن ي صايف فر كملا
لني، وال يضيع فضله سعي ممثله بملصافني؟ سبقت رمحته حسنات العا

 اجملاهدين.
ن الرفق رأس اخلريات، ومن عالمات إف رفق  اأيها األخ املكّرم! 
ش ب هاتك لكي أعطيك ما فاتك،  ليّ ع ضعر  الصاحلني. وعليك أن ت  

ا صادقا ورفيق الطريق كاخلادمني. وقد وستجدين إن شاء هللا صديقً 
هبا عن قلوب الناس شبهة، وفتح عليَّ  أ  در  أعطاين هللا من لدنه قوة فأ  

دين. فضله ملن املؤيَّ من أبواب تعليم اخللق وإمتام احلّجة وإراءة احلق، وإين 
من هللا  ا آايت  أو وقد ر  ،احلق فهم ال يعرفونينيبتغون ولكن الذين ال 

ل قون وكادوا يتميَّزون تعاىل مث هم من املنكرين. يص ولون ويس ّبون وحي  م  
من الغيظ، وال يفّكرون كاملسرتشدين. ووهللا إين صادق ولست من 

                                                           
 ورمبا هو سهو من الناسخ، والصحيح: ش ب اة، وهي إبرة العقرب  هكذا ورد يف األصل

 وحدُّ كل شيء. )الناشر(
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ها، فيا حسرة على الدنيا الدنّية وجيفت   ب  املفرتين. ووهللا إين لست خاط  
 واي حسرة على املسرفني! ،السوء نّ الظّانني ظ

بًّا على كل شيء ر  إمنا مثلي كمثل رجل آثـ   إليه وسعى يف  ل  وتبتّ ، ح 
ميادين االقرتاب، واقتعد للقائه غارب االغرتاب، وترك تراب الوطن 

والفضة  بّ ه البيت  حل   ك وصحبة األتراب، وقصد مدينة حبيبه وذهب، وتر  
ّت صار كالفانني. وبعزة هللا وجالله إين ك النفس حملبوبه حوالذهب، وتر  

آثرت وجه ريّب على كل وجه، وببه على كل بب، ورضاءه على كل 
ته إنه معي يف كل وقيت، وأان معه يف كل حني. وآثرت دولة وبعزّ  .رضاء

وإين منعم مع  .لتجهيزي وتكفيين ة  الدين وهي تكفيين، ولو مل يكن حبّ 
يف  فين ريب ح بًّا، وأ شر ب  واآلفاق، وشغ  من األنفس  يد اإلمالق، وفارغ  

 قليب وجهه، وأان منه مبنـزلة ال يعلمها أحد من العاملني. 
ا، وكذلك كان أيها العزيز! كان بعض األسرار يف أوائل الزمان مستورً 

ح اخلفاء، وظهر خطأ القضاء، وبر   ا، مث يف زماننا تبنّي  قدرا مقدورً 
املتكربين من علماء السوء ولي ظهر  مّ العاسفني. وكذلك فعل ربنا ليق  

يليا إن مثل نزول املسيح كمثل نزول إو  رغم أنف املتعّصبني.على قدرته 
مث جاء حيىي مقامه، إّن يف ذلك هل ًدى للمتفكرين.  ،نـزولهلقد وعد هللا 

وقد تواترت هذه القصة  ،وإن كنت ال تعلم فاسأل اليهود والنصارى
 وال تكن من املتقاعسني. ش  عندهم وما اختلف فيها اثنان، ففتّ  

أيها األخ العزيز! إن قصة إيليا من املتواترات القطعية اليقينية يف أهل 
وال تكن  ه  د  ت  فبهداهم اقـ   ،الكتاب، وكشف هللا تلك احلقيقة على أنبيائهم
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ومتّسكنا مبثال قد اجنلى من قبل،  من املبدعني. مث اعلم أننا قد اعتصمنا
ا على احملد اثت واسألوا ئو بألمن؟ فال جترت  وال مثال لكم، فأي فريق أحقّ 

ن كنتم ال تعلمون سنن هللا إن كنتم من الطالبني. وإانَّ أريناكم إ أهل الذكر
ولن  ،ة على دعواكمن سنّ وما بيَّنتم م   ،ة هللا يف الذين خلوا من قبلكمسنّ 

الفوا كاجملرتئني. جتدوا لس    نن هللا تبديال، فال خت 
وأنتم تعلمون أن هللا قد رّد على أقوالكم يف كتابه، وذكر موت املسيح 

بذلك اللفظ، فأنتم تؤّولون ذلك اللفظ  نبيّنا  كما ذكر موت  بلفظ التويفّ 
وأما يف سيدان فال تؤّولونه، فتلك إًذا قسمة ضيزى وخيانة  ،يف املسيح

قون كطائر يف ولكنكم ال تّتقونه، وال جتيبون تدبـّرًا بل تذر  يف دين هللا، 
قياس الصادقني. وإن  ض  ب  ، وال ختافون ح  وقت طريانه وال تنـزلون لتصفية  

كنتم على حق مبني فلم ال أتتونين آبية شاهدة على حياة املسيح ونزوله 
الف كتاب هللاد  خلت من قبل؟ وكيف نقبل ب   وعلى س ّنة    عاتكم اليت خت 

ر وس نن رسوله وس نن الصادقني الذين خلوا من قبل؟ أنقبل قولكم ونذ  
 قول أصدق املعلمني؟ 

طوا ن ع م ه بعد فأيها الشيخ الصاحل! ال تكّذبوا آايت هللا، وال تغم  
رون من نور رهبم ال خيافون نزوهلا، وال تزدهوا املأمورين. وإن الذين ي نوَّ 

الً، وال تبارز هللا وال اًل وال خج  ا منهم وج  أحدً  أحًدا إال هللا، فال ت سمّ  
 ال تعلم حقيتها، ظنوانً  على رب السماوات واألرض، وال تقف   ئ  جترت 

 وإن الظن ال يغين من احلق شيئا، فيظهر احلق وتكون من املتنّدمني. إن  
 يأ ك  كاذب فعليَّ وبل كذيب، وإن أك  صادقا فاهلل يعينين وينصرين وي ر  
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 صدقي ونوري، وهللا ال يضيع عباده الصادقني.ق ل  اخل  
وقد ك فّ ر مثلي كثري من األولياء واألقطاب واألئمة، فبعضهم ص لبوا 

حّت جاءهم نصر ، وبعضهم أ خرجوا من أوطاهنم ودايرهم وأ وذوا ،وقتلوا
هللا، فما أ ضيعوا وما خ يّ بوا، وزادهم هللا بركًة وعزّة وجعل كثريا من أفئدة  

 يهم، وبّلغ آاثر بركاهتم إىل قرن آخرين، وكذلك بشَّرين ريّب وقال:هتوي إل
بك امللوك  ثيايتربَّك  ب ي أ نوار ها حّتبـ ر كًة وأ جلّ   إين سأ وتيك  "

                                                           
 من كان يؤمن بهلل وآايته، فقد وجب عليه أن يؤمن أبن هللا يوحي إىل من  :حاشية

ثني. ا كان أو من احملدَّ م من يشاء، نبيًّ كان أو غري رسول، ويكلّ   يشاء من عباده، رسوالً 
 ال خت  ايف وال حت  ز ينموسى وقال:  مَّ م أ  أال ترى أن هللا تعاىل قد أخرب يف كتابه أنه كلَّ 

وكذلك أوحى إىل احلواريني وكّلم ذا القرنني  .ني  وه  إ ل ي ك  و ج اع ل وه  م ن  املرس لإ انَّ ر ادُّ 
ر ين   ر لنا وقال:ان به يف كتابه، مث بشّ وأخرب   ويف  .ثـ لَّة  مّ ن  األ وَّل ني  * و ثـ لَّة  مّ ن اآلخ 

كما ك لّ مت األمم من قبل، فمن كان له صدق   كلَّمت   ةاألمّ هذه اآلية أشار إىل أن هذه 
عاظ بلقرآن فال يرتدد بعد بيان كتاب هللا وال يكون من املرتبني. ومن مل رغبة يف االتّ 
 أوامره وانتهاء نواهيه فما آمن به وما كان من املؤمنني.  يبال امتثال  

حملدَّثني، كما قال ب ومكاملات   هم على أن هلل تعاىل خماطبات  وقد اتفق األولياء كلّ 
يف كتابه "الفتوح" تعليما  -  - سيدي وحبييب الشيخ عبد القادر اجليالين

ي عر فون هبا، فمنها  للسالكني. ومن ملخصات كالمه أنه قال: إن ألهل هللا عالمات  
اخلوارق والكشوف، ومكاملات هللا تعاىل، وخوف هللا وخشيته، وإيثاره على غريه، وكل 

 . ما جيب للمتقني
رمحك هللا وأماتك عن إرادتك وم ناك، وإذا م تَّ  :ق قيل لكل  وقال: إذا م تَّ عن اخل  

ىي فكنت من املرحومني. فحينئذ حت   ،رمحك هللا وأحياك :عن اإلرادة وم ناك قيل لك
 راح  ال منع بعده، وت   ى عطاءً ال فقر بعده، وت عط  ناًء حياة ال موت بعدها، وت غىن  غ

مَّن ا ال جهل بعده، وتـ ؤ  م علمً علَّ بعدها، وتنعم بنعيم ال بؤس بعده، وت   اءقال ش براحة  
ع فال د، وت رف  ب فال ت بع  ، وت قرَّ فال ت ذلّ  ا ال ختاف بعده، وتسعد فال تشقى، وتـ ع زّ أمنً 
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قَّ ع، وت عظَّ وض  ت   رك من أدانس طرق اك هللا وطهّ ر فال ت دنَّس، وجنّ ر، وت طهَّ م فال حت 
  الفاسقني.

ا رى، وعزيزً فال تكاد ت   ا أمحر  يتً رب  ق فيك األقاويل، فتكون ك  فيتحقق فيك األماين، وتصد  
اث ل، وفريدً  ان  ك، ووحيدً ا فال ت شار  فال مت  س، وتكون عند ربك من أهل السماء ا فال جت 

تكون  ، فحينئذ  السرّ  الوتر، غيب الغيب، سرّ  ، وتر  الفرد   ال من أهل األرضني. فرد  
وا من األنوار واألسرار، والربكات ط  ما أ ع   ّديق، فت عط ى كلَّ وص   رسول ونيبّ  وارث  كل

ت م الوالية،  ك  واملخاطبات، والوحي واملكاملات، وغريها من آايت رب العاملني. وب   خت 
ر األبدال، وبك تنكشف الكروب، وبك ت سق ى الغيوث، وبك تنبت وإليك تصد  

ن من اخلاص والعام وأهل الثغور، والراعي والرعااي، الزروع، وبك ت دف ع البالاي واحمل
البالد والعباد ومن املأمورين. فينطلق إليك  نة  ح  ة، وسائر الربااي، فتكون ش  مّ واألئمة واأل  

األشياء يف  بلسعي والرتحال، واأليدي بلبذل والعطاء واخلدمة إبذن خالق   األرجل  
، وال خيتلف إليك مد والثناء يف مجيع احملالّ ب واحلبلذكر الطيّ  سائر األحوال، واأللسن  

األزل،  لماء واأل ّمّيني، ويدعوك لسان  اثنان من أهل اإلميان، وهتوي إليك أفئدة من الع  
لك مك ربُّ وي علّ 

 
ف من أويل ن سل  م   لك منازل  ز ـ لل، وي نا منه واحل  ويكسوك أنوارً  ،امل

 يقني. من األنبياء والصدّ  ،العلم األ و ل
ى ذلك منك يف ظاهر العقل ي ضاف إليك التكوين وخرق العادات، فري    فحينئذ  
، ويف زمرة ع  وج  م   يف قوم   ا يف العلم، فتدخل حينئذ  وهو فعل هللا وإرادته حقًّ  ،واحلكم

 ،الطبيعية هتم البشرية، وأ زيلت شهواهتمااملنكسرين الذين انكسرت قلوهبم، وك سرت إراد
رّبنية، وشهوات وظيفية، وكانوا من املبدَّلني. وي كش ف لألولياء  هلم إرادة ؤنفت  فاست  

مهم هللا تعاىل لّ ق العادات والرسوم، ويكواألبدال من أفعال هللا ما يبهر العقول، وخير  
سام، واملنازل العالية، والق رب بلكالم اللذيذ، واحلديث األنيس، والبشارة بملواهب اجل  

منه  من أقسامهم يف سابق الدهور فضالً  به القلم   إليه وجفَّ هم منه مما سيؤول أمر  
ر هلم من أرحم دَّ  منه هلم يف الدنيا إىل بلوغ األجل، وهو الوقت املقورمحة وإثباتً 

 الرامحني. 
 ،نك    :أقول لشيء .اي بن آدم أان هللا ال إله إال أان :وقال هللا تعاىل يف بعض كتبه

 فيكون. قد جعل هللا أولياءه أوتد  ، ن  ك    :للشيء ك تقولل  ين أجع  ع  ط  أ   .فيكون
تان: الدنيا واآلخرة. وهم كاجلبل املأوى، فلهم جنّ  ة  األرض، وجعل الدنيا هلم جنّ 
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اي  م  عن طريقهم وال ت زاح   حَّ ن  تفّردوا يف الصدق والوفاء والتقوى، فتـ   ،الذي رسا
اآلبء واألمهات والبنات دهم أحد عن قصد احلق من مسكني. الرجال الذين ما قيّ 

أ، فعليهم سالم هللا وحتياته يف األرض وذر    وبثَّ ق ريّب ن خل  م   والبنني، فهم خري  
 وبركاته أمجعني. 

ك نور قلبك، وزاد قرب   يي علمك ويقينك، وشرح صدرك وقو أيها السالك! إذا قو  
مت  من لدنه، لّ  ك حلفظ األسرار، فع  ت  ك عنده وأهليّـ وأمانت   ،ك لديهومكان   ،من موالك
، منه ومّنًة وموهبةً  حلرمتك، فضالً  لك وإجالل   وتلك كرامة   .ك قبل حنيم  س  وأيتيك ق  

مث ي ر د  عليك التكوين، فت ك وَّن بإلذن الصريح الذي ال غ بار عليه، والدالالت الالئحة 
ى فًّ ، م صس  ن غري تلبُّ م   صدق   ، وإهلام  من كل لذيذ   لذيذ ألذّ  كالشمس املنرية، وبكالم  

 من هواجس النفس ووساوس الشيطان اللعني.
فارجع  ،منَّا ، وقد كتبناه بتلخيص  طب الوقت إمام الزمان د اجلليل ق  كالم السيّ   متَّ 

من املرتبني. وقد ظهر من كالم اإلمام املوصوف  إىل كتابه: "فتوح الغيب" إن كنت  
األولياء، وال فر ق يف نزول الوحي زل على ـزل على األنبياء كذلك ينـأن الوحي كما ين

من مكاملات هللا تعاىل وخماطباته على حسب   حظ  ، ولكلّ  أو ويلّ   بني أن يكون إىل نيبّ  
رسولنا خامت  الوحي وحي   وأقوى أقسام   .وأكمل أمتّ  املدارج. نعم.. لوحي األنبياء شأن  

 النبيني.
يف مكتوب يكتب فيه بعض  -  - د اإلمام السرهندي الشيخ أمحدوقال اجملدّ 

 الوصااي إىل مريده حممد صّديق: 
من ألفراد   ا، وذلكأن كالمه سبحانه مع البشر قد يكون شفاهً  ،علم أيها الصديقا

ر هذا القسم من الكالم ن متابعيهم، وإذا كث  األنبياء، وقد يكون ذلك لبعض الك مَّل  م  
اإلهلام وغري اإللقاء يف الروع وغري الكالم الذي ، وهذا غري اثً دَّ مع واحد منهم ي سّمى حم  

اط ب هبذا الكالم اإلنسان    ل ك، إمنا خي 
 الكامل، وهللا خيتص برمحته من يشاء.  مع امل

 إىل كالمه إن كنت من املنكرين.  كالمه، فارجع    متَّ 
 وما كان من املرسلني.  ، و م ا فـ ع ل ت ه  ع ن  أ م ر يقصة من قال:  ر  واذك  
ف أ ر س ل ن ا إ ل يـ ه ا ر وح ن ا فـ ت م ثَّل  هل  ا ب ش رًا س و ايًّ * ق ال ت  إ يّن  أ ع وذ  ما قال هللا تعاىل:  ر  واذك  

ن  م ن ك  إ ن  ك ن ت  ت ق يًّا * ق ال  إ منَّ ا أ ان  ر س ول  ر بّ ك  أل ه ب  ل ك  غ ال ًما ز ك يًّا لرَّمح      ب 
 هللا وال تكن من املعتدين.  ق  ، فاتّ ةً وما كانت نبيّ  ل ك  هللا مرمي  م م  كيف كلَّ   ر  فانظ  
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هزئين. تا كفيناك المسوإن   ،كن أراد إهانت  م   هين  إني م  " وقال: ".ني  طالوالس
ا ما قوم   ر  نذ  ولكن للا رمى، لت   إذ رميت   فيك، ما رميت   للا   ك  بار   ،يا أحمد  

ل  المؤمنين. سبيل المجرمين. تستبين  آباؤهم ول   ر  نذ  أ    ق ْل إني أ م رت  وأنا أو 
 ،ن محمد بركة م   الباطل إن الباطل كان زهوقا. كل   جاء الحق وزهق لْ ق  

ر للا رون ويمك  إجرامي، ويمك   ه فعلي  افتريت   . وقل إن  م  م وتعل  ن عل  م   ك  بار  فت  
ره على ظه  وللا خير الماكرين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لي  

مع  نْ . ك  معي أينما كنت   نْ فك   ،لكلمات للا. إني معك ل  الدين كله. ال مبد   
ا للناس وفخر   رجْت خْ ة أ  م  أ   للا. كنتم خير   وجه   م  وا فث  ول  . أينما ت  للا حيثما كنت  

أال إن روح للا قريب. أال إن نصر للا  .وح للان ر  م   ْس مؤمنين. وال تيأ  لل
نوحي  ن عنده. ينصرك رجال  . ينصرك للا م  عميق   ج   ف   ن كل  قريب. يأتيك م  

أمين. وقالوا  كين  وإنك اليوم لدينا م   ،لكلمات للا ل  إليهم من السماء. ال مبد   
ن أظلم ممن يلعبون. وم  هم في خوضهم رْ ل للا ثم ذ  ق   .هذا إال اختالق إنْ 

                                                           

خيطب يوم  وقد جاء يف احلديث الصحيح عن عمرو بن احلارث قال: بينما عمر  
على خطبته.  اجلبل مرتني أو ثالاث، مث أقبل   طبة واندى اي سارية  اجلمعة إذا ترك اخل  

 اي سارية  "ك خطبة واندى جملنون.. تر  : إنه فقال انس  من أصحاب رسول هللا 
. فدخل عليه عبد الرمحن بن عوف وكان ينبسط عليه فقال: اي أمري املؤمنني! "اجلبل  

 أيُّ  ".اجلبل   اي سارية  ": ا أنت يف خطبتك إذ انديت  مجتعل للناس عليك مقاال؟ بين
ن عند جبل وأصحابه يقاتلو  سارية   ذلك حني رأيت   ما ملكت   ،شيء هذا؟ قال: وهللا

، ليلحقوا "اجلبل   اي سارية  ": أن قلت   ك  ن بني أيديهم ومن خلفهم، فلم أمل  وي ؤت ون م  
 ،وان يوم اجلمعةسارية بكتابه أن القوم لق   بجلبل. فلم متض األايم حّت جاء رسول  

ي نادي:  مناد   ، فسمعنا صوت  ينا الصبح إىل أن حضرت اجلمعة  ن حني صلّ فقاتلناهم م  
مرتني، فلحقنا بجلبل.. فلم نزل لعدّوان قاهرين حّت هزمهم هللا تعاىل وتراءى  اجلبل  

 فتح مبني. )املؤلف(
_______________ 

 :8 القصص      :41-40الواقعة  :83 الكهف    :20-18 مرمي 



                                                                                                                         باقة من بستان املهدي حتفة بغداد
 

 

31 

عليك رحمتي في الدنيا والدين، وإنك لمن  افترى على للا كذبا. وإن  
كرامتك بيدي.  ست  المنصورين. بشرى لك يا أحمدي، أنت مرادي ومعي، غر  

سأل هو للا عجيب. يجتبي من يشاء من عباده، ال ي   لْ ا، ق  أكان للناس عجب  
داولها بين الناس. وإذا نصر للا سألون. وتلك األيام نعما يفعل وهم ي  

عليهم، أنت فيهم بمنـزلة  مْ ح  ر بالناس وت   ْف لط  ل له الحاسدين. ت  جع   المؤمن  
ا يقولوا آمن  كوا أن تر  ي  ب الناس أن فاصبر على جور الجائرين. أحس   ،موسى

الفتنة هنا فاصبر كما صبر أولوا العزم. أال إنها فتنة من  .نون فت  وهم ال ي  
ويتم اسمك. وإن  ،ويرضى عنك ربك ،وفي للا أجرك .ام  ا ج  حب   يحب  للا ل

روا آياتي حتى حين. من الصادقين، فانتظ   يإن :ا، قلزو  يتخذونك إال ه  
د نفسي ابن مريم. قل هذا فضل ربي وإني أجر   لك المسيح  الحمد هلل الذي جع  

نور للا يطفئوا أن  وإني أحد من المسلمين. يريدون  ،من ضروب الخطاب
ل عليك آيات من السماء نـز  نوره ويحيي الدين. نريد أن ن   تم  ي   بأفواههم وللا  

ل الرحمن لخليفة للا السلطان. فتوك   كم للا  ق. ح  ق األعداء كل ممز  ونمز  
بأعيننا ووحينا، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون للا  ك  لْ الف   ع  على للا واصن  

عليهم العذاب. ويمكرون وللا خير الماكرين.  ق  ح   م  وأمللا فوق أيديهم،  يد  
عندي شهادة من للا فهل أنتم مؤمنون. قل عندي شهادة من للا فهل  لْ ق  

ني كيف تحيي الموتى. رب ر  أنتم مسلمون. إن معي ربي سيهدين. رب أ  
 حْ ل  ْص ني فردا وأنت خير الوارثين. رب أ  رْ اغفر وارحم من السماء. رب ال تذ  

فونك ة محمد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ويخو   م  أ
ن عرشه. نحمدك ل. يحمدك للا م  ك المتوك  يت  إنك بأعيننا. سم   ،ن دونهم  

اسمي. كن في الدنيا كأنك غريب أو  اسمك وال يتم   يتم   ،ي. يا أحمدونصل  
ة ك وألقيت عليك محب  يقين. أنا اخترت  سبيل وكن من الصالحين الصد   عابر  

 الذين آمنوا أن لهم قدم   ر  ش   يا أبناء الفارس. وب   التوحيد   مني. خذوا التوحيد  
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جناحك  ْض واخف   ،من الناس مْ للا وال تسأ   ق  لْ لخ   ْر عند ربهم. وال تصع    صدق  
هم ترى أعين   ؟ةوما أدراك ما أصحاب الصف   ،ة  . أصحاب الصف  للمسلمين

ربنا يمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لإلون عليك تفيض من الدمع، يصل  
ومعك جند  ،وأجرك قريب ،آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. شأنك عجيب

 عان  فحان أن ت   ،أنت مني بمنـزلة توحيدي وتفريدي السماوات واألرضين.
ا فيك. أنت وكان ما بارك للا فيك حق   ،بوركت يا أحمد .ف بين الناسعر  وت  

وما  .وأنت مني بمنـزلة ال يعلمها الخلق ،ك لنفسيفي حضرتي. اخترت   وجيه  
 ،إلى يوسف وإقباله ْر انظ   .بمن الطي   يز الخبيث  كان للا ليتركك حتى يم  

 ف  ستخل  أن أ   غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون. أردت   وللا  
الفقار علي، ولو ذو  ليقيم الشريعة ويحيي الدين. كتاب الولي    آدم   فخلقت  

يكاد زيته يضيء  .كان اإليمان معلقا بالثريا لناله رجل من أبناء الفارس
ون للا قل إن كنتم تحب   .لل المرسلينفي ح   للا   ي  ر  ج   .ه نارولو لم تمسسْ 

 م  آدم وخات   د  لْ و   د  على محمد وآل محمد سي    َ  وصل    .فاتبعوني يحببكم للا
يعصمك  .النبيين. يرحمك ربك ويعصمك من عنده وإن لم يعصمك الناس

يدا أبي لهب  ْت تب   ن عنده وإن لم يعصمك أحد من أهل األرضين.للا م  
واعلم أن  ،، ما كان له أن يدخل فيها إال خائفا. وما أصابك فمن للاوتب  

بة آياتنا في الثي    ريهم آية منعشيرتك األقربين، إنا سن   ْر نذ  العاقبة للمتقين. وأ  
بون بآياتي وكانوا من لدنا إنا كنا فاعلين. إنهم كانوا يكذ   أمر   ،ها إليكونرد  

من  ن  ونمن ربك فال تك الحق   ،بي من المستهزئين. فبشرى لك في النكاح
إن ربك  ،وها إليكلكلمات للا، وإنا راد   ل  ها، ال مبد   ناك  جْ الممترين. إنا زو  

وكل من  ،حانذب  ت   من لدنا ليكون آية للناظرين. شاتان   فضل   ،لما يريد ال  فع  
عليها فان. ونريهم آياتنا في اآلفاق وفي أنفسهم ونريهم جزاء الفاسقين. إذا 

أليس هذا بالحق، بل الذين  ،وانتهى أمر الزمان إلينا ،جاء نصر للا والفتح
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ف. إن السماوات عر  أن أ   ا فأحببت  ا مخفي  كنـز   كفروا في ضالل مبين. كنت  
 م إله  كأنما إله يوحى إلي   ناهما. قل إنما أنا بشر  قْ ا ففت  ق  تْ واألرض كانتا ر  

ا فيكم عمر   رون. ولقد لبثت  ه إال المطه  والخير كله في القرآن، ال يمس   ،واحد  
ن قبله أفال تعقلون. قل إن هدى للا هو الهدى، وإن معي ربي سيهدين. م  

. إيلي إيلي لما ْر ماء. رب إني مغلوب فانتص  رب اغفر وارحم من الس
بيدي رحمتي لك  غرست   .أسمع وأرى  ،إني معك ،ني. يا عبد القادراسبقت

 نفخت   ،ك الالزم، أنا محييكد  أمين. أنا ب   كين  وإنك اليوم لدينا م   ،وقدرتي
ع على عيني صن  الصدق. وألقيت عليك محبة مني ولت   فيك من لدني روح  

ه فاستغلظ فاستوى على سوقه. إنا فتحنا لك فتحا ر  ه فآز  أ  طْ ش   أخرج   كزرع  
من الشاكرين. أليس  فكنْ  ،من ذنبك وما تأخر م  مبينا ليغفر لك للا ما تقد  

أه مما قالوا ه وبر  ل للا عبد  للا بكاف عبده. أليس للا عليما بالشاكرين. فقب  
كيد  ن  وه  وللا م   ،اك  وكان عند للا وجيها. فلما تجلى ربه للجبل جعله د  
ا من لدنا كذلك نجزي الكافرين. ولنجعله آية للناس ورحمة منا ولنعطيه مجد  

إنك ، ال تحاط أسرار األولياء .ي ك سر  سر   .المحسنين. أنت معي وأنا معك
ق السفيه ومن المقربين. ال يصد   واآلخرة ا في الدنيا وجيه  . على حق مبين

وار. قل أتى أمر له خ   جسد   عجل   ،وعدو لك لي إال ضربة اإلهالك. عدو  
وكان حقا  ،ىك يتأت  األنبياء وأمر   للا فال تكن من المستعجلين. يأتيك قمر  

الحق وينكشف الصدق ويخسر  يجيءيوم  .علينا نصر المؤمنين
ربنا اغفر لنا إنا كنا  ،ون على المساجدالخاسرون. وترى الغافلين يخر  
يغفر للا لكم وهو أرحم الراحمين. تموت  ،خاطئين. ال تثريب عليكم اليوم
 "بتم فادخلوها آمنين.وأنا راض منك. سالم عليكم ط  

                                                           
  خبط صغري اجلملةحتت هذه إىل تريخ هذا اإلهلام حيث ك تب  يف األصل قد أ شري :

 م. )الناشر(1893 سنة جوالي 30
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 ، وأّما عقائدان اليت ثّبتنا هللا عليها، فاعلم اي أخي أاّن آمّنا بهلل ربًّ
. وآمنَّا بلفرقان أنه من هللا ا أبنه خامت النبينيوآمنّ  ،نبيًّا  ومبحمد  

كماته وقصصه  الف بّيناته وحم  الرمحن، وال نقبل كل ما ي عارض الفرقان وخي 
 ،أو كان من اآلاثر اليت مسّاها أهل  احلديث  حديثًا ،ا عقليًّاولو كان أمرً 

ألن الفرقان الكرمي كتاب  قد  ؛أو كان من أقوال الصحابة أو التابعني
ي  م تل و  لفظً  اه لفظً ثبت تواتر   يف  ن شكّ ، وم  يقيينّ   قطعيّ ا، وهو و ح 

قطعيته فهو كافر مردود عندان ومن الفاسقني. والقرآن خمصوص بلقطعية 
ه أيدي الناس، وله مرتبة فوق مرتبة كل كتاب وكل وحي، ما مسَّ  ،التاّمة

غريه عليه فقد  ن آثر  وأما غريه من الكتب واآلاثر فال يبلغ هذا املقام، وم  
 الشك على اليقني. آثر  

الف بعضهم بعضا يف أخذ بعض األحاديث ن ف  وكم م   رق اإلسالم خي 
، واليت أو تركها، فاألحاديث اليت يقبلها الشافعية ال يقبل أكثرها احلنفية  

خرى من املسلمني. رق أ  يقبلها احلنفية ال يقبلها الشافعية، وكذلك حال ف  
الكتب  مام البخاري يف صحيحه.. وهو أصحُّ وكم من حديث ذكره اإل

عند أهل احلديث بعد كتاب هللا.. ولكن ال يقبل الفرقة احلنفية أكثر 
هر وغريه، وال بجل   أحاديثه، كحديث قراءة الفاحتة خلف اإلمام والتأمني  

يكونون إىل تلك األحاديث من امللتفتني. ولكن ما كان ألحد أن 
 من الذين أضاعوا الصالة ومن املبتدعني.يهم كافرين أو حيسبهم يسمّ 

 ،فاحلق أن األحاديث أكثرها آحاد  ولو كانت يف البخاري أو يف غريه
كتاب هللا أبن ال   التحقيق والتنقيد وشهادة   وال جيب قبوهلا إال بعد  
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كماته، وبعد   الفها يف بّيناته وحم  العاملني.  ع ّدةل القوم و إىل تعام   النظر   خي 
 ض القرآن  ر  أحد  لرتك حديث  يعار  مر كذلك فكيف ي كفَّ فإذا كان األ

ا بلقرآن وي نّجي املسلمني من أيدي أو ألجل أتويل  جيعل احلديث مطابقً 
رون املؤمن بهلل ورسوله وكتابه ألجل حديث من فّ  املعرتضني؟ وكيف تك

تمل فيه شائبة كذب الكاذبني؟  اآلحاد الذي حي 
ببّينات كتاب  فإهنا قد ثبت ،املسيح فانظر مثال إىل مسألة وفاة 

من ثالثني آية بلتصريح  اوتشهد على وفاته قريبً  ،هللا املتواتر الصحيح
للطالبني. فإن تذكرت  بعد  إفادةً  "قد كتبناها يف كتابنا: "إزالة األوهام

ظاهره، على فاعلم أنه ف ّسر  "،مسلم"كر يف ا الذي ذ  ا دمشقيًّ ذلك حديثً 
الف بيّ اقفر ي عارض الوال شك أنه  ناته وخيالف ن على تفسريه الظاهر وخي 

، وال يرضى مسلم أن يرتك القرآن "اإلزالة"خرى قد ذكرانها يف أحاديث أ  
اليقيين القطعي حبديث واحد ال يبلغ إىل مرتبة اليقني. ولو فعلنا كذلك 

 ،ور فع األمان ،وآثران اآلحاد على كتاب هللا لفسد الدين، وبطلت امللة
واشتد علينا صولة الكافرين. نعم.. نؤمن بلقدر املشرتك وتزلزل اإلميان، 

الف القرآن، وهو أنه ا على رأس دً املسيح املوعود جمدّ  جييء الذي ال خي 
املائة عند غلبة النصارى على ظهر األرض، وخيرج يف أرض أفسدوها 

فيكسر صليبهم ويقتل خنازيرهم،  ،رينوجعلوا مسلمي أهلها متنصّ 
 ي دخل السعادة يف الباقني.و 

يف صدرك شيء من لفظ نزول  عند منارة دمشق، فقد  وإن حاك   
ال بطل ال يصّدقه الفرقان بل يكّذبه  أثبتنا أن النـزول من السماء حم 



                                                                                                                         باقة من بستان املهدي حتفة بغداد
 

 

36 

بوفاة املسيح  ن  فإن كنت تؤمن بلفرقان وتؤثره على غريه، فآم   بقول مبني.
رب العاملني. والعجب أن  وعدم نزوله من السماء، كما تقرأ يف كالم

ية املفرتين. ر  لفظ النـزول من السماء ال يوجد يف حديث  وإن هو إال ف  
واألحاديث كلها قد اتفقت على أن املسيح املوعود من هذه األمة، فإن 

 النبوة قد خ ت م ت وإن رسولنا خامت النبيني.
ن والنـزول يف احلديث مبعىن نزول املسافر من مكان إىل مكان، فإ

زيل هو املسافر، فلو سلم صحة احلديث فيثبت أن املسيح املوعود أو الن  
 ،من األوقات من خلفائه يسافر من أرض وينـزل بدمشق يف وقت   أحد  

فلم يبكون الناس على لفظ دمشق؟ بل يثبت من لفظ النـزول عند منارة 
ينـزل دمشق أن وطن املسيح املوعود الذي خيرج فيه هو م لك  آخر، وإمنا 

منا احلديث أبلفاظه، وفيه كالم.. بدمشق بطريق املسافرين. هذا إذا سلّ 
 ألن األحاديث من الظنيات إال احلصة اليت ثبتت من تعامل املؤمنني. 

ولو كانت اآلاثر املدونة يف البخاري وغريه من اليقينيات كالقرآن 
لقرآن كما كلزوم الكفر من إنكار آايت ا  ن إنكارها الكفر  الكرمي للزم م  

يلزم أن يكون املسلمون  ال خيفى على املاهرين يف الشرع املتني. فحينئذ  
ويلزم أن ال ينجو من ورطة الكفر أحد من أكابر املسلمني  ،كلهم كافرين

ألن ترك بعض األحاديث  ؛وأصاغرهم بل من األئمة السابقني املتقدمني
 دثني أمجعني.الفقهاء واألئمة واحمل أحاطتوإنكار بعضها بالء  عام 

 ن آمن  خامت األنبياء، فال شك أنه م   نا ومع ذلك.. إذا كان نبيّ 
ر خبامت النبيني. فيا بنـزول املسيح الذي هو نيب من بين إسرائيل فقد كف  
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حسرة على قوم  يقولون إن املسيح عيسى بن مرمي انزل  بعد وفاة رسول 
 ،ان ويزيد عليهابعض أحكام الفرقمن وينسخ  جييءويقولون إنه  ،هللا

وهو خامت املرسلني. وقد قال رسول هللا  ،وينـزل عليه الوحي أربعني سنة
"ن أين يظهر نيب ومسّاه هللا تعاىل خامت األنبياء، فم   ،: "ال نيب بعدي

ا، بعده؟ أال تتفكرون اي معشر املسلمني؟ تتبعون األوهام ظلما وزورً 
 ني. الا، وصرمت من البطّ وتتخذون القرآن مهجورً 

وإانَّ نؤمن مبالئكة هللا ومقاماهتم وصفوفهم، ونؤمن أن نزوهلم 
ال يربحون  ر،ل اإلنسان من الداير إىل الدايكنـزول األنوار، ال كرتحُّ 

 رية  مقاماهتم ومع ذلك كانوا انزلني وصاعدين. وهم جند هللا وج  
منهم إال له مقام  ال ي فارقون مقاماهتم، وإن   ،اؤهاطالسماوات وخل

طاعة  ويؤّدونعلوم، يفعلون ما يؤمرون، وال يشغلهم شأن عن شأن م
 رب العاملني. 

هم من مقاماهتم.. ملا جاز د  ولو كان مدار انصرام مهماهتم.. تباع  
يف املشرق  تواحد، بل وجب أن ال ميوت ميّ   األنفس يف آن  أن ت توّفَّ 

 قبض نفس رجل  ن يف اآلن الذي قّدر هللا له قبل أن يفرغ م ل ك  املوت م  
ل يف اآلن املذكور وقبل أن يرحل يف املغرب الذي هو شريك بملائت األوّ 

م  هذا إال كذب مبني. إمنا أمرهم إذا أرادوا شيئا  إىل املشرق، وإن   حب  ك 
األنفس وصرف  قّ أن يقولوا له كن فيكون، وما كان هلم أن ينـزلوا بش  هللا 

 األرضني. انمكان كسكّ  الوقت ونقل اخلطوات وترك  
ونؤمن أبن حشر األجساد حق، واجلنة حق، والنار حق، وكل ما 
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حق، وهو خري األنبياء  نا رسول هللا ما عّلم   جاء يف القرآن حق، وكلّ 
الف الشرع والفرقان مثقال ذرة فقد  وختم املرسلني. ومن عزا إلينا ما خي 

ي نايف  من كل أمر  افرتى علينا وأتى ببهتان صريح كاملفرتين. أال إاّن بريئون 
نا، وإن مل دان ونبيُّ وإاّن مؤمنون جبميع أمور  أخرب هبا سيّ  ،قول رسولنا 

 ع معارفها إبهلام مبني. ود  نعلم حقيقتها أو ن  
وإاّن بريئون من كل حقيقة ال يشهدها الشرع، واعتصمنا حببل هللا 

نا نا فاجعل  لك ربَّ  جبميع قلبنا، ومجيع قوتنا، ومجيع فهمنا، وأسلمنا الوجه  
 نا مسلمني.ا على ما ن ؤذ ى وتوفَّ علينا صربً  غ  من احملسنني. ربنا أفر  

ولكن هللا قد منَّ عليَّ وجعلين  ،روحي على أرواح إخواين ل  وما أ فضّ   
مين من وعلّ  ،فمن آالئه أنه أنعم عليَّ بملكاملات واملخاطبات .من املنعمني

 مين هللا، وجعلين لألنبياء من الوارثني.يعلّ ال أن  أسرار  ما كنت أن أعلمها لو
ن آالئه عليَّ أنه وجد قوم النصارى يفسدون يف األرض ويّتخذون وم   

ون عباد هللا، فبعثين ألكسر صليبهم وأمّزق وي ضلّ  ،ا بغري احلقالعبد إهلً 
 اجملرمني. بعيدهم وقريبهم وأ ج ّذ هام  

ة على األعداء، احلجّ  وأمتّ  ،من السماء ومن آالئه أنه آتين آايت  
ه إين على حق مبني. وترى ه وجالل  ت  زّ وخجَّل كل خبيل وضنني. فوع  

صدقي إن تصاحبين كالطالبني. ووهللا.. مث تهلل.. إن  كالوابل آايت  
جاءين أحد على قدم الصدق والطلب، لرأى شيئا من آايت ريب إىل 

توازنوا يف الكمال، ين احلسداء قبل أن يباروين للنضال، وير  أربعني. وأكف  
هذا إال  ويتحاذوا يف الفعال، وعرّيوين طاغني. وملا رأوا اآلايت قالوا إن  
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ا عمني. وكانوا قومً  ،عشواء   ، فمشوا خبط  وجنوم   ر  ف  مبني أو ج   سحر  
ي  ، ولكن ال ينفع الع  أشرقت الشمس وما كان معها غيم   وال ضوء،  نور   م 

 قرين.فهو هلم  ،واستخلصهم الشيطان لنفسه
أتبع رسويل وسيدي  د ،حّ  مو  وإين مؤمن   ،احتسبين كافرً  ،اي أخي

،  ًع نعشي ه، وأرجو أن يشيّ عاع  ب  ه و  لعلومه وبع  وجعلين هللا واراث
م، راستنـزل منك رفق الكأ، ومع ذلك أخضع لك بلكالم و اتّباعه يف

 ل  وال تسل  ، ين النار  ، وال ت ر  ار  فّ يب الك   ت  عليَّ وال ت شم   ظ  فال تغل  
، والصاحلون حيملون أوزار إخواهنم، ني   ل   ني   ، واملؤمن ه  ار  سيفك البتّ 

قلوهبم، وتسرية كروهبم، وال يريدون أن يقتلوهم  ةويسارعون إىل تسلي
 وأن جيعلوهم عضني. ،تقتيالً 

فرقة لقتل فرقة،  ال تنهض   ولكن، اإلسالم كثريةرق واالختالف يف ف  
ك، اي أخي انر   ئ  ف  ط  أ  يت رمحة. فإن اختالف أمّ : وقد قال رسول هللا 

ى؟ ر خري الو  تؤذي من حيبُّ  بسنن الصاحلني. مل    ك، واقتد  بّتار   د  م  غ  أ  و 
نا األعلى؟ فاعلم أن هللا ورسوله املصطفى؟ أو ت رضي به ربَّ  رُّ به روح  س  ت  أ  

 تؤذ من الذين ي عادون أولياءمها، فإن كنت ترجو شفاعة رسولنا فال ن  برايّ 
ك لَّ ليغفر ذنوبك وحي    ،مث اتق هللا، مث اتق هللا ،ني املصافني، واتق هللااحملبّ 

 مني.مقعد املنع  
 ف  هللا أكرب من مقتك، فخ   ت  ق  إن م   ،أيها اإلنسان الضعيف احملتاج

 فأسه وكن من املرتعشني.
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ـد    اح  ـجي    أو   ر  ـدمَّ ي   لي ث  م    ـل وه   باح  ي    ليت  قـ    ـله   هللا  اك ه 
 ناح  ج    ـت  ثب  ي    ومل   خـزايً  رى أ  أين وهل يف مذهب اإلسالم 

 حاح  والصّ    يشهـد   هللا   كتـاب   للناظـرينا     ب نّي      وصــدقي
 رايح    ت  ـهبّ    ذا ـهك   نـولك الكرام    لق  خ   األذىوما كان 

 اح  ص  الف    م  ـل  الك  ه وتشفي صدر   ـرّ  ح    قول    يفهم  ـرَّ احل    وإنّ 
 اح  ـد  ب      واسـعـة   هللا   وأرض ريب س بلوال أخشى العدا يف 

 وارتيــاح      ذوق     ثـم    رضاء   يبـحبي املصائب اي   لنا عند
 ـراح  ق     ـصـح  ن      هإنّ      يـربّ و  مآيل ر  وانظ   اهلوى تقف   فال 
      ومنـك وأدعوفكم شرّ ، أ  عجبن وم  

 
 ماح  والرّ      ـة  ـرفيّ ش  امل

 الصالح   رجىدي ي  ـفمنكم سيّ  خـري     كلّ     كم حديقة  دت  ل  وبـ  
 اح  ـفك       خـريات     بـغداد      ويف !عجب   ،يؤذين   د  كمثلك سيّ 

 مساح     ريتكموس     هـذا؟   فمـا  بسبّ   رين تذك     بّ  أرى اي ح  
 نشـراح  اال       وزاد      وصـافينا  حتًفا  ما أعطيت    كلَّ    انأخذ  
 فـتتاح  اال     كـمن   كان   ولكـن  كاهلدااي  جوايب  مين   ـذ  فخ  

 ـالح  ط     أو    كال  ـن     ـعه  فمرج   خبصم    أظافريي  ت  إذا اعتلق  
 والـنجاح      شرىب        ار  وّ زُّ ـلفل   وسلًما   ـاحبًّ    وافيـتين   وإن  
 رايح     اء  ـم  نم    تعطيك   فـال مـاء    أهنار     ن  ب  تقر     لـم   وإن

 وانسطاح       عود  ق       ويوبقكم جهد    عند الصلد سهل   ورشح  
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 صاح  النّ     ط ـلريتب     اند  ـوجـاه   ييب  ب  ح   اي  نصًحا   ومـا أنلوك
 زاح  ـم  ـال  ه ط  خيال      ال     د  ـوج   هزل    صحي خالص ال نوع  ون  

 اح  ـشو      قوى ـللت   الفكر  فإن كالمي يف   ر  فكَّ ت     ـيّب فيا ح  
 ياح  والنّ      واكلـالث   وجد    وما  وجد   فوق   لقومي  ويل وجد  
 الح     فالـوقت   تنتهـوا   وإن مل إليكم      جمد    أويل إليكم يـا 
 ـزاح  ي      وال    دُّ ـر  ي     ال  ـؤيلوس   ريّب    عند   عظيم   ويل قـدر  

 تاح  م      فضل     حوهـن  فـيسعى دعاء   يف   يبكي ومثلي حـني 
 قاح  و  ـال   إال    الورى    عهاب ـ ت  فيـ   شسي أنوار     ن  ع  تلم    وكادت
 باح  ـالن    وال  الب  الك    تبقىفال  ق  ر  بـ     ثل  م     ريّب    يـوم   ويـأيت 

 افتضاح      فيها   للعـدا  مـراتب   يوم    طف ريب كلن ل  م    ويل
 ـالح  ي      وال   يـستنري     ووجـه   تـام    كالبدر     كامل    ونـور  

 واصطباح    عيـد     لـاللي   وبعد  بوق  غ    نى م  سق  وحنن اليوم ن  
 وراح     وح  ر    فـضله    ـنم    ويل  نور     كل   املهيمن  وأعـطاين
 ؟ناح  ج    مين   ن  ر  يصد    ما  ـل  فق   جرم     ثبوت   بـغري   أتقتلين

 فالح     لنا لـقات      ـرجىي      فـال جج  قتلنا الكافرين بسيف ح  
 الح  السّ     يصون وال  س  ر  تـ    وال مالذ    وليس لنا سوى الباري

 ماح  ـالطّ     يناوحـه   ال    ك  ـملي بلنواصي  ع  سف  ي    أتعلم كيف
 فاح  ـوالصّ        ـةاألسنّ      عـهوتتب   ود  ط    كلّ     ذروة    الـربّ   دُّ ه  يـ  
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 باح  م      أمـر      دكمـعن   لي ـوقت خصيمي؟  بسيف اي أتقتلين 
 ايح  رّ ـ ال    فيـتس  اتـنا ذرّ     على حبيب   من   نا بسيفت  وقد م  

 حاح  ش     حزب    اعكمـبق   وحلَّ  قوم     اي شيخ   ن سيوفكم ي  وأ  
 ساح  ـاكت   إال   رهمـأم   يك    ومل وصال احلزب واختلسوا كذئب  

 داح  الـرَّ    إال   كم ـبيت  يف   ا ـفم ء  ز  ر     كلُّ    عليكم ت  بّ وقد ص  
 اسرتاحوا   وما  ن ـجائعي  وعاشوا جبوع    وااب  ذ    مسلم   ن م    وكم

 جاح  و       مـاء     عنـدكم    نـلكو  حبري  موج ف يعر   وحبر العلم 
 قــرتاح  اال      لوال    الفضل    وأين ارجتال    من نظمت قصيديت 

 راح  ـالصُّ    احلقّ    هو  مـا  ودونك  كالكرام      بعفو      مين  ـذ  فخ  
 اح  ـنش       بـطل      أنـين     فـتعلم صحيبعد ن   وإن برزتين من 

 

ا على اي أخي.. حفظك هللا! إين قد كتبت هذا املكتوب، ترمحًّ 
ع فيه، وقد املود   السرّ  م ح  ال  ه، و  ي  آلل   فَّ فاستش  ا خليالك، حالك، وإصالحً 

 ذو مساحة   ق  ر  خ   ل  ذ، وأنت ببُّ ك يـ ل  ت  و  ق  ع  ، وب  أمسع أن أخالقك حت  بُّ 
 مأمثة، وت ق ف  موقف   ة من احملسنني. فال أظن فيك أن ت ر د  مورد  وفتوّ 

 .معذرة  عن بدرة، بل أظن أن متيل إىل ومعتبة   تبعة   مندمة، وتتَّب ع  سبل  
د  ن و ل  واتق هللا إين أراك م   ،حسن ظين ق  قّ  وظين فيك جليل، فح  

 الصاحلني.
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حرج عليك من أن تسألين  وإن كنت يف شك مما كتبنا يف ك ت ب نا، فأيُّ 
من  كل ما ال تعرف حقيقته، وال تفهم ماهيته، وعسى أن حتسب كلمةً 

ب دائما قل يتأهّ ان. والعالكفر وهو من معارف كتاب هللا وحقائق الدي
من مائنا  الً ج  س  لك م ع  ف  وأ   م  مركزه عند وجدان احلق املبني. فق   ملزايلة
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