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  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي      بسم اهللا الرمحن الرحيم  
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	��א������
	��א������� �� �� �� �
كتب عربية صغرية  مخسةَ ا أن نقدم لقراء العربية يف هذه الباقةسعدني

سيدنا اإلمام املهدي واملسيح املوعود  ألّفهااحلجم كثرية املعاين والفوائد، 
� .  

  تعريف بهذه الباقة

אد������� �
هذا الكتاب يف  �إلمام املهدي واملسيح املوعود قد ألف سيدنا ا

م، ردا على إعالن نشره شخص يدعى السيد عبد الرزاق ١٨٩٣متوز/يوليو 
باهلند، حيث اعترب حضرته كافرا  "حيدر آباد"يف  آنذاك البغدادي، املقيم

وأعلن أنه جيب قتله بالسيف البتار أو باإللقاء يف النار. فما كان من حضرته 
 أن أحسن إىل هذا الشخص متغاضيا عما بدا منه من العداوة دون إال �

حتقيق، فأحسن به الظن وخاطبه برقة بالغة تنم عن كمال خلقه ومسوه 
  وثقته مبا أنعم اهللا به عليه. 

وقد أظهر حضرته كعادته يف هذا الكتاب احلب للعرب ولبالدهم؛ 
. �وسيدنا حممد  دهذلك احلب الراسخ يف قلبه بسبب حبه العظيم لسي

وكان هذا احلب مسة حياته كلها يف أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته. هذا 
إىل جانب حجج بالغة ناصعة وأدلة وقواعد ملعرفة احلق صيغت حبيث 
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 |]���(� ���8TC 6�#�k� n=� )�� �C }� ����%� U��@ +�] +, A��]
��� �� 	� *�C "~ �v�� eV ��["dV 6|4������"T#�� �C �]�^� .  

������א���� �
�8�, G"4�� �$% "���� ��, �+����� & / �����KLM� "�C"IV )

 B���:� ��d�"�C ��, ��� �<���""�"#�� }����" "#�45 �T� B$�� 6
+��a�� : B�2"a�� A�
:� /"�� /��(� �"#qV ��[ i�"� 6A�
:� /"��
� �: ����� F�, "%��! /�7"{ ��(] ���,� 6 }�#�� �4�@, �(a�

�a�%��� . �"�k & ��8� /��5$:� ��@�� �$% +V "^�, i"! ��, 0�
r��� ��� $��4]� �!�� 3�4�� �$% ,�! B$�� fV ">5��� f� 3�4�� 

 i"���� ���4�f�� ���!D� �C Q��4� +, �
8a� ���\d �! +�� �$��
�4�@,�[�TC �{v"� ��@"� �$% &� 6 .  

 F�m[�, "���� �� 6G"4�� �$%  A�
:� /"[� ��� ��[ }�@�
 /��4
C ��@m� ��7�� i��!, �C� ���#a�� `�@"���� ���� +Y�(�� �C

�{�C �*�� ��� G���m� |="��� F�
��� . 3k"h "�5"-}���� 
"�"#��"'"�_��� F����� �����:� �C �aC ��� ": /�T�� �C '�T�  .

 ��4!"[� �@�� +, ""�"#�� }����" �qUq �C �a� ��� /�7"�� ��#C 
?�
� ��� ��, "��h +�*�(� �"RS, )"!, �! ��, |#] �vV �]�^= "���

���[,� ���� �<=� . & �]�^� �5, �!� �C �;5, ���� f ��, �d�C
 3��� f� /�7"�"��[ "�V� 6">�[ "C� "����"� f� i":"� *�4>� f� 6">

�, ��] ��, & �C�� �$% ��Gv"�� ��� �<=� �4��.  
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 �]�^� }��, �(��� B���:� eV �$% ��"45 ""�"#�� }���� " "^�,
}<
:� ��_�� &6y���"� vf ��, 0� 6 & �"C �"�:� ��"� &� 

 & +��"��"� �
]�C, �a��CLi��� +��"5 / _�
�@KM��).  
 �]�^� 345� �hY �'�{� ������� �1��"� G"4�� �$% �C �'�{ 

"���@�� .  

�����א� �
  

 �d "�7$� "�U�V B���1�� n=� �#� B���:� �T� �(���, "���� 
� �1��"� /�s"a��� �"�V "���4C� 6������� �1��"� �4[��C ��� ��[ "d�4�C 

������� . �]�^� }#([�U7"! ��4S�� B��4��  : }>{,  �, ��] u�V
/�s"a:� & \yC��P% +V ��� 6"C"] U>{ -������� +, fV uaC 3�k, U[ 

��8�� ���  ��"#] +,� e"�] 	� �C /�<�C u��� ¡#�� _4�] . *@�� ��[
 �#a� ¢ "^�, �8<a�� t�T�� ���CH +, "�5 6u�v ��� B���1�� B���:�

 �]�^� ,�#[ r�8S ya#�� G"4�� �$% F��m4� �"� ������� �1�
 & ����8��K£��vY / )"� ¤�"CKLM£�8��m] }�5,� ) & �¥ 

�"�,/ )"� ��"CKLM£) .  
 �]�^� "�@ 6'"����� �C ��?8� �C ��� �<=� ��(� ���� 

 /H�"#��� �>�"�S,� �8<a�� t�T��� B���1�� B���:�� B��"�#�� \B���:�
��� "p �%��o�" : ��a%_��� 6�b";Cm� ���%"l4C ��� �$% & 9��d"aP��[

�b"�5 ���6�h,� �>*#� �� Py8T5 fV� �P4�b"*>P{ |�, & �> . �C�
 eV �, �>S, �qUq eV 6��"���� �$% };�5 "�"45 �>aC 34��� �([ 6����
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\y#q,� 6f��� "!�2  �?$5������ /�^=� �C Py
� 9,  . *�=� & }>[
¦��§�>l4
��� ¨�!�84�� �C �*C�� �*<aP�� 6�?�©� �$% �^(�  +V '"�@�"� 

O�k ���� f U%"{ +"5|���1:� �C ��, ������ 6'"T�D� ."  
 "C �]�^� i"! ª�@"8C: «"4� }q"~ G"45 �T� �C ��aI ��[ 

 ������� �1��� /$]"�, �C ��, �-� �� ª 6�;a��� �la�� & "W�5� "�8�5
 �0� �, 	� �#� B���:� };C¬ 	"� "8�"� ¬� }q" ��"45 +m �, «"45 

 6�aC }^[, ª?}® ¢  +�^� & 	� PG�$� F�"="��K 6�7"�@ �C "�C�� 
�%�� ��� Py#]� ¯45 ��� Py!��� . }T� �°�
P� ��� �$%

"aa�� �7���� P�U©� �7"� . B��4�� �$% ��� /H�"#��� ��± f �C�
|�v"�� �C ��, ����� �����[ .  

 ¢ ���B��4�� �$b �%0� f� t�"T:� 'f²% �C ��, ��4� .  
@ @

�������א��� � �
  

 G"45 �C «���� �
(�� �% G"4�� �$%"³U#�� " �8?�, B$�� "����
��, �  +, ��� �T�QRS��a4C   ���P�"�"S ��,"  "�"45�$�"´ 

 �"g,"|aC²:� �">C," &  )"�µ¶·¸) }��,� eV "�"¹ �aC �R
� F�, 
±"TC� |��
:� '"����> "���4C ���� ��@�� +, .°�d �!� �\G"4�� 

 ¯a�� nx �T�"[� �´�$� ���"#�� �"q, "~ 6���%"��� �{��H,� 
|��
:� ��82 & 3^1�� �C �82"�.  

�
(�� �$% F?�, �]�^� +, 3�<��� �C�G"4�� �C  6������"� 
�
�, ��Uh �C "�d�� �
(�� }�{� 6�$>5 ��m
C ��� @��� ����!� "
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B@����G"4�� �C }�2"84�� ��� �5$� "�4�  u�4� �2"©� ��C��� 
 º�� "C +m� /'�#� u�v & +m5� 6����o �q@"=� +»� "C º����

 6G���� @U� & "(�f ��"T�� ����¼ �;5, +���O"�� ���, ���� .
 ��">C ��� +����
:� ,�4{� `�� 6�"!��� �$% & º�® "C �$%�

 ���� ¯a��� )U�D�� �{��H,�  ���>�:��o ¢ /���� 6}#! �C º
*{��� ��, |�"s �°�#] +, ��� )U�½� ��d"(�� ���^�� u�$� +�>

2"h ������� �C�� ���� �C"� �C�� ��� i��b�� F�^���.  
�$%6����(�� �%, �C +V� ¡�� �]�^� ">�d�  � }s & }C"�4�� 

 ���l�� �$% �%¾̀ =�">�q" "p �"�<b� �$% ��� @���� }(�4�� ���  .
� ���[+, |��
:8�H ¤"a�� ��a�#� "> �f�� �C  �{">:� QRT�� �#!"�C �,

�4#!"�p �C�=� �#�"�C0h�� +�� ��� i��� ��� ��� 6"^�,� 6  +�
 ���4�� �$% |��
:� �C¼ eV B@²��'����� �]"��  f ��m[ 6

�>4�� �$% ��� "���{ +��.  
�]�^� �¿5v �([ u�$5 ��� À8� ���m�  )��� )"la��� �C

�d�8��� G���df� /�"qV . ¤"a�� ����, �vV )"=� +m� �?5v �!�
 �! +���� u�$� �>[ 6�hY ��� n��[ +���� ���aC� ������ �>4���
 |��
:� ��� "#{�� A#��� 6"2��h |��
:� eV� ����� eV ��a
�,

�b �T�� ��@m] .�, �>��� B��, & �����, ���#�� f� �����@�T4: 
 �C"��� �{ +���"®� �>="�C n�(�4� ���C ����� +�$R4� ��$��

���ÁC eV ����� �� �>8�h .  
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"�5*@�   �]�^�� ¡�� �>#T�� ��� "^�, �"q, & �{">:� u�v "%
��"45 �@��{�C ��C"{ "��"C " �*�#[ 6 A�
:� ���2 �! }�{"��� +,
� "�d�� �"������ "#w �4��{ /��2 & ��" ¤"a´4�f�� �>�C }C"�4

 6�>;��x eV "�%��\S� 6}5����� "aC�C��©�  . ���5m] �C� ��� /'���
 A�
:�����#(�� /����� �$% �C 6 )�! �!  F�²:��  /��"!

D)"�[ ��"T] ��C, �C �>��� "C Â��� �%� r���s"a:� & )��©� 
+�>#4a� �>?�� 6)U�D"� ">!"��V ��@��, ¡�� �">#T�� +���;�� �%�a� ": 

�%�S� eV. 


�	���א����� �
 "���� '���, *��, �C B��"�#�� t�T�� +"5��, � �#2"a� }s� 6

 �� ��^�� O"=D ��8�� |�4�� �]"�� i��k '������ . �<� "��[
 ���S �����ÃD� �C�=� eV ��"S��� $Ä� |%�_��� ��@�"� �4>{��C ��

�� .�$% +m� -�C�=� �?�#[ �% }� ���"��_�� ������ "���� ��� }{��� 
 B�>:� �C ��h, �% }� 6�l4a:� B�>:� ��m� ���� ��� r">��� @��4C

/����� ���� ��aC� ��">CV �C�="� n��� U[ 69�@�
�� . ��� ���5m]�
 f� ���"��_�� �C���� Q�� ��, ��[ ��@� �����ÃD"� "#�45 �T� u�v

B�>C ��>l� �(4����k"[  � �C ��± 6P�� ��a���� G��=� �T�  }h�
 �"8��"�����
! )U�D� &  . ��� f ��, "�5/���d �d @">�� 

 B�>:� �� /@����� �"������ ��� _4�� `�� 6�����ÃD� �C�=�
���d�C� �8��d� ����¹ ��k"[  � �C X"8
�� .  
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 B�>:� )"CD� F?�m[���: "�̂ �@ 3�4�� �$%  t�T�� ��
�, y#q,� 6�]"C"Å�� B��"�#��� eV 345 "��[ �a%��:�� O"8a�� eV m� �! 

B�>:� �� �]��(4�C �C �C�=� . ��� 3*�4�� �$% �]�^� F�, �(�
|�
! .. ����"8�� ���4�� �C ������� �1��"� �hY� ��@��� �1��"� �
!

 t��"4� ��T���K )"� ���_[ KLMM� ¢ }�"(:"�� 6) +, fV ���© �
)�{���� y���� )��� .  

 +, ��{��� 3�4�� �$b �]'��! iUh �C F�a:� Æ�"(�� À�U��
 �]�^��?© �!  Q/��{� �"���-���l�  )"CD� ��>s� @">�� 

 �<�C� ����� �w G���m� A��2 �CU�V ��laC �C �l4a:� B�>:�
|#C «�� +"
��� .  

  

�$%$�א�#"!� �
(�"���� F?�, � ��, �H  6������� �1��"� "��"45 ���T�� �
. '"%

aC 34Ç5 }S ��� ���] ¢ ">a��8 ��TP� "�V� 6����k /�4[ $aC ���
��:� ��#��� \��d[� È� �"���"����� �7��©� " "C }5 ��� }�4T] ¡��

 �#45�� ��@���� ����"8��� ������" . �H�C "���� }����� "aC"CV �Cm[
 ��, �%"k¬��  	� �¬ ��, "���
� ������ Ç�8��©� ��  ���h�

aC /���� ">aC ������� 34��8��� . �
�©� 34�� �$% y�"5 ":�
 �<=� /012[ �8��©� ��, ���
C �H�C |aC²:� 0C, "���� "*�vm4�"

 @���:� A�
:�� B�>:� )"CD� "���
� �C"©�� ��¹ ��d "%�Ta� 
����6 n[��[  �]�^����u�v .   
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��%� 6">��V ���a4�� �C �� f ��h, ��C, �É:  
K¬ �$% ���hV & "���4�� �(�  ���� & /�@"��� e�Ê�� ��#��� ��� 

 ��, "���� �CH�  )"�KLMN 6)� ��#4C & "���"� ��s�8Ë�"�[U©�" 
�+"4
5"� 6/���� ��"�<�� ���5�:� ��#4:.   

�¬ ��, "���� ">�d� ÌC��% �É ��  \3\4-5� 6�
8a¬ �/@"� ¬   
">4�"� �a�" :�aC "F�²:� �C B, .  

N¬ ���hV ��� ��C"��� Ç�a<��� ">4["d, �! ��h, ÌC��% X"a%� 
 ���2�� ÌC��b� �� ��Í�PC �!� 6��#��� �$%"�}7":� Î©.   

�¬ ���� $S "��[ fV 6e��� ��#��� 3
x Ï �! �"���� }�T] +V.  
Ð¬ ��� +, "�5  }� }2�� & @�] ¢ ���Y�(�� �"�»� )"!�,�

ÌC"b� & �S"a�� }#! �C y8�d, . ���
#�� �"#4�"� ,�#] ">C"!�, +, "����
/��� }5 �C e�, ��Y.  

  

�����א������א���������� �
(�$% & @�� �� ��#��� ��%� i�� ��#] �! 0�"�]� �"��5 34�� 

���2 �C ">a�� 6�2"�:� ������� Æ�"(� "�(�f A^4�� "�5 6������� 
���� +Y�(�� �C "%"a(� ¡�� �%��T�� iUh �C `�@"�����8��T��  

º��4�� 345� . @���:� A�
:� +"5 "p����  �>lP�� ">C�R4�� �!
 ��$�� t�"T��� "�C"�[V 6���(:� �1��� �$% H�a5 �C �� 	� �"#� "C ���

5�"#:� �1��� �$� )"4�� }>�"� ��4��� . ��� 3��"���� 0�"�4�� �$% �C�
��=� f i";:� }�#� :  
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����: ] ���(5 60;5 �%� 6Ñ�:� ��� �Ç��� À8��� �%"s PX��:  
¬ "|4�:� |4������ |4�1#�� ") ����(   

 "a% )�R4�"["y�:� "�4�:�  �p6  +Y�(�� & /0;5 u�v ��� ��;C���
 	� i�! ">aC �����]e":  

¬ ���"4�C /�� )�����	
 :��(  
¬ �]��(�� u�, "a�%: �% "�s���� )
��	:��(  

��¯�"�;�� i�(" :�� �Ç��� À8��� ��%"s ��� PX�] G���� �a� �C� 
+���(� "�5 �"a�C : �qUq�, Ñ�C ��� ���� "�V� 6�;�²C �8a��� 6�8

QRT�� Ñ�C �, +"
�D� ....	� i"!��  ���� ��8aC '"�
���?5$[  
F(
�� ��� )U�� }� ��� 6�;�²C �%� Ò'"�
�� .") �
���� ���	
 ���

 � �����	
����  ���!
 "#$�	
 ��%� &�'� "�*����(  
�� { ��� Q7"�h �� �k��
�� }(" : �C Ó��-� ��a�� �$% +, §����

 ����;aC )U�� A��[� +Y�(�� �� @�� �!� 6A�
[ �H"� 3%$C� 6���� �������
"�C�laC �, 6��"��� & ������ Ñ�C �Ô��]� `�²:� 05$]� �5$:� `��m45 6

������ & ���"���� .$] ��[05`�²:�   ���!� ��[ ���H"� ��T�� �,� "�
«� �$% i"!� .., QRT�� �$% B),)���� �(." ) "+,-	
 . �/�0-	
� 1�%23


 � "4�5	
 678
 "9;+�<�	��� 
	���	
 �<�=> "?�3
 ��%#	 &�'� ����@.(  

�����: ���(5 �
8� eV '�T�� �["dV :"�R��P)�� � ���� ��'U��  �C
'"^�#�� /*����". ) ��@�(  

  & ����C )��R4�f� �$% };C�� ���� +Y�(�� �1��� 345 5 È
����=� 3���  �/�h»� ��@�� " �C"�� �<
C""%0�� .  



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


 

  �	
��:� % "C �� ��� '"g�� ��� G���V @�� 6/@"� ���m:� �
 ���(5�: "\C�×, �% }� �C²p ��� �>[ ��,�� +Y�(�� �*
[ � 

+"��T�� ".)�@�(  
 @�� &"��a��� ����� �����C:"  

 & i�(� �C G���� �C"G, " �"×, " �"�� :" Py�,�� 6uP�, �$%
u��m� P���C� 6u\�, ./�%"s �"5�x "���� ��V B, .... �C �>aC�

�f"� & F��� ">C��� ��f� G���V "����� 6ºU;�� G���D� 
�� 6§F\̂ P] ¢ �, y8�d, '��� F��� ��� /��(C �"5�x ���(:� :

""��, '"{ " �""��, P��%"S " �"�� ���C"��m "��"T�� i�! �aC�:  
 "%"�, "�,� "%"�, +V    "%"4�"� ��� & "1�� �!  

)B3
 "C+��* D*E� F�>G �+HIE�	 +,-	
� J�$	
 �K+�+> � "�H<	
 6��� �
L "

 �5	�5	
 ��%#	
 &�'� M*NO�	 P��	
���Q(  

 & ���"� ��$�� "a���hD '"���� 3���� �T� +, fV "a% "a�
� f�
 �$% ���hV���(�� 34��6 $]"��� �%�/[�� È}d" : 6y�"q �8��C

 6�!@ ��, ��I 6i���, i"� 6n�[� ����� }�� 6�"S �=� �#� ���
��, �T#CØ+"h ��, ���] "��� 6H"� ����� ��w �H�C 6+��%"5  6

["=�ÈlC ÀÈ�, �8È 6��, i�#(CÈ�, n�[� 6�8s �È6�2"� � 
6H��[ O�H��� �#� �%"k �C²:� �#�� 6��� �%"k ��w 6�C"� ���� �#�. 

|CY 6'���� �
�, 	� �%��{ .  
��������������� �� ��   �א��������������
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������ ����� 	� �
�  
��� ������ ����� ����� ��� ��
��� 	 ����:  

!�"#$%� �&�'#(� ���)� ��* + ,�-& ./01- �23&4��
�� 567  ��� 
&��� �% 8���9��� 8&��;�� <=����>�?� ��� . &�'#(A� B-�C ���0

D�E� FG"H ��? I0G"H �%J% K- �% "* �L7 M�0�$�� N�O�E� 4&�#;E� 4P
 �Q'� 2R�? NS�� T�� �C� �&�G#��� U�
�� S�#;� V24
�� �M&�GQ���

�9�� �% WG��#� ��?� �X�;�� Y�0= �0W0 �2R& ��� 567 �Z[� �X
\;��]�? .  

N̂ % �% _[- ,�-&� �`����� a�;b ����- �[� �%� �`�0��� 2c�3� 
 `- ��&d0 ����O&� �- ����? ����� �% I�
�� �IG�3� .�e�?�

G�- `"$�1T\�O�;��� \f����  . �g�f�� h� i"�C j0 �C _[7�
�3��� ��* + k#?- `- 6 lf
0 �g�"3"�� �( �% �*�[�-� �% m�

M%��� i�� n�f�� _�f�G�
�� \���o�f��  .pA�- k#$[ `q�0 
e�r� _��"R k#$[ s �_�"#$%� �&�'#(�_�"�3- i.  

t&�;�� �'�d0 !�vZ[w� x�y�� + 	� z��= ����"�� �Zf� _�0 
4*� ����
���{fv- �| M,�M,�O�4%� �}�M,�v- �| D��M,� 	�� A7 S;�0"O �%� �

E� ~yf��\.  
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������� �� �	
 ������� ����� �� 
����  

������ ����� 	� �
�  
 ���� ���� �[ A �% ��� ��
��� Y�y��� ����� 	 ����

��� �_�W�� _���� _�>:  
 �\��
E� m�c- ������ �\#E� ����� \��3- ��� ��H A ���0

�� �% �^%)� `��� `�� �%� �^���� &"'o �'o �% B�0�
 _[- �% ���G�� �%� ���Qf��� .����;�� ��- ��� �=�E� B����?�

 a�� Y��� �% B�%���� _��7 �1;�4� _[-� ���% �� l�
E�� �
 �
$� _�3&- 	� `-� ��!*��( _����4�� �!���? _�e�$4�� _��7 SD�"4��
_����4� ��O 	�� �m������ ����� m%�C7� ��W�f�� 2#C� k��y�� 

_�";� _�R�f4�� :e0�? g�f�� P#�3&- .7 ��% �� �
�� ��pmM���0 w� �| 
D��-� �%JOw�a� _#�� `-� �\�*��� �� ��
�� `-�  �e0"O  ��

G�O�O �� P�L ~�� �_O��� �
�� "* _[-� �GS� ^��� 	� _f% 
GP#
O� �n���)� ��
E� _��#? + �&"�
% _#�-& ��? �n%�
E� _f% 

�� ������!"� #��1̀ >�;�� _� �&�� 8��� �M#*� � m��( _� P
G�3D�4� ��D� �~��3- �% �m;��
�� _�#? + ��?L �% ��� Y��� �`�[�� 

m�L�$�� .M% A7 _��� �y�� a��� A �� ��*� n��� ��y� 	� ^�� �
_O~y� ���.  

G%�� �f�� &��� + `- i�Q�� kQ���pm ���> &��� m3��& +� �
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G���D% �m ����? �� a��� �% ������ T��(-� ������ T"�0 �
e��� �"��� �r"? n% ��* ��y�� <��[ P�L a(�;( ��� �"�

G���e2�E� T�ReT���� e���� G'�4� A 8��� �T� U�
�� A7 ��[��� + ��
M% &- ��0 �&�Gf�� A7 Y��q� + A� �&�G#���e� �D���3 �� �DR {� ��

1-�w&+ ���� TD0 a�� `���% M�w[M�1�?� ��D�&�y� _� �_[���� _#e� 
M��N�&� �_[���O� _��C `�f
� _f1�C�-� �_��"C-  �_��0- �J( ��� _

 	� T"3& ��� �y[� �_#f#0 �( �% \f%JE� 	� ���� �;[-�� 
_#��(� .���3- �"0 !���3- ��� !���3- �� s� �`"���� me� 2*- ��� 
N[7� 	 �N[7`"R�& _��7 �.  

 ����7 �T���� P�L i�#? B���� 2? ��� ,��� .
M#* �%� �T�GR��� K"
�E� �G�O �%� ���[)� �G�3 m��( _� P

 �
�� �[��3 ��� ��&�=A���4,�C�� � A ��� _O�&��� ��  ��� 
p;��[= �- �T��¡ 2? A7 �¢ �G"�#� n% �T"3��� m��3& + �£?�( �

vC�fO�� _��"C- h "* L7 �\#3- 	��� �,%W#�� �h� �'�� 
p0�� _��#? G�4&- `- �\E�� ���f��¤F�� �£��� �¥Uy� � i�#$� �

 _�G¦-"��� U�?���3�� BA��? Y>�% �� ��Z��� T" ��̈& �
G�
������� k�;�� 	� 2��� x���� ��o�f�� �Z[ 	� ��( `7 .  

_��� ����E� i�#? 23&- `- ,%W� s ����9�� <���� �7 
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`"�$����Nfy4% ��� ���)� ������ M["? _� ©�W�� 2*- �% _
 ���
��� ��* YG��% �
� �"C)� k�
�� 	� ��( `7 `"?d0 �������

pm%�� ������ �c�3 �� mG���E� mG�49�� P�O ��R� m����� I% 
m���]� me�D���� g"%�[ ��� pY~�� �m���)�.G%ª-� �2 	�� 2%)�� 

G���� ��* T��?7 `"$� `- �8"C ��'(- m«�« F�Z� ����E� ��� 
G�- kR"0 pA4�'(e0�$� &�'#(A� _R"� T��� M% m `- �_��� UC� �

D% _�0 m��D% A �!f�;� �!��� �"���1��4� _���%-� K"
�E� ��* `- � a
 �f�� T"C �'����e�? `"��GR�  �| �����)�� �$["Od� `"�� ¬

e��4� A ��*��7� �?��/0 ��?ª��> A� �#[- �"�
O A� �$["
�$["f#�� . �[� �f�
� "'0 �2��
�� ��"3 �7 8���� 	�� ��*

;0 2�?"��.  
 �8���9��� S��0��� 8�f��;f�� 8&��;�� <�=��� ��� ��
�� �'#�E�

���> &��� Y��� T�� �&��.  
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���  ����) .��	���( 
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���� ����	
��� �� ��� �������� ��  

������� �	��� 
� ��  
���� �
 ���� ��� ����� ���� 
� ���� ��� !"���� #"

$%��.&� ' (������  �)*+,-� ��/�� �� 
� 0�)*� 1��23	� 4( 
5�-��6�� 7 8�6�9)6�� 8�:;)�� <�=��� ��� ����;� ���-� �>;

5+�� �8:;?� ���@ (�;+A 
� ��;@B �8:��C�����D �� �E FG;�9�� 
HIJK� (��2 43 �8:;�K�� �L*M�� �IN;+�� O;/�� I�P�-� Q;R-�� 

,�H"� �I�;S�� T���*�� U�VB� �1;/-� TR�W� X"S9-� =��� 
 �!�)�� (�= �� 
� �E+� �1;Y:;)�� �	B !"Z �=�� 8���-� �1;�-��

 !�DK� [6�� (��\] ���)��� >;���� #�^����F�� .  
 ;�B�/� ..�_;D��� 
� (	�� �S��� !"��;`  

\a/�G� �b �@B �+c % X%;�D #��d ���-� �S�;*D ��� 
!"�&��5��� e�L` aR�B� ���` ;d a� �_;S@� ��Y�;�`� ��@;/d ;

 ;� f��g�� ���@;���_>���)_ O ��� �h��_ ;� % 0�� �� ��� 
iN�Y� �$WR2 �:�Y >W� f;*S�� 7�j ��� h�HG�� k ;6`�� ;- ��E+

5�$�:� 43 ��)�� >;6. >;�l�� m�b �� ��/�� InB (�6\� X�J �b� 
�:��� o �p:;��IG;/�� ��� T�Yl*�;�� �IG;��� ��� .q�� I/��  �D:

 f;)@ �S6� ��/`��� �IJ��;� ��@�S_ "` �f;��� �rn o �;L*A%�
                                                           

�
  � ��������	
������ ) .������( 
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���� .� ���	�� 
� ���� ���� ������ ��� ����� � �� ��!" �#
 $%�& '( )�� *+���� �," �-#/0�1 �1 *+��� 2	�3�/ �� 	45�

�	&��6/ �� 7�8� �*�5�&� 9���� :; 9<���= �%�>�� ? �@��5,�.  
 A���� B�C�!1B� D� ��E �$F�%G��� $%��8���� $5F���� H�I��� %�& %  

;5J1* KL *�� *�M� $N OPOQ( R.  
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%&�'(�� 
������ %�&)  

� 	� �
������� ����  
G
��� Y�y��� �\E��� Gi& 	 ���� �G�3 ��µ _�"3& ��� ��

 �'0 2? n�f%� �����q�� \��)� ��0� �\�3�E� ¶��� \G��f��
�*� &"[� �W��� _�> ���� �\�G#E� \$��
�� ~f% ·��3� 

���� _����-� ��������G��� ����(  �% _�O �% 2? ���� ���
� �����)�\¸- ����y��� ���'���.  

G
��NWE� ����y�� �'�- ��$��� ��5C"E� `�&5ZE� `��`"�D% � �
5;]� �$[�"�7$E� ���5���&"Q'E� ������E� ���.  

�*+� .. ���;� S�- �� z&�'#(�� P�"#$% I9�� �C _[/0
"`����C"p�4�3 IO�?�L� IO�e?L P[/0 �P� "��-� z�$(d0 � 

 �'�
bw�v�� �m��;#
%M#pY~� I �\��9E�? _�"3&� 	� ��� ��� 
��W�� �
�- 	� z�WQ0� P��7 �
�-� �\f
]� ~� "* . �&-�

G[-G�� ¹�� 2R& P �z&�� + z�� �% ��� B�� �% P[/0 �k
vTdO ¬�4[ !�y\��y�� 4�M�D3 P��?� �A"C �*��O ¬� �.  

�$�� ..ºkD��� ����"�� V2D�� �'�-���"E�  ! �C �Pf� 	� ���
M,�Q#3��̈O�% _��#?� _�"3&� 	�� �%JE� z��- ,�
��  �%� �
���0�$�� .M%&� I#%G"��{
��� I#�4O `- 2�C ��'{#� �%)� m;�;� »

G�3 �'�O�\;;]� i-�? I% �
�#
O �- ���$��  . kQ���
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Pf% ..��? ���� �GS;[ GS;O �¹�� 2R& P��% �%� ..- k#$O P[
M#;4� `- �O�E� 2R��� ��* ��WR `- z&�'#(� + �- �&�G#��� U�G
��� 2

���O�E� ��WR "* ��? �&�f�� + �;�4�.  
 ¹�y�� K)� �'�- ! l#0� �z��� PZ��� �z��&� 	� zG�3-

¤U�3 �% I0G"¼ A �z��*� Pf��¤&�G#�  �&�[ A� l%4& A� � �f�#vC �C
¤U�
� P��3 2�C��O A ¤&�[ �� �fCvL� �_ ��( `7 �G[7� ��'0�O A 

\�fE� �% P�L �� 	�.  
W�W�� �'�- ! �	 �'*"R� �"��3-� �	 �¢"�C �"y��- ����� `7
!3d? �"��(��  �'G��� �0 �	� Gk4� �% 	��'G�&� �'?�#� A� 

e2? �*���� "�� ��*A"%D&����� Y��C 2?� �&�Q()� <&�  2?� �
)� Y&Le2?� �&�Q�\E��� + �%  . A7 `"9#�� A� _["��� ����� 2�

 �;�� �0 �"9#�� �% ���R� �L7� �_C��0 A7 �rW½ A �"C �* �_O���%
¾�* ��¾�� A� ºk3 �*G��� A� ��"C��v-� �"�#vC "�� P�L ��  �"C 
4�� A�52? 	� 2¿� �mC�0 52?� ��'��� pm?�� ¤mf� �& ¥k3  + pm
�';� . �% �$O �0 À_f% ���- ,[-- À�[&��� + �% �f�& ��� A-

\�Q#
E�.  
D�- ��S !4,?�O �%� �%� �2��
�� �4,�� ^��� �2���� i��� 

 ������� ���yE� A7 �f�"�µ� �fG��[ ^��� ���$�� `�C���� A7 �f��#?
��� 	� mf������� �� �'0 �YG&L T�;�% _f�� �� `"R�H  `"��
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\["�% �f'R .S�- �� �$�� .. 	� i�#? + `7!O�$D[� A F&�%� 
Á�$� �'�C�f� A� Y��;� �'��W� 8��� A7 �%)� �% �*�e;�4� A� �

\«"�E� \�;fE� �% `�?� ��*&"'o ,C� �R�.  Á&��3- 	�
 + 	� T��Â �0 ��'#C� + A7 �'%"Ã n1��O A ¤&��3- ��&� Á&��3-�

-�&��3 . T";O� P�& ��� t�#Â- �EÀ��? ,�0 �% ¬� ��? ,�0  
D�- ��S !{"0w�D7 	� k��  GKWO A� �_�"�� + 2��O A� 	� �

 ^�� �% 4U�;MO A� ������ �*�"o + �*��d% G<� ��� F&�E� ac�C�
{�«� ���� _� P�w,\;#E� 2��3 ��� P
�[  . &���)� `�Ä7 `�? �%

��y�� �%4f� \��#��� m� l�
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è 7�* �m��� C���� ���� `�I   �?"��-� �7 r � � N
���D���

0�v;w� i���)�? ,Ï( 7̀  !�"��   ,Ï( �%7�D�R�0ŵ  +  8���)�
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�S�Ĵ  ��*7� ���
9N
 ?��"� �ZFGMZU��#���I
 ��� %�&=N
� %f&N
  .
@_�#W
 L�N� k��U��� �=xN� JkN�; �P� Z��{
� '��=N
� +R&N� q��W
� �+��?7N
 

K�xNW
� �+
��W
 ?��" 8 '��^W
S��N
 ?�RN� )+�2
 ��� 8 '�UhN
� �aQ
� � !� �
K=N
 �� ����� L�N� q��� �����
 _]� �� ��U4
 L�N� ��7� ������ �3S�S��W
� '�a�

@��xN)�=K�� �+�W
 Oe# LaL�@I
 �x*�� �#
�/� ��@Q
� �U� 
UK�� �_��JEM+��U� LND�  �
M�"+D��W
 0�=N
 ��� �� ��S�yN
� '��&/W
 �� 3�� .  

mR�U�G�D?K�� �n
%�=N
 c?;� ���*7N
 L�N� z��K� 0*Q
� _�=N
 ?]�  8 LU� LNP >� 
¡�� ��%
#�� 	
 _=� �]�mR�U�� _;�7� �0�=N
 8 �mA�< 8 K� D��m�UI
 �?�� 8� � ��?x*




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

 

 

�� 

  

                                                                                                                                
%
#� n?x@�� �0|��< n?x*/
 ��RN

0�
�j^ `���@�� �Z�?(&N
 0� Z�=�&�N
� 

K7"��F̀ l/�3N1�&I
 �� 
�/��� �Z�l� � n
�j^� �Z�/�S# �%
#� 0¢  . '��N�£N �D(*K��
J?�� �+��=N
 ?j&� �� 	
 +�=�� �� +
�W
�*�� �A�"?N
� n
%�=N
 c)� ��=� 	
 0ja

�N
 Af*N�Jr
 �]
�I� �#�(&N
� ���/W
 ¤��Q
� �R�R e?@�N
� �Z�N�=N
 +��UI
� �A�x
K?�� +���" �¥ �U�1��� ��N� 0]K0��N
 � �f�� #�]�N
 k�" 8 0j��x<� ��  �U� 

���&4�� Z�#��I
 `<�N
 �]� �_�W
 ¦�� �� ��/�N
 8 0¢ �U� �1� 0�#� �� 0¢ #
3�
?N
 .  

�=� 	
 +�<��&7� §= 8 �:�/� !� �N� ! 	
 �/� A%� � �� .'�(N +�<� :@� ����*�� . 
M�JoF=D=�� ¨~�'�(�N +��� L:@� F� ���*�� .D%���� $'��N�� 	
 _=� �< _=�� �©#W
 

SU� 0¢ ��/�N
MZSU� 0j�� �>��I
 ��7 :�?;\
� ��/�N
 .�"# qRN
 _&r�� 0]�� 8 
�%S?l� 
� '���N
� c�yN
D7� �>��7N
DU1ªJ�
EK� !� 0j��?o �� F03*x� ��  . �� ��RN
 +��?N


S�<K,; 0j� �3U&N
� n�U&N
� n�j�W
� '�\
 �� kQ
 �y< �� ��� 0]�D� M�; �S# k �
6¤�D#P� ©#W
 8 3=�� ����?� ����«� 	
 Af" 0j��=� �� .  

LN�xN
 �j�� !J�< 
P��#�d w?^� �LU���� La�� q�<� qK?< %
�� �L&�< #�/  L
�!�� ���K/�*�� ���N L�K7/���� S��]�� $�U� LK7b�K=� �#
?"W
 lQ L ��/�N �� D̀ a
J< L�����FxKa3� _&< L.YZ�
?� L��� Y+f��� LN �f�� �L7�?Q �Z&]��� �ZSU�� �U�  �

����� #�&@- ! qRN
 ª�?yN
 �P�� �1�M*K7� ����*7N
 L��� K%J?D� T ZG�fN
 n!!�N
� 
mAf*� ��,UI
 �a(N��)RN� R�RN mR�RN _� �� mA�¢�� �mc�d J� O&�� ,- �m�yK� �¡l B

3=�N
 ����(N
 ���"�� �lUN
 ��
�] ��.  
6®S�xN
 Af� @< _��r
 � ���EN
 A��� `<�N
 ���m̄ �H�7 $�U&7� �<� ��1U� � ��#�� 

��7� ��" :���N
 w�7� "D̀ U� �� 3��?I
 �� . �� z�d�I
 A���
 Af� �� ?j  �<�
U� �a� ���N
�U� LNR� '��&/W
 B�� +E� ���N
 +�E/ 8 cF?� !� �'��N�W
 B�� +E

°t/ �� ��*� �� 3±�� �� ±_*N� �²�  �x� B�� ���&o�p� ��=� 	
 n�I�*� �� 
³#
�I
 .0=/ ..Y��^ '��&/W
 ���N)®� _a��� .� JA�x<� >�<�K��� ���N
  �UN�"# 

3�&UN
 ®�;.  
S�´
 +�<���� s�(N
 q�U]?xN
 A���
 % u � u ���d�N
 §= ��� �7*� e�7*� 8 

k�S�d �aµ $��?� �� :  

k��yN
 �j�� 0����]�l^ ��*� �< ?(&N
 �� �/�G&" ��f� �� LNP� �� m%
?�W  ��




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

	� 

Ô� �*M&�"[1-� MzN�#� ���
��� 4z"�E� P���4\."T�C� : "�� ������	
�  �
����� ���������� ���� ����� �����	 .����� ��
�� 
��!� �#��� � ���$  
�#��� %�&�� �'�� !� ���� (%�
�)��* �� � (%�
�(�� +�,�- 
������ /��� 
����0���.����,��� �/1�� ��� &#�(��� ��� 2/&* .&* 2/3��� 3��� 40  

*��� �� /5��� �� /5��� .6/�(� 7���  ���� ��� ��$
��
�
� 89: � +
89;��
+ .(�� /*�&����$� 1�9;$ <&���� �����0� &���� ��� ��= !�� !� �

������� .��� 3��� ���� >�	�� <���� /��� ?%�� ��(	@ ����� '9: A�
                                                                                                                                

 J_1a@*N
 §=&N LNP ��*� �<� �'��&/W
J�@h� 
P�� �0j�=�7� � Af*N
 �� 0x�N
 
R] ?
GK� BSaxK� 0jU� ��
� ��1��4 Af*N
 ,-� ��?N
 8 '��N�
 ,-� A�¢�
 ,- 
R]� ��

@��x/�
 Af*N
 
R| �Mo�HK� �¶� �LM�MI
 �� qRN
'�(� �� �7�? ¯7� 	
� �_��*N
  .  
6®F��#�� ���f� UI
 �� `U� �� ��f� �� ��?* .  

@�P
�F?+�< �� Zy<  :�qJ?F�M� F�D� K�K7~�D=M� �D�D�� ��  3�"?I
 �� ��� ���.  
@�P
�F?��=� 	
 +�< ��  :� �.�J�D" 
�?D(D �DjMN M_6hDaD7M� �DUD��K# �DjF�MNJ� �DU~�D"F#M�M� * @P�K�M� �X/J� F̀ MN�M<

 �.�J�D� D̀ FU@� ~�J� DLFUJ� J�aF�1?N�J *J� M+�M<�.�J�D� ���Mf@- JLMN D�D]VW JLXD# @+�K"D# �D/M� �Da1/� �    
@�/��F?6�� ��� D·?� 	
 KLM�D� 0S�&/ `/�� ��� �ZS��� �Jk���7=I
 �� �*� !� 	
  .  

+�< �#�Q
 � �?a� �� ª�GyN
 ¤��Q
 8 '�� �<� :K?a� �aU� Z=ar
 A�� ��� 
@{
 �?� 
P��#�" �� >%�/� Z&�@ZM_&<� T ��4f4 �� 3�?� _&r
 �7&�; B��  . �� �̧�/ +���

 	
 +�"# e�Gd�� :��U´ �/� ..D?� >%�/� Z&�; �"@Z�#�" ��M_&r
 " . ���� _;��
+��� ���� ¹x&U� ���� z�� � ��?N
 �&� :3U��I
 ,�� �� ! L��� ��U�N _=º

U� »!���aD̀ �%�/ P� L7&�; 8 `/� � :"@Z�#�" ��M_&r
 ."Oq� +�< »
R] '�^  :	
�� 
K̀ *�� ��K̀ ��# 3� LNP MZ�#�" J� ��D��K�� _&� �U� ������� ��Gd��  0j���� 3 �

J��� 0�� �0jl�; ���FLK̀ �< ��  :"@Z�#�" ��M_&r
 "_&r� 
��G��N � . A��W
 §¼ 0��
@+�"# '�� ½�@�N A��N
 �� ��7* Z�#�" Z=ar
 A�� �/������ J� 0]�U�)�d 3� � �U�

@Z=ar
 n?�� �� �� ª&yN
Dn�d �U=ax� �m%�U� q%�UK�  :M_&r
 �U�G�� �3�?� 
_&r� ..3&� ª7� >'
?�� ��=� 	
 0j�E] ½� ��?]�< �/S��=N +E/ 0��) .�N�I
(  

_______________  
� Z8Y��: [     � FDG�9��:�HI�� � \
���: []   � ^�-: �[I_H  




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

 

 

	� 

  

<9� .B��� CD/!� #�9��  .�;� ����&�$ E�&#�� ���� �;�  .&�E� !� F� 
�#�� �G�� .&� ��������G$ ��H+ �<0�!�  .
��= +����� 1��� 7I=I#0� J�9� 

)�=$�9� �����,� .DK�� C�EJ(� 
� �!� L�.M��* !� L�� �� C�  . �� C�
M��* !� �N� .(� ���K�O/� ��$ PQR3��:  .(� !� ��N��A��: � .

S/0� ��N��4���� �� +	��� ����  .B��� CD/!� #�9�� � +���� ���� 

� ������������  .E�� ���*�3T�=� C� �%� .&* �% +G !� /E� �$ +�

���;9� +	U�= .
���%� !� '9: >��$� ��� +9@� � .1��� ��9: 
����N���� ��� ���� ������� ����� �$ ����� . �?���� � �� >�V�


�W ��;�� ?���� #��&#�?��� ������  .)�0: J�9� ���&* �2/ �� 
M�0: !� .��0��� C �A��: �� 4V� �� ��� +�� /;�� �: /K����K� .

J��� ��� 	����� +�X� �9�� .
��,��� !� �N� �%��
;0  <� /
������� .��859IY��� J��� �H�E+'��� 7��Z��� +	�$ #�� �+	�9: � 

����0�� ��0 '9: ��N$ .(��� �� J��� M��
�� �� ������- ����[� 
�� C +��������.+�;�� ����� ��N �� ��N$ �� 7�����  . 7��$ 	�� C�

1M��� !� ��\�� 
0 \�.��0� !� �$� ���� ��: 'U��� � +��� 
���� .�� C� ���%=�� ���)��/* ��:�� �(@��$ ���*�N�� ��  ���- ���

��� '�� .
;0 ?%�� ! �����
̂ ����� �9+��� ���  . ��� /U$ �%� /*
1�0� ����M5=�� M��U �� ���� �����9���� �� ��� ����  .

������ �� �!�� +	���$K� !� ��� ����5��� 1+������ ����� A���  . ����
&� ��(�Z�1���� 4���� �� #�- ��9: /H��� /� 4��:X� 33 .��(!� +� 

�59��� !� 7��9=� ������ .����$��N�� !� '9: /(F&��� I9
� ���:K� 
����� !� ��;��� ��� ���;��� ��%�� �� ������� �+	���� 3�$ !� �+ 

�83M�%;�� +	�9:  .������� ��= !�� ������� .&*2/ �� _�	V ?��: 




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

	� 

����,� +��� /	$ !� .���9�� +��� /	$ !� �� _�	V ?��: /* . ��
���	�� ��� �;� .D� M�(�'����� ���� Y�� �� .+���� ��W� M� 

4���� �� .�%� C M�E���G����� ��= #��� ���$ �� .D� M�EN(9Ê1��  7
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
د ملّته يف كل احلمد هللا الذي يقيم حجته يف كل زمان، وجيد

منه هاد بعد  قلْكل فساد، وينتاب اخلَ أوان، ويبعث مصلحا عند
على عباده بإراءة طرق س ومين ،ي الصراط هادداد، ويسو

ح عقل بكشف سملق بكتابه إىل أسراره، وال يللمتأهبني. يهدي اخلَ
يفتح على من يشاء أستاره، يلقي الروح على من يشاء من عباده، و

قرنٌ، ويدخله يف أبواب إرشاده، فال يغشاه درنٌ وال ينتطحه 
يطرد من يشاء، ويخيب من يشاء، الطيبني. يدعو من يشاء، و

ويعطي من يشاء من نعماء عظمى، وجيعل رساالته حيث يشاء، 
وأوىل. الناس كلهم ضالّون إال من هداه، وكلهم ويعلم م ا أحق ن

ميتون إال من أحياه، وكلهم عمي إال من أراه، وكلهم جياع إال من 
طاش إال من سقاه، ومن مل يهده فال يكون من اه، وكلهم عغذّ

  املهتدين.
والصالة والسالم على رسوله ومقبوله حممد خري الرسل وخامت 

الذي جاء بالنور املنري، وجنّى اخللق من الظالم املبري، وخلّص  ،النبيني
تى صحفًا آني من اعتياص املسري، وهيأ هلم زادا غري اليسري، ولكالسا

مطهرة كشجرة طيبة، اغتذى كل طالب جبودها، ورغبت كل ىن ع
 إال الذي كان شقي يفطرة سليمة يف استشارة سعودها، وما بق

  األزل ومن احملرومني.
والسالم على آله الطيبني الطاهرين، الذين أشرقت األرض  
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م كانوا ببنورهم، وظهر احلق بظهورهم، وال شك أاإلمامة،  دور
االستقامة، وال يعاديهم إال من كان مورد اللعنة، رق طوجبال 

ة، ورحوزائغا عن احملجم اهللا رجال مجع حالص هم مع حبببة ح
أمجعني. وعلى أصحابه وصفوة أحبابه الذين كانوا له أتبع ن ظلّه، م

وأطوتركوا بروق الدنيا وزينتها برؤية لَ .من فعله ععضوا إىل  ؛هلو
 ا بإذعان القلب وسعادة السرية، وجاهدوا يف اهللا على ضعفما أُمرو

املريرة، وما كانوا قاعدين. تبتلوا إىل اهللا تبتيال، ومجعوا خزائن  من
رية، وبذلوا اآلخرة وما ملكوا من الدنيا فتيال، وما مالوا إىل امتراء امل

حىت صاروا من  �رسول اهللا  وا ظاللَفَأنفسهم إلشاعة امللّة، وقَ
وا أنفسهم ابتغاء مرضاة الرب اللطيف، ورضوا ملرضاته فانني. شرال

مبفارقة املألف واألليف، وأحنوا أبصارهم عن الدنيا وما فيها، 
  عظمى فجذبوا إىل اهللا رب العاملني. وأخذم جذبةٌ

وة اإلسالم يقتضي النصح وصدق خ.. فاعلم أن أُأما بعد
خفاه كسر مكتوم فهو أحد ا من علوم فأعلم يالكالم، ومن أُعط

من اخلائنني. وإن العلوم ال تنتهي دقائقها، وال تحصى حقائقها، وال 
مانع لظهورها، وال حماق لبدورها، وكم من علم ترِك لآلخرين. 

هذه  جمددوقد علّمين ربي من أسرار، وأخربين من أخبار، وجعلين 
لرسله من املائة، وخصين يف علومه بالبسطة والسعة، وجعلين 
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تعليمه، وعطايا تفهيمه، أن املسيح  �من مفائحالوارثني. وكان 
كإخوانه من املرسلني.  وفّيقد مات مبوته الطبعي وتعيسى بن مرمي 

 واملهدي املسعودالذي يرقبونه  املسيح املوعودوبشرين وقال إن 
، نفعل ما نشاء فال تكونن من املمترين. هو أنتالذي ينتظرونه 

ه وجعلين على رس متخ ض، ففَنا جعلناك املسيح ابن مرميإوقال: 
، وتتابعت اإلهلاماتدقائق األمر من املطّلعني. وتواترت هذه 

ق احلزامة، ي، حىت صرت من املطمئنني. مث ختيرت طرالبشارات
 ه عليه أولَطرق السالمة، فوجدت ورجعت إىل كتاب اهللا خفريِ

ي �من بيانه:  �كون وضحبيان ي الشاهدين. وأيى إِنيسا عي
فِّيكوتفانظُ ؟�مهداك اهللا قبلَ ،ر تولك من املستبصرين. فّيك وجع

فيه يا من آذيتين،  ركِّففَ، �فَلَما توفَّيتين�ده اهللا بقوله: وأكّ
بآثار، وال  بارٍم لُوحسبتين من الكافرين. وهذا نص ال يرده قو

جيرحه سهم يف مضمار، وال ينكره إال من كان من الظاملني. ارٍمم  
والذين غاض دأفكارهم، وضعفت جوازل أنظارهم، ال  ر

ع جهالته، ينظرون إىل كتاب اهللا وبيناته، ويتيهون كرجل تبِ
ضع ملعىن خاص ويتكلمون كمجانني. يقولون إن لفظ التوفّي ما و

ت معانيه، وما أُبل عمكيدون كاملفترين. مبانيه، وكذلك ي حكمت

                                                           

�
 "منائح". (الناشر)يبدو أنه سهو الناسخ ولعل الصحيح  

 هذا سهو من الناسخ والصحيح "أوضح". (الناشر) �
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وإذا قيل هلم إن هذا اللفظ ما جاء يف القرآن كتاب اهللا الرمحن إال 
، األجسام العنصرية األرواح املرجوعة، ال لقبضِ وقبضِ ةلإلمات

فكيف تصرون على معىن ما ثبت من كتاب اهللا وبيان خري املرسلني 
إىل أبد ينا آباءنا على عقيدتنا ولسنا بتاركيها ؟ قالوا إنا ألفَ�

  اآلبدين.
هلم إن خامت النبيني وأصدق املفسرين فسر هكذا  مث إذا قيل 

كما ال خيفى  ،�توفَّيتين�أعين:  ؛ي يف تفسري هذه اآليةلفظ التوفّ
عه ابن عباس ليقطع عرق الوسواس، وقال: على أهل الدراية، وتبِ

ن أول كا نيبن تتركون املعىن الذي ثبت م فلم ،كمميت :يكمتوفِّ
 :ن ابن عمه الذي كان من الراشدين املهديني؟ قالواوم، املعصومني

ذا آباؤنا األو كيف نقبل ومل يعتقدلون؟ وما قالوا إال ظلما ا وزور
ومن الفية ومل حييطوا آراَءر ة إال الذين قربوا منهم من  سلفاألم

ومن قوم  جأعو جٍيمن فَ، وما تبعوا إال الذين ضلّوا من قبل نيئاملخط
فرجع  ،حمجوبني. فما زالوا آخذين بآثارهم حىت حصحص احلق

ا الذين طبمني. وأمم فما كانوا أن يقبلوا بعضهم متندع اهللا على قلو
احلق وما نفعهم وعظ الواعظني. والعلماء الراسخون يبكون عليهم 

  وجيدوم على شفا حفرة نائمني.
 لفظٌ يالتوفّأن لفظ  همن يف أنفسيا حسرة عليهم! لم ال يفكّرو

اإلنس  قد اتضح معناه من سلسلة شواهد القرآن، مث من تفسري نيب
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اجلانّ ونيبجليل الش، مث م ان تفسري صحايبر القرآن ن، ومن فس
من هذا  ، فأي حجة أوضحالشيطان أخهو برأيه فهو ليس مبؤمن بل 

ألفاظ حتكُّ إن كانوا مؤمنني؟ ولو جاز صرفا من املعاين املرادة م
املتواترة، الرتفع األمان عن اللغة والشرع بالكلية، وفسدت العقائد 

ة والدين. وكل ما وقع يف كالم العرب ونزلت آفات على امللّ ،كلها
من ألفاظ وجب علينا أن ال ننحت معانيها من عند أنفسنا، وال 

عند أهل  تقدميه �قرينة يوجبم األقلّ على األكثر إال عند نقد
  املعرفة، وكذلك كانت سنن اتهدين.

ة على ثالث وسبعني فزعم  رقة من امللّة، وكلٌّوملا تفرقت األم
ة، فأيخمرج من هذه االختالفات، وأي طريق  أنه من أهل السن

اخلالص من اآلفات من غري أن نعتصم حببل اهللا املتني؟ فعليكم 
 .عه فقد جنا من طرق اخلسرانتبِشر املؤمنني باتباع الفرقان، ومن امع

ويكمل فيه البيان، وما ى املسيح إن القرآن يتوفَّروا اآلن.. ففكِّ
ره وزاد العرفان، وتقرأ يف يف هذا املعىن بل فس خالفه حديثٌ

، كما شهد ةاإلماتهو  التوفّيأن  البخاري والعيين وفضل الباري
ابن عبدنا الذي إمام ااس بتوضيح البيان، وسياجلانّ إلنس ونيبفأي ، 

  بعده يا معشر اإلخوان وطوائف املسلمني؟ يأمرٍ بق
وقد أقر املسيح يف القرآن أن فساد أمته ما كان إال بعد موته، 

                                                           

�
 يبدو أنه سهو الناسخ والصحيح "توجب". (الناشر) 
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ن النصارى ما إفإن كان عيسى مل ميت إىل اآلن، فلزمك أن تقول 
فهو  للتوفّيخر آوالذين حنتوا معىن  .أفسدوا مذهبهم إىل هذا الزمان

ن هو إال من أهوائهم، وفساد آرائهم، ما أنزل إيد عن التشفّي، وبع
اهللا به من سلطان، كما ال خيفى على أهل اخلربة وقلبٍ يقظان. وإن 

خرجوا لنا على مل ينتهوا حقدا، فليوا على الكذب عمدا، وأصر
معناهم سندا، وليأتوا من اهللا ورسوله بشرح مستند إن كانوا 

إال يف  التوفّيبلفظ  مما تكلَّ �أن رسول اهللا  صادقني. وقد عرفتم
املبصرين. وما جاء يف  الناس علما وأولَ ، وكان أعمقةمعىن اإلمات

فال حترفوا كلمات اهللا خبيال أدىن، وال تقولوا  ،القرآن إال هلذا املعىن
ملا تصف ألسنتذلك حق وهذا باطل، واتقوا اهللا إن  كم الكذب

  كنتم متقني.
لا بالغيبوتتبعون غلطًا  مرمج، ن هو منـزه وال تبغون تفسري م

من العيب، وكان سيبات،  داملعصومني؟ فاجتنبوا مثل هذه التعص
واذكروا املوت يا دتركون يف الدنيا فرحني؟ فاذكروا  وداملمات، أت

يومرادى فُرجعون إليه فُا يتوفّاكم اهللا مث تن رادى، وال ينصركم م
  سألون كارمني. ق وعادى، وتخالف احل

وأما قول بعض الناس من احلمقى أن اإلمجاع قد انعقد على رفع 
 ،�ال حبياته الروحاين �اجلسماينحبياته عيسى إىل السماوات العلى 

                                                           

 يبدو أنه سهو والصحيح: "اجلسمانية" و "الروحانية". (الناشر) �
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أن هذا القول فاسد ومتاع كاسد، ال يشتريه إال من كان من  فاعلم
، وهو ليس بثابت اإلمجاع إمجاع الصحابةمن راد املفإن اجلاهلني. 

فاملوت ثابت  ،كمميت :متوفّيك، وقد قال ابن عباس: يف هذه العقيدة
يا من آذيتين أن آية:  .كوإن مل يقبل عفريت ا �وقد مسعتفَلَم

اليت ثبتت من  ةتدل بداللة قطعية وعبارة واضحة أن اإلمات �توفَّيتين
ن بعض ت وليس بواقع كما ظتفسري ابن عباس، قد وقعت ومتّ

م وليسوا يف شالناس. أفأنت تظن أن النصارى ما أشركوا برك ر
بأن فلزمك اإلقرار  ،وأضلواكاألسارى؟ وإن أقررت بأم قد ضلوا 

وفات فإن ضاللتهم كانت موقوفة على وفاة املسيح قد مات ،
وهذا أمر قد ثبت من القرآن،  .ر وال تجادل كالوقيحاملسيح، فتفكَّ

، فال تسمع رواية ختالفها، وإن اجلانّ م اإلنس ونيبومن حديث إما
احلقيقة قد انكشفت فال تلتفت إىل من خالفها، وال تلتفت بعدها 

ر إىل رواية والراوي، وال تهلك نفسك من الدعاوي، وفكِّ
  كاملتواضعني.

لنـزيل عنك غشاوة  النيب والصحابةهذا ما ذكّرناك من  
لذين جاءوا بعدهم، فنذكّرك شيئا من ا إمجاعاالسترابة، وأما حقيقة 

  هم، وإن كنت من قبل من الغافلني.ملكَ
ثني من فضل الذي كان رئيس احملد اإلمام البخاري،أن  فاعلم

، كما أشار إليه يف الصحيح، رين بوفاة املسيحأول املق، كان ئالبار
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وإن  .ع اآليتني هلذا املراد، ليتظاهرا وحيصل القوة لالجتهادفإنه مج
كنت تزعم أنه ما مجع اآليتني املتباعدتني هلذه النية، وما كان له 

غرض إلثبات هذه العقيدة، فبيمن ذوي  ن مجع اآليتني إن كنت مل
على طرق  ، فاتق اهللا وال تصروإن مل تبين، ولن تبينالعينني؟ 
  الفاسقني.

املسلّم انظروا يا ذوي األبصار، إىل كتابكم  البخاريمث بعد 
"م �، فإنه ذكر اختالفات يف أمر عيسى "ع البحارجمموقد ،

يا أهل اآلراء،  "امع". فانظروا مات :قال مالكاحلياة مث قال: و
وخذوا حظّا من احلياء، هذا هو القول الذي تكفرون به وتقطعون 
ما أمر اهللا به أن يوصل وباعدمت عن مقام االتقاء، أليس منكم رجل 

  عشر املفتتنني؟رشيد يا م
وجاء يف الطرباين واملستدرك عن عائشة قالت: قال رسول اهللا 

مث بعد هذه  .إن عيسى بن مرمي عاش عشرين ومائة سنة �
املشهود له بالتدقيقات، فإنه  م احملدثابن القيالشهادات، انظروا إىل 

ني ما حيلو كانا  موسى وعيسىن " إمدارج السالكني"قال يف 
 . مث بعد ذلك انظروا يف الرسالةخامت النبينياقتداء  إال  �وسعهم

اليت هي تفسري القرآن بأقوال خري  "الفوز الكبري وفتح اخلبري"
 :يكمتوفّالربية، وهي من ويل اهللا الدهلوي حكيم امللّة، قال: 

                                                           

 ا". (الناشر)وسعهم يبدو أن األلف سقط هنا سهوا والصحيح " �
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باعا ملعىن  .كمميتومل يقل غريها من الكلمة، ومل يذكر معىن سواها ات
اف"مث انظر يف  .ةخرج من مشكاة النبوالكش"واتق اهللا وال ت ،ختر 

   طرق االعتساف كمجترئني.
م ال يعتقدوناملعتزلةرق مث بعد ذلك تعلمون عقيدة الففإ ، 

وال شك أم من  .، بل أقروا مبوته وأدخلوه يف العقيدةحبياة عيسى
ة قد افترقت بعد القرون الثالثة، والاملذاهب اإلسالمية، فإن األم 

وقال  .من الطوائف املتفرقة أحدينكر افتراق هذه امللّة، واملعتزلة 
اإلمام عبد الوهاب الشعراين املقبول عند الثقات، يف كتابه املعروف 

كثري  :: وكان سيدي أفضل الدين رمحه اهللا يقول"الطبقات"باسم 
يتمشى ظاهره إال على قواعد املعتزلة  ال ةمن كالم الصوفي

جرد عزاء ذلك الكالم مبعاقل ال يبادر إىل اإلنكار والفالسفة، فال
مث قال: ورأيت يف رسالة سيدي  .إليهم، بل ينظر ويتأمل يف أدلّتهم

: اعلم أن طريق القوم مبين على شهود الشيخ حممد املغريب الشاذيل
اإلثبات، وعلى ما يقرب من طريق املعتزلة يف بعض احلاالت. هذا 

ر، فتدبر كاألخيار، وال تعرض كاألشرار، ما نقلنا من لواقح األنوا
سبل املعتدين. وال ختتر  

 قد انعقد على عدم العمل باملذاهب  مجاعاإلن إوإن قلت
 لْ، فقد بينا لك حقيقة اإلمجاع، فال تصة األربعةلألئماملخالفة 

باع، وفكِّكالسأمحداع، واذكر قول اإلمام يكأويل التقوى واالرت ر 
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   وأطاع، قال: من ادعى اإلمجاع فهو من الكاذبني.الذي خاف اهللا
، األئمة األربعةومع ذلك جند كثريا من االختالفات اجلزئية يف  

وجندها خارجة من إمجاع األئمة، فما تقول يف تلك املسائل ويف 
سك ا أنت تقر بغوائلها، أو أنت جتوز العمل عليها والتمأ ؟قائلها

ليس معها  اإلمجاع؟ وأنت تعلم أن عنيدبملتاوال حتسبها من خياالت 
ومع أهلها، وكل ما هو خارج من اإلمجاع فهو عندك فاسد ومتاع 
كاسد، وحتسب قائلها من امللحدين الدجالني. وإن كنت تزعم أن 

بالسند الصحيح والبيان حياة عيسى املسيح اإلمجاع قد انعقد على 
على الكاذبني   لعنة اهللافتراء منك ومن أمثالك، أالالصريح، فهذا 

  املفترين. 
أيها املستعجلون.. لتسعون مكذبني؟ ومن أعظم املهالك  م

تكذيب قوم كُشف عليهم ما مل يكشف على غريهم من دقائق 
وكم من أُناس ما أهلكهم إال ظنوم، وما  .سبيل احلق واليقني

ما كان أرداهم إال سب الصادقني. دخلوا حضرة أهل اهللا جمترئني، و
  هلم أن يدخلوها إال خائفني.

وإن املنكرين رموا كل سهم وتبعوا كل وهم، فما وجدوا مقاما 
عندهم سوى اهلذيان،  ييف هذا امليدان، وجاهدوا كل جهد فما بق

وال مآب، وال  فلما انثلت الكنائن، ونفدت اخلزائن، ومل يبق مفر
والتزوير، لعلهم ثنية وال ناب، مالوا إىل السب والتكفري، واملكر 
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يغلبون ذا التدبري، حىت اجترأ بعض الناس من وساوس الوسواس 
اس على أن خيدع بعض العوام بصرير األقالم، فألّف كتابا هلذا اخلن

ه أنه أشاع الكتاب بشرط اإلنعام، تراملرام، وقيض القدر هلتك س
كّنا وبوزعم أنه سكّتى مراتب اإلفحام، وصار من الغاتلبني. نا وأد

فنهضنا لنعجم عق الكذّاب وبلواه،  دعواه، وماَء ودقياه، ومنزس
الذين هم  أوحشإنعامه فإن  ونري جنوده ما كانوا عنه غافلني.

كاألنعام، وإعالمه أوهش بعض العالم، وما علموا خبث قوله ي
وضعف صوله، وحسبوا سرابه كماء معني. وكنت آليت أن ال 

أمر ذي بال، وال أضيع الوقت لكل مناضل ونضال، أتوجه إال إىل 
ورأيت تأليفه مملوا من اجلهالت، ومشحونا من اخلزعبالت، 
وجمموعا من ديدن الغباوة، وموضوعا من قرحية الشقاوة، فمنعتين 

وقيت وجاللة مهّيت أن ألطّخ يدي بدم هذا الدود، وأبعد عن أمر  عزةُ
غمر جاهل بإراءة إنعامه  املقصود، ولكين رأيت أنه خيدع كلَّ

هات كالمه، ولو صمترنا فال شك أنه يزيد يف اجترامه، وخيدع وت
فنرى أن نأخذه مث نذحبه  ج الفخالناس بتزوير إفحامه، وإنه ولَ

للجائعني. وإنه يطري طريان اجلراد، ليأكل زرع رب العباد، فرأينا 
مع ذراريها،  لتأييد عني احلقيقة وجماريها، أن نصطاد هذه اجلراد

كيد اخلائنني. فوالذي حبانا مبحبته، ودعانا إىل تأييد  وننج اخللق من
أحبته، إنا ال نرغب يف عطاء هذا الرجل وإنعامه، بل حنسبه فضوال 

بعض  لئال يغتر ،كفضول كالمه، وما نريد إال أن نريه جزاء اجترامه
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  اجلهلة من املتعصبني.
ا اجلواب، إنا جئناك راغبني طلب منييا من ألّف الكتاب وفاعلم 

لننجيك من غوائلك، وجنيح أصل رذائلك،  ،يف استماع دالئلك
ونريك أنك من اخلاطئني. وأنت تعلم أن محل اإلثبات ليس علينا بل 

ن عيسى ما مات وليس من امليتني. إعلى الذي ادعى احلياة ويقول 
دالّة على هذه  ةلّفإن حقيقة االدعاء اختيار طرق االستثناء بغري أد

يف حكم واحد، مث إخراج شيء منه  ةاآلراء، أعين إدخال أشياء كثري
بغري وجه اإلخراج وسبب شاهد، وهذا تعريف ال ينكره صيب وال 

  غيب، إال الذي كان من تعصبه كانونني.
فشهد  ،فإذا تقرر هذا فنقول إنا نظرنا إىل زمان بعث فيه املسيح

ل من كان يف زمانه من أعدائه وأحبائه النظر الصحيح أنه ك
وجريانه، وإخوانه وخالنه وخاالته، وأمهاته وعماته وأخواته، وكل 
ما كان يف تلك البلدان والديار والعمران، كلهم ماتوا وما نرى 

منهم حيا وما  ين ادعى أنّ عيسى بقفم ؛أحدا منهم يف هذا الزمان
  يثبت هذا الدعوى. دخل يف املوتى فقد استثىن، فعليه أن 

أربعة وأنت تعلم أن األدلة عند احلنفيني إلثبات ادعاء املدعني 
  كما ال خيفى على املتفقهني. أنواع
ليس فيها شيء من الضعف و: قطعي الثبوت والداللة األول 

والكاللة، كاآليات القرآنية الصرحية، واألحاديث املتواترة 
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هة عن زولني، ومنؤامل تيالمن تأو مستغنيةالصحيحة، بشرط كوا 
  تعارض وتناقض يوجب الضعف عند احملققني.

لة وؤ: قطعي الثبوت ظين الداللة، كاآليات واألحاديث املالثاين 
  ق الصحة واألصالة.مع حتقُّ
الثبوت قطعي الداللة، كاألخبار اآلحاد الصرحية  : ظنيالثالث 

ة وشيء من الكاللة.مع قلّة القو  
 الثبوت والداللة، كاألخبار اآلحاد احملتملة املعاين يظن :الرابع 

  واملشتبهة. 
من الدالئل،  النوع األولوال خيفى أن الدليل القاطع القوي هو 

فنان السائل. ين دونه اطموال ميكن مإنّ الظن  قالْح نين مغال ي
عي ب رجال يدومل أزل أرقُ .وال سبيل له إىل يقني أصالً شيئًا،

قام  أهل العدوان، فمااليقني يف هذا امليدان، وأتشوف إىل خربه يف 
أحد إىل هذا الزمان، بل فروا مين كاجلبان، فأودعتهم كاليائسني 

إىل أن جاءين بعد تراخي األمد، تلك رسالتك  ،وانطلقت كاملتفردين
يا ضعيف البصر شديد الرمد، ونظرت إليه نظرة وأمعنت فيه طرفة، 

ى وال يعرض أنه من سقط املتاع، ومما يستوجب أن يخفَفعرفت 
عاعكالب. كرجل له عينان، ولو غش يك نور العرفان، وأمعنت

خزيك،  لسترتعوارك، وما دعوت إليه جارك، ولكن اهللا أراد أن ي
ري اخللق خزيك، فبارزترت  ويوأقبلت، وفعلت ما فعلت، وزو
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رضي به األنعام، ولكن تل ،وسولت، وكتبت يف كتابك اإلنعام
رتقت وما فتا نعلم أنك لست  قت، وخدعتيف كل ما نطقت، وإن

  من املتمولني.
ومع ذلك ال نعرف أنك صادق الوعد ومن املتقني، بل نرى 
خيانتك يف قولك كالفاسقني. فما الثقة بأنك حني تغلب وترتعد 

جليل، فإن ستفي مبا تعد؟ وقد صار الغدر كالتحجيل يف حلية هذا ا
الصدر؟ وما نريد  قني يا ضيفمن أين نأخذ الع ،وردت غدير الغدر

رجع األمر إىل القضاة وحنتاج إىل عون الوالة، ونكون عرضة تأن 
ونعلم أنك أنت من بين غرباء، ال متلك بيضاء وال  .للمخاطرات

مالك؟  ةني مع خصاصتك وإقاللك وقلصفراء، فمن أين خيرج الع
ز جبني النبيننا ودات معقّبات، و، وللععزائم بدواتومع ذلك لل

عقبات، وال نأمن وعدكم يا حزب املبطلني. فإن كنت من 
الصادقني ال من الكاذبني الغدارين، وصدقت يف عهد إنعامك وما 

 فاألمر األحسن الذي يسرد غواشي  ،كقسامإحنثًا يف نويت
اطع اخلصومات، اخلطرات، وجييح أصل الشبهات، ويهدي طريقا ق

، وحنن راضون مال اإلنعام عند رئيس من الشرفاء الكرامأن جتمع 
أو املري  يوسف شاهأو اخلواجه  غالم حسنأن جتمع عند الشيخ 

ا للخصام، ونأخذ منهم سندا يف هذا املرام، فهل لك قطع حممود شاه
بيين وبينك، أو ال تقصد سبيل  سواٍء ينك عند رجلٍأن جتمع ع
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؟ وإنا ال نعلم مكنون طويتك، فإن كنت كتبت الرسالة من املنصفني
وان وال الوٍ إىل  غري مصحة نيتك، ال من فساد طبيعتك، فقُ

عدوان، واعمل كما أمرنا إن كنت من الصادقني. وإنا جئناك 
مستعدين ولسنا من املعرضني وال من اخلائفني، بل نسقدام ولو باإل ر

خناف أمثالك من الناس، بل حنسبهم كالثعالب  رغام، والعلى الض
ش خباءتك، ونستنفض حقيبتك، وحنسر نا أن نفتوأزمع .عند البأس
وقلّما خلص كذّاب أو بورك له اختالب، وقد  قربتك،اللثام عن 
بقينا عاما ال خنشا، وال جنيب مكفِّن كالماما ولوا، وصربنا ورأينا ر

اجلخالكلمات إىل جزاء السيئات مرارةُنا ماما، حىت أجلأت 
، فقمنا لنهتك أستار ةفاوالص ياحليات بالعص ، وعالجِبالسيئات
  الكاذبني.

فر فال نلتفت إىل القول العريض، ونريد أن تربز إلينا بالص
، وتأمرهم جتمع مبلغك عند أحد من الرجال املوصوفنييض، ووالبِ

. فإن مل تفعل فكذبك ليعطوين مبلغك عندما رأوك من املغلوبني
أال لعنة اهللا  ،أال لعنة اهللا على الكاذبنيوعذرك فاضح،  ،واضح

، ويعاهدون وال الذين يقولون وال يفعلون ،على الغادرين الناكثني
لعنة اهللا ينجزون، وال يتكلمون إال كاخلادعني املزورين، فعليهم 

وعدت  ما زجنلعنة اهللا وأَ . فاتقِواملالئكة والناس أمجعني
كالصادقني. وإن كنت ال تقدر على اإليفاء، وليس عندك مال 
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لعونك قوما كاألمراء، فاطلب شون جناحك، يأسون جراحك ويري
ين مع أن د ،دقني املعتقدين، فيعينونك كاملريدينصفإن كانوا من امل

القوم جرب األسري، واحترام العلماء واستنصاح  الكسري وفك
كم، وأما إال بعد شهادة حلن تطالب بدرهم  على أنك .النصحاء

ووكّلنا إليك هذا  .نيالع ني بعد مجعكمكم فال بد من احلَاحلَ
ني مكَ، فإن جعلت حولك كل ما ختتار اليابس أو الرطب ،طباخلَ

بيد  ،نيفنقبلهما بالرأس والعني، وال ننظر إىل الكذب واملَ ،نيكاذب
 اإظهار �واأن حيلفاجلالل، وعليهما  أننا نستفسرمها بيمني اهللا ذي

لصدق املقال، مث منهلهما إىل عام، ومند يد املسألة إىل خبري عالّم، 
 شهد اهللا أنا نقرمارة االستجابة، فنأفإن مل تتبني إىل تلك املدة 

  بصدقك من دون االسترابة، وحنسبك من الصادقني.
وأعجبين للتأليف الكتاب م يتتصدكالنادر أ ، وأي مر كتبت

فضلة أهل الفضول، واتبعت جهالت اجلهول،  العجاب، بل مجعت
سج جبهل أكرب من جهلك، وما قيل من قبلك، ون وما قلت إال قوالً

بل سرقت بضاعة اجلاهلني. وما نرى يف كالمك إال عبارتك  نطقت
اه مملوا اجليفة املنتنة، ونر احليتان املتعفنة، وننتِ كهكس جند رحيهاليت 

من تكلّفات باردة ركيكة، وضحكة الضاحكني. وفعلت كل ذلك 
  لق كالواجد، ال هللا رب العاملني. مرضاة اخلَ لرغفان املساجد، وابتغاِء

                                                           

 ا". (الناشر)يبدو أنه سهو والصحيح: "حيلف �
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قد نبذت الفرقان، وال تعلم إال  ،ك الصدق ومانَيا من تر
اق يف مسالك الزور، ترخال تعلم إال اال ،اهلذيان، ومتشي كالعمني

ت يف سكك الشرور، وال تتقي براثن األسد وتسعى واالنصال
كالعقنا كالمك، وستعرف مي والعا كشفنا ظالمك، ومزور، وإن

نِثْبعد حني. أتؤمن حبياة املسيح كاجلهول الوقيح، وحتسبه كأنه استي 
من األموات، وما أقمت عليه دليال من البينات واحملكمات، وال من 

يف دعوى اإلثبات،   الكائنات، فكذبتاألحاديث املتواترة من خري
هات وباعدتأيها اجلهول العجول،  .عن أصول الفقه يا أخا التر

دليال على  برزانة احلصاة، ما أوردت روفكِّ فق ،املخطئ املعذول
دعوى احلياة، وما اتبعت إال الظنيات، بل الومهيات. ونتيجة 

ني تياملقدمتان ظن مات، فإذا كانتال يزيد على املقد شكالاأل
ال تفهم فالنتيجة ظن ية، كما ال خيفى على ذوي العينني. وإن كنت

الذين من أويل األبصار  لِهذه الدقائق، وال تدرك هذه احلقائق، فس
 إن كنت ال تنظر بعينك غريك الرامقة، والبصائر الرائقة، وانظر بعنيِ

ن كنت حمروما من سحاب األغيار، إ الري يف سريك، واستنـزلِ
  األمطار. رد من

أال تعلم يا مسكني أن قولك يعارض بينات القرآن، وخيالف 
ن معىن التوفّي من لسان سيحكمات الفرقان؟ وقد تبيمد اإلنس ونيب 

فضل ملعىن العوام، بعد  وأي .، وصحابته ذوي الفهم والعرفاناجلانّ
اه إال من كان من ن يأبما حصحص املعىن من خري األنام، وم
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  ؟الفاسقني
اتاملتشا ناته، واتبعتيف جنب اهللا وبي طتم على ما فرفتند 

احلق  وتركت ،كخليع الرسن تبوأعرضت عن حمكماته، ووثَ
كعبها إال  .الوثن دةرسالتك الفينة بعد الفينة، فما وجدت وإين نظرت

ة من أباطيل قال، ومملوراقصة كالقينة، وواهللا إا خالية عن صدق امل
د املبلغ يف احلال، لنريك كذبك ونوصلك إىل الدجال، فعليك أن تنقُ

دار النكال. وعليك أن جتمع مالك عند أمني الذي كان ضمينا 
بيقني، وإال فكيف نوقن أنا نقطف جناك إذا أبطلنا دعواك، وأريناك 

زة اجلهلة، جعن بل م ،ةمن أهل الثرو لست ،ربةتيا أسري املَ ؟شقاك
فاترك شننةش القاملال وجانِ وامجعِ ،ةحب يرطرق الفة والتعا لّة، فواه

ا منك إن كنت من لك إن كنت من الصادقني الطالبني، وآه
حنا تنقيح من يدعو املعرضني احملتالني. وقد أوصينا واستقصينا، ونقّ

أخا الرشد ويكشف طرق الساألحد، وننظر د، وأكملنا التبليغ هللاد 
اآلن أجتمع املال وترِي العهد واإلميان، أو ترِي الغدر وتتبع الشيطان 

  كاملفسدين.
الذي ينـزل املطر من الغمام، ويخرج الثمر من األكمام،  وواِهللا

يف اإلنعام، بل إلخزاء اللئام، ليتبني احلق  إين ما ضت لطمعٍ
الذي أعطى  ملتقني. وواِهللاوليستبني سبيل ارمني، وإن اهللا مع ا

لك يف  ا، وأبقيترا نكْا، لقد جئت شيئًوفكر عقالً اإلنسان
نا للمجيبني وقد كتبنا من قبل اشتهارا، وواعد .يات ذكرااملخزِ
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إنعاما، وأقررنا إقرارا، فما قام أحد للجواب، وسكتوا كالبهائم 
اعا، والدواب، وطارت نفوسهم شعاعا، وأرعدت فرائصهم ارتي

  وأكبوا على وجوههم متندمني.
م كانوا أشدانني؟ إا منك  أفأنت أعلم منهم أو أنت من اكيد

الم، فكان آخر أمرهم خزي وخذالن يف الكالم، بل أنت هلم كالت
وقهر رب العاملني. وإن اهللا إذا أراد خزي قوم فيعادون أولياءه، 

هم اهللا للحرب، ويصرف ويؤذون أحباءه، ويلعنون أصفياءه، فيبارز
يف أنفسهم  رونكتفولني. أال ذوجههم بالضرب، وجيعلهم من املخ

ويأيت األرض ينقصها من أنّ اهللا ينـزل نصرته لنا جبميع أصنافها، 
، وحيفظنا بأيدي العناية، ويسترنا مبالحف احلماية، فال أطرافها

ظر كل يضرنا كيد املفسدين؟ يعلم من كان له ومن كان لغريه، وين
ماش يف سريه، وال يهدي قوما مسرفني، ويبري الفاسقني وميحو أمساء 

الغيور املنتقم، ويعلم عمل املفسد  األرضني. هو أدمي املفترين من
ان، ويأخذ املفترين بأقرب األزمان، فيالفتمن  نـزل رجزه أسرع

 جميءالرمحن، وأنابوا قبل قهر ح األجفان. فتوبوا كالذين خافوا تصافُ
يا معشر أهل  ،روا ما يف أنفسهم ابتغاء مرضاة اهللايوم اخلسران، وغي

العدوان. اطلبوا الرحم وهو أرحم الرامحني. فتندم يا مغرور على 
ر يف خسرك واحنطاط عرضك جهالتك، واعتذر من فرطاتك، وفكِّ

  كاخلائفني. روانكشاف سترك، وازدجِ
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ض ليستقري أثر حياة عيسى،  واعلم فما هو إال أنه من
 ن ظنه مبوسى، فإن الفساد كل الفساد ظهر ممارن أنف كجادع

ت األرض من هذا االعتقاد القبيح، ومع ذلك حياة املسيح، واسود
يراد دليل على احلياة، وتأخذون بأقوال الناس وال إال تقدرون على 

من فسر القرآن برأيه وتعلمون أنه  .تقبلون قول اهللا وسيد الكائنات
، أوبر أن ذر، مث تتبعون أهواءكم وال تتقون مخطأأفقد  صابوأ

تقبلوا،  وتتكلمون كاترئني. وإذا قُرئ عليكم آيات الفرقان فال
ال  فتقبلونه مستبشرين. ،غريه ضعرِ رئ نصف القرآن، وإنْقُ وإنْ

غريه فرحني. وليت  تلتفتون إىل كتاب اهللا الرمحن، وتسعون إىل
نات التكاء على غري القرآن بعد ما رأينا بيشعري! كيف جيوز ا

توا بدليل إن فأْالقرآن إىل اليقني واإلذعان؟  غري أتوصلكمالفرقان؟ 
  . كنتم صادقني

يا حسرة على أعدائنا! إم صرفوا النظر عن صحف اهللا 
، وما طلبوا معارفها كطالّب العرفان، وأفنوا زمام وعمرهم الرمحن

يهم من ينابيع ق روضات اإلذعان، وال تسال توصلهم إىل يف أقوال
  مطهرة لإلميان، وما نرى أقواهلم إال كصواغني باللسان.

 فيا معشر العوا على املعاصي ئور.. اتقوا اهللا وال جتترمي والع
روا طريقا ال ختشون فيه مسوالفجور، وختي حيف وال ضرب 

سيف، وال حواسع، وقوم وال آفةَ السعٍ ةَم وا هللا قانتني. واد
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 ،أو ملت فيما قلت ،روا يف قويل.. هل صدقت فيما نطقتوفكّ
ة وتزيغون تستعدون لقبول احلج اشعني. ما لكم الوتفكروا كاخل

ة، تركضون يف امتراء املرية، وهلا تتركون أقارب العشريةعن احملج. 
يف الدين  وما أرى فيكم من ترك هللا األقارب واألحباب، وجد

مل ال تتأدبون بآداب الصلحاء، وال تقتدون بطرق األتقياء؟  .بأود
أنكرمت احلق وما رأيتم سقياه، وما وطأمت حصاه، وما استشرفتم 

  أقصاه، وتركتم الفرقان وهداه، وكنتم قوما عادين.
ين ذهب تقاكم؟ أ .يا أهل الفساد والعناد.. اتقوا اهللا رب العباد

ون  القرآنتفهمون ال  .كم وما وقاكموأضلّكم علموال متس
، فأين غارت مزاياكم، وأين ذهب رياكم؟ ما أجد كالمكم الفرقان

مؤسفما بال .ا على التقوى، وأجد قلوبكم متدنسة بالطغوىس 
، وما بال أرض حيرثها كحزبكم حاملالّ كمكان هلا كمثل �قرب
م أن ؟ وال شك أنكم أعداء الدين وعدا الشرع املتني. ونعلحالفالّ

قصر اإلسالم منكم ومن أيديكم عفا، ومل يبق منه إال شفا، ولوال 
  رمحة ريب ألحاطه الدجى، وكان اهللا حافظه وهو خري احلافظني.

أهلكتم، وكم  سلكتم، وكم رجلٍ جفَ مأال تنظرون أنكم كَ
 اختلستم، وكم ثعلبٍ خدعتم، وكم عرضٍ ابتدعتم، وكم قومٍ عٍدبِ

واستنار الليل  ،فاحلق قد بان ورحم الرب الرحيمافترستم؟ أما اآلن 

                                                           

�
 هذا سهو الناسخ والصحيح "القوارب". (الناشر)  
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البهيم، وأنار الدين القومي، وظهر أمر اهللا وكنتم كارهني. إن هللا يف 
ا لسهام األعداء، ، ووجده غرضرمحةً ، فنظر الدينكل يوم نظرةً

وكالوحيد الطريد يف البيداء، فأقامين برمحة خاصة يف أيام إقالل 
مني، ويعطيهم ما مل يعط ن املنعوخصاصة، ليجعل املسلمني م

  بائهم ويرحم الضعفاء، وهو أرحم الرامحني.آل
ويعلم األيام،  اإلمام، يبعث بأمر قديروما قمت ذا املقام إال 

حكيم عليم يرى أيام الغي والضالل، وصراصر الفساد يف النساء 
 لق يف التخطي إىل اخلطايا، وعقروا مطا املطايا،والرجال. تناهى اخلَ

 ه ربفرأى هذا كلَّودفنوا احلق يف الزوايا، وملع الباطل كاملرايا، 
بتم من فضله جِ، عند وقت الفساد، أعا من العبادعبد، فبعث الربايا
يا جمر املكنون،  العناد؟ فال تتكئوا على الظنون، وهللا أسرار كالدر

  يبلي عباده يف كل زمان، وكل يوم هو يف شان. 
ين من أالصادقني والصادقات،  عنيِات، وماملخفي م بعالّمِقِسوأُ

ترتعد األرض من عظمته، وتنشق السماء من  .اهللا رب الكائنات
ريته، فاتقوا اهللا هيبته، وما كان لكاذب ملعون أن يعيش عمرا مع ف

ة من التقوى؟ أنسيتم وعظ كفوجالل حضرته. أمل يبق فيكم ذر 
وا نون ظن السوء.. تعالوا وال تفراللسان وخوف العقىب؟ يا أيها الظا

  من الضوء.
يا قوم إين من اهللا.. إين من اهللا.. إين من اهللا، وأُشهد ريب أين 
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د اإلنس من باهللا وكتابه الفرقان، وبكل ما ثبت من سيؤأ .من اهللا
على رأس املائة .اجلانّ ونيب عثتر وجه  ،وقد بد الدين وأُنوألجد
. فاتقوا اهللا ك شهيد، ويعلم من هو شقي وسعيدواهللا على ذل ،امللّة

رجل من اخلاشعني؟ أتصولون  ميا معشر املستعجلني.. أليس فيك
زون املقبول من املردود؟ ويف األمة قوم يلحقون على األسود وال متي

عاداهم ويوايل  نة والوداد، ويعادي ممهم رم باحملبويكلّ ،فرادباأل
هم، ويكون فيهم وعليهم وهلم، من واالهم، ويطعمهم ويسقي

سرار من رم ال يعلمها غريهم، أويحاطون من رب العاملني. هلم 
لون إىل املطلوب. ينور باطنهم وصقلبهم هوى احملبوب وي بيشرو

بآدام، وتنكسر جبائر  ويترك ظاهرهم يف امللومني، فطوىب لفىت يأمتّ
  لصادقني.ا ةجواد الصدق لصحب جه يف جنام، ويسرمكرِ

اجلواب لِهذا ما كتبنا وألّفنا لك الكتاب، فإذا وصلك فأم. 
صل الكالم أنا قائمون للخصام، لنذيقك جزاء السهام، ومن اوح

ب أن جتمع مين املقال، إين أرقُ عفامس .آذى األحرار فأباد نفسه وأبار
راك أقد صال و أمحدوأمتمت السؤال، فاعلم أن  املال، فإذا مجعت

 وإنكارهمن البديهيات،  موت عيسىل والنكال. يا مسكني إن الوبا
ئأكرب اجلهالت، ولكن صد ك وغلُقلبظ احلجاب، فرددت 

بك األبواب، فال  وتقاذفتإىل العظات، ويؤذيك احلق  ىتصغ
وإين  .ظات، وأرداك تباهيك بكتابك وهو أصل تبابكاحملف مِلكالكَ
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ك ومعمعرفت سراه، وإن مل يوما تريد إال أن تفتنت  .القوم معناه رِد
يف األشقياء،  ةٌقلوب السفهاء، وختدع اجلهالء، لتكون لك عز

وال تقعد  ،كالعقالء فتدبر ،وتفوز يف األهواء، وهذا خامتة الكالم
  كالعمني. 

  
  طاماح منهم  نبلـلكي تستج        رضي العوامال تهداك اهللا ه

  صاماخ  يربِت اليت مِـلمن الكَ        أثر المـاإلسة ملّ وهل يف 
أعندك حةٌـج تضاماهواجهال  احلق أضاعوا        ومٍق  إمجاع  

  اماـإم  رد فكمن وجدت إذا        ناـحسي  قتلت ةٌمثلك أُوم
  تـــمـــت
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أخرى على كتيب املولوي رسل بابا "حياة املسيح" وطلب  نظرة١
  كجائزة روبية فألإيداع 

  
املولوي املذكور يف العنوان قد كتب يف هذه  بأن آنفا بينا لقد

إذا  ه، مساه "حياة املسيح". لكن�األيام كتابا إلثبات حياة عيسى 
 تهاجلهود الكثرية وإضاع تكبده رغمالذي أثبته  ما :سؤال طُرح

 ال": يقول أي منصف ردا على هذا السؤال سوى لن للوقت؟
. فلو كانت نية املولوي صادقة وكانت غايته من هذه العملية شيء"
لقرأ بتدبر قبل تأليف هذا الكتيب  ،األمر احلق ال أمرا آخر حتري

ثبت وفاة عيسى  اآلياتجبالء وكأنه مات أمام  �البينات اليت ت
 البينة اآليات ذه مر احملترم املولوي أن ؤسفأعيننا ودفن. لكن امل

بتحريفه بعض اآليات األخرى  -وأراد. العينني غمضم احملكمة
للعامة أن تلك  ثبتأن ي -وبإضافة بعض اجلمل من عنده إليها

. لكنه إذا كان يثبت شيء من �اآليات تدل على حياة عيسى 
 ؛يف طبعه صفات اليهود أيضا أن يثبتمفتريات املولوي هذه فإمنا 

مر بتغيري الترتيب أن يسعى إلثبات أ سعيد أي عملوإال ليس من 
 اآليات، يف املنفك غري رابطوفصل ال الكرمي، القرآن يف الظاهر

 إثباتا، يسمى العمل هذا كان وإذا .وإضافة بعض اجلمل من عنده
                                                           

  هذا الكتاب. (الناشر) املوجود يف لنص األرديعربية لترمجة  ٩٥من هنا إىل صفحة  ١
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هناك أي أمر يستحيل إثباته. بل ميكن أن يثبت كل  فليس إذن
ملحد وعدمي اإلميان مقاصده ذا األسلوب. فمن ذا الذي جيهل أن 

ال يعد صحيحا إال إذا صدر حبسب ترتيب اجلمل  ،عىن كتاب مام
 صلوف الكتاب هذا تركيب أحدهم فكوارتباطها وسياقها. أما إذا 

عنده  منإليها بعض اجلمل  وأضاف البعض بعضها عن العبارة أجزاء
 أفال ما، غاية يثبت أن املختلق النص ذلك من وأراد التجاسر، مبنتهى

 القرآنوا يف وصف بسببه الذياليهود  يفكتحريعد تصرفه هذا 
كانوا قد قاموا مبثل هذه  نیالذ ، وهمواخلنازير بالقردة الكرمي

ممكنا  �حياة املسيح  إثباتإذا كان  ؟األعمال اإلحلادية يف التوراة
بأن حياته  قرفيجب أن ن القبيل هذا من والتحريف اخليانة بتصرفات

من  احملرفني � اهللامسى  وقد القضية هذهنعاجل  كيفثابتة. لكن 
والقردة ولعنهم وى عن مصاحبتهم. جيب أن  رباخلنازيهذا القبيل 

لسنا خمولني بتغيري آية من كالم اهللا أو تبديلها أو  أننا ادوم نتذكر
إال إذا  ،فيه دسهااجلمل من عندنا و باختراعتقدميها أو تأخريها وال 

بنفسه قام مبثل هذا  �أنه  ، وثبت�وجدنا مثيله يف أسوة النيب 
 ترصيعالتغيري والتبديل. وما مل يثبت ذلك ال نستطيع أن نقلب 

بعض اجلمل من  إليهالقرآن الكرمي وترتيبه وال نستطيع أن نضيف 
عندنا. وإن فعلنا ذلك فنحن جمرمون وجديرون باملؤاخذة عند اهللا. 

ليتأكدواا، كتاب املولوي احملترم شخصي اءاآلن ينبغي أن يقرأ القر 
ذكر يف بعض  قد أنههذه األعمال والتصرفات أم  مبثل مليئاكان  إن
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املواضع آيةً من القرآن الكرمي وأثبت أا تفيد حياة املسيح حصرا يف 
نكن  ال. والتحريفات تكلفات، دون القيام بال�النيب  أحاديثضوء 

 مولوي آخر. وإن مل أليرسل بابا وال  للمولويعناد وتعصب  أي
 الفمن اإلحلاد أ حیصحوقام باستدالل  هودیالمسالك  سلكی
بعيدا عن كل أنواع التعصب  أحدهم فكر فلو ،ادمؤكَّأمرا  قبلی

ا، ألدرك أن اهللا  ثبتكيف تقد  �احلقائق وما هي القاعدة إلثبا
 األمور توظَّف أن ينبغي أنه وهي فقط إلثبااحدد قاعدة واحدة 

 أما. النظرية األمور إثبات على برهانا بديهيةوال والصرحية الواضحة
اخترع  وقد به، قدموا كدليل أمرا هو حبد ذاته نظري ومشتبه إذا

 هو بل ،دليال يسمىفلن  ،والتأويالت والتحريفات بالتكلفات
 ال السذج املولويني أن املؤسف من. دليل إىل حباجة مستقلة دعوى

أي  دليلُ منهم يطلب حني إذ الدليل، من الدعوى متييز على يقدرون
مون دعوى أخرى، وال يفهمون أا أيضا حتتاج إىل دليل يقددعوى 

كسابقتها. كنا قد طرحنا على املولويني املعارضني يف الرأي سؤاال 
ومماته. فلو أمعنوا النظر فيه  �واحدا فقط حول حياة املسيح 

 يهتدي أن أحد أراد فلو. بأمانة، لكفاهم للهداية سؤالٌ واحد فقط
استخدم كلمة التويف حبق  �اهللا  إن :فيه. وكان ذلك السؤال لفكَّر

يف آيتني يف القرآن الكرمي، وقد وردت الكلمة نفسها  �املسيح 
الكلمة نفسها  �أيضا، كما ذكر اهللا  �يف القرآ الكرمي حبق نبينا 

يف آيات كثرية أخرى. وبإلقاء  ووردتأيضا،  �يف دعاء يوسف 




	�ن�א����                                                                             ��������������������������������������������������م�א������������������������ �
 

 

٧٦ 

منصف أن يدرك  طبع ذيل هذه اآليات يستطيع كل نظرة على ك
ال تعين يف كل آية غري اإلماتة وقبض  التويفكلمة  أن كاملة بقناعة

. التعبري ذا زاخرة األخرى هي احلديث تبالروح، كما أن كُ
 أن ميكن فهل ،يف مئات األحاديث التويفكلمة  ورودستجدون 

 غري يفلك املواضع ت منقد وردت يف أي موضع  أا أحد يثبت
"توفِّي زيد"  أُمي عريب ألي قيل لو بل. ميكن ال كال اإلماتة؟ معىن

. اتركوا تعبري العرب مات قد زيدا أن إالمن ذلك  يفهم لنف
من ملفوظات النيب  أنه من الثابت ولْنر ،املتداول الشائع أيضا جانبا

عن  � رعبأي صحايب أو أحد أقاربه  ماتاملباركة أنه كلما  �
نفسه قال الصحابة  �حصرا. مث عندما مات  التويفبكلمة  وفاته

حبقه إنه تويف. وكذلك استخدموا الكلمة نفسها للتعبري عن موت 
ورد اخلرب مبوت مجيع  قدأيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما. باختصار؛ 

حصرا. وتقررت هذه الكلمة  التويف بكلمةوشفهيا  خطياالصحابة 
ري عن وفاة املسلمني، فحني ترد هذه الكلمة نفسها كلمةَ شرف للتعب

معان أخرى؟ وإن مل تقبلوا قرار  هلا فلماذا ختترع �حبق املسيح 
 �التعبري الشائع فالطريق الثاين للحكم هو أن تنظروا مب فسر النيب 

يف القرآن الكرمي.  �والصحابة كلمةَ التويف الواردة حبق املسيح 
 يفورد  قد هأيضا وتبني لنا بعد التحري أنفقد حبثنا يف هذا الباب 
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معىن "فلما توفيتين" على لسان  -كتاب التفسري -صحيح البخاري
، مث يف املوضع نفسه قد ورد قول ابن عباس ١اإلماتةُ فقط �النيب 
 اآلن سألعيسى أنا سأُميتك. فلي ای". أي مميتك أي"متوفيك : �

 حكم إنكار هل ؛األول القرار يقبلوا مل الذينهؤالء املشايخ  أحدهم
واإلصرار على أن للتويف معىن آخر،  �الصحابة بل حكم النيب 

يقود املرء إىل  الذي العناد على األسف كل األسفإميانٌ أم إحلاد؟ ف
لكلمة ما، وحنْت معىن آخر،  �رفض املعىن الذي مسعه من فم النيب 

بنفسه. فهو ال يرد نزاعه  �قبول احلكم الذي أصدره النيب  وعدم
 ذلك إنَّ. كال إىل اهللا ورسوله، بل يستعني مبنطق أرسطو وأفالطون

بذلك على  يقومون الذينمن سنة الصلحاء، بل األشقياء هم  ليس
. إن �الدوام. فال نرى أي شهادة أجدر بالقبول من شهادة النيب 

عرض ي يالذ �أوصايل ترتعد حني أرى شخصا ال يقبل حكم النيب 
 إميان نوع أي من نعرف ال مثعليه، بل يتخبط يف مواضع أخرى، 

هؤالء السادة الذين ال يقيمون أي وزن لقرار القرآن الكرمي وال 
 هجرالذي  هذا. فأي زمن �وال لتفسري الصحابة  �لقرار النيب 

وإذا أصر عليهم أحد  ،مشايخأولئك الذين يدعون  هفيه اَهللا ورسولَ
فلماذا  ماتةباإل التويفبني معىن  قد �م إن رسول اهللا كثريا وقال هل

                                                           
١
قد قال يف  �أن رسول اهللا  -يف الطرباين واملستدرك -فعن عائشة رضي اهللا عنها 

  ومئة سنة. املرض الذي تويف فيه إن عيسى بن مرمي عاش عشرين
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 وقد ذلك نقبل كيف: "هلؤالءفاجلواب األخري  أنتم؟ تقبلونه ال
" لكن هذا العذر أيضا أقبح !�حصل اإلمجاع على حياة املسيح 

اإلمجاع الذي ال  ألنجدا وإساءة. ذلك  مكروه وجتاسرمن الذنب، 
احة فال جيدر أن يسمى إمجاعا صر �بل يعارضه  � مل نبينايش

 واأفاقر. وافتراء لكذبكما أن ادعاء اإلمجاع أيضا وال قيمة له. 
 فيه ورد فقد؛ ٢٨٦١ صفحةال ،ولاأل لدا ،األنوار حبار كتاب
أي حاكما  ؛": "يرتل (أي يرتل عيسى) حكماكما"ح شرح حتت

مات،  :واألكثر أن عيسى مل ميت، وقال مالك ،ذه الشريعة ال نبيا
  وهو ابن ثالث وثالثني سنة." 

 مكانة على احلائز مالك اإلمامدام هذا هو إميان  مافانظروا 
إماما عظيما، وهو من خري القرون وله  يعد والذي وعظيمة مرموقة

 عشرات إن آخر بتعبريأن نقول  فيمكنعشرات املاليني من األتباع، 
أي الذين كانوا  -ولياءواأل واألتقياء واألفاضل العلماء من املاليني

قد  �عيسى  بأنكانوا يعتقدون حصرا  -أتباعا صادقني لإلمام
الصادق إمامه، وال سيما  من املستحيل أن يعارض التابع همات، ألن

اإلمام فقط، بل هو قول اهللا وقول الرسول وقول  يف أمر ال يعد قولَ
اء واخلجل احلي جيب اآلن. التابعني وأتباعالصحابة وقول التابعني 

                                                           
١
باب الكاف/ حتت شرح  -، حرف احلاء١جممع حبار األنوار حملمد طاهر الفَتين؛ ج 

لقد وضع حضرته رقم الصفحة حسب الطبعة املتوفرة لديه واليت يبدو أا  "حكما."
 بقيت يف اهلند على هذه الشاكلة. املترجم
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أن اإلمام العظيم الذي ظهر قبل مجيع أئمة احلديث وكان  قليال،
مذهبه فكم  هو هذاحميطا جبميع األحاديث النبوية كدائرة، ما دام 

يف مثل هذه املسألة. من  اإلمجاع اإلنسان يذكر أن الوقاحة من
 عنداملؤسف أن حضرات املشايخ خيدعون العامة وال يفكرون 

الكتب ويثبتون  ونأيقر فالذين أعمى، ليس بأسرهامل الع بأن الكالم
اخليانات هم أيضا موجودون يف القوم أنفسهم، فحني يالحظ هؤالء 

 القرآن مناملشايخ املزعومون أم عجزوا عن تقدمي النصوص 
 ؛يبق هلم أي مهرب، وليست يف أيديهم أي حجة ومل واألحاديث

على ذلك. فصدق من  مت اإلمجاع قد بأنهمضطرين  يقولون فإم
فهؤالء يعرفون  .قال إن الشيخ هو من ال يسكت حىت لو تكلم زورا

أن هناك اختالفا حىت يف معىن اإلمجاع، فعند البعض ينحصر اإلمجاع 
إىل القرون الثالثة وبعضهم  ميدونهيف الصحابة وعند البعض اآلخرين 

فإلبطال األئمة قد تبني، الصحابة وإىل األئمة األربعة. فما قاله 
عظيم  إمامشخص واحد فقط، ناهيك عن  انسحاباإلمجاع يكفي 

 فهو ؛املاليني بعشراتقوله  أتباع عدد يقدرالذي  �مالك  كاإلمام
صراحة، ومع ذلك يقول هؤالء بأنه قد مت  �يقول بوفاة عيسى 

  اإلمجاع على حياته، اخلجل اخلجل اخلجل! 
على حبث عظيم عن اإلمجاع مبين  �قول اإلمام أمحد  إن

وإنصاف، فهو يقول بأن من ادعى اإلمجاع فهو كاذب. فمن هنا 
تبني أن الوثيقة احلقة الصادقة والكاملة للمسلمني هي القرآن الكرمي 
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٨٠ 

عدمي القيمة. لكن احلديث الذي واحلديث فحسب، وكل ما عدامها 
يف  هويعارض بينات القرآن احملكمات ويسرد قصة منافية لقصصه 

ليس حديثا، بل سيكون قوال حمرفا، أو يكون أصال موضوعا  احلقيقة
وكرمه  �ومزيفا، وهو بال شك جدير بالرد. لكن من فضل اهللا 

أن احلديث مل يعارض القرآن يف مسألة وفاة املسيح يف أي موضع 
فقد ورد يف القرآن الكرمي قهقط، بل صد .�فِّيكوتوورد يف  �م

، ويف احلديث �فَلَما توفَّيتنِي�ورد ويف القرآن  ،"مميتكاحلديث "
باستخدام مجلة فلما توفيتين نفسها حبقه دون أي تغيري  �أثبت النيب 
أن  �تعين اإلماتة ال غري. ويستبعد من شأن النيب  أا علىأو تعديل 

حيرف املعاين اليت أرادها اهللا، حبيث يبني آلية من القرآن الكرمي اليت 
أا تعين اإلماتة وذلك باستخدامها حبق نفسه. فهي  تعين الرفع حيا

فسق من  �خيانة وحتريف؛ وإن نسب هذه العملية اخلبيثة إىل النيب 
 آل مايف رأيي بل هو قريب من الكفر. من املؤسف  ىلالدرجة األو

، حبيث �بغية إثبات حياة عيسى  اخلونة املشايخ هؤالء مآل إليه
والعياذ باهللا. فماذا نقول سوى: لعنة حمرف القرآن  �يصفون النيب 

 �اهللا على اخلائنني الكاذبني. كان األمر سديدا وقوميا أن نبينا 
إىل نفسه بالضبط كما كانت منسوبة إىل  �فَلَما توفَّيتنِي�آية  نسب

 �هذه اآلية إذا وردت حبق عيسى  إن يقل ومل، �عيسى 
. مع أنه إيل بتهال نسيكون هلا معىن آخر خمتلف عن معناها يف حا

 أن عليهلكان واجبا  ينوي أي تغيري وتبديل معنوي �إذا كان النيب 
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: حذار أن تفهموا من والتمثيل التشبيه هذا عند للفتنة درًءايقول 
" توفيتين فلما" يوم القيامة: �أقول هللا  سوف عندماكالمي هذا 

تفهموا أن  أن الفاسدين فسدوا بعد وفايت، حذار أن بذلك له وأُثبت
الذين فسدوا من  إنأيضا سوف يقصد من هذا القول  �املسيح 

أمته فإمنا فسدوا بعد وفاته. ألنين حني أستخدم هذه اجلملة فأقصد 
فلن يقصد  اجلملةُ هذه فمه من صدرفحني ت �أما املسيح  ،وفايت

 رفْعهمن استخدام هذه اجلملة  هبل سيكون مراد ،من ذلك وفاته
. ومن هنا ثبت قطعا أن النيب مل يبني هذا الفرق �النيب لكن  !حيا
 بفتح تنظروا أن جيب ن. فاآلاملوضعني قصد معىن واحدا يف كال �

يف مجلة  كالمها مشتركان �وعيسى  �أنه ما دام النيب  العينني
معىن  وأي ،كليهما حبق نزلت اآلية هذه فكأن ،"توفيتين فلما"

 منهنا املراد  إنقلتم  فإنكليهما.  على سينطبق اآلية هلذه تبينونه
 الرفع هذا يف بأنإىل السماء فال بد لكم من اإلقرار  االرفع حي التويف
أيضا إىل  �نبينا  رفع قد بل ،به �مل ينفرد عيسى  حيا املادي

ألن اآلية تشملهما على االسماء حي .ومعلوم أن النيب سواء حد .� 
املدينة يف موجود املبارك وقربه تويف قد لب ا،مل يرفع إىل السماء حي 

. تويف قد كانأيضا  �عيسى  بأن. فهذا يستلزم اإلميان املنورة
أيضا موجود يف بالد الشام،  �والطريف أن قرب عيسى 

السيد  اهللا يف وحيب أخي ادةوللتوضيح أكثر نسجل يف احلاشية شه
 بالد يف طرابلس سكان من وهو الطرابلسي، السعيدي حممد املولوي
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قرب مزيف  إنهوإن قلتم  .�عيسى  ١قرب يقع حدوده ويف الشام،
. ويف التزييف هذا صدر مىت تثبتوا أن وجيب التزييف، إثباتفيجب 

                                                           
١
عن  -عرب الربيد -يحني استفسرت السيد املولوي حممد السعيدي الطرابلسي الشام 

  .أدناهمع الترمجة  أسجلهقال يف الرد على رساليت ما  ،� قرب عيسى

ورمحة اهللا وبركاته نسأل اهللا الشايف أن عليكم ا حضرة موالنا وإمامنا السالم ي
وحاالت أخرى مما يتعلق به فأبينه مفصال  � يشفيكم. أما ما سألتم عن قرب عيسى

د يف بيت حلم وبينه وبني بلدة القدس ثالثة ول � وهو أن عيسى ؛يف حضرتكم
ك كنيسة وهي أكرب الكنائس من لأقواس وقربه يف بلدة القدس وإىل اآلن موجود وهنا

كما هو مشهود ويف تلك الكنيسة أيضا قرب  � كنائس النصارى وداخلها قرب عيسى
رائيل وكان اسم بلدة القدس يف عهد بين إسعلى حدة أمه مرمي ولكن كل من القربين 
ومن بعد الفتوح  ،ومسيت من بعد املسيح إيلياء ،يروشلم ويقال أيضا أورشليم

وأما عدة أميال  ،واألعاجم تسميها بيت املقدس ،اإلسالمية إىل هذا الوقت امسها القدس
نعم يعلم تقريبا نظرا على الطرق  ،الفصل بينها وبني طرابلس فال أعلمها حتقيقا

فمن طرابلس إىل  ؛طريق األول من طرابلس إىل بريوتواملنازل، وختتلف الطرق. ال
بريوت مرتلني متوسطني (وقدر املرتل عندنا من الصباح إىل قريب العصر) ومن بريوت 

 ،ومن صيدا إىل حيفا مرتل واحد ومن حيفا إىل عكا مرتل واحد ،إىل صيدا مرتل واحد
ىل تلك البلدة يف ومن عكا إىل سور مرتل واحد. ويقال لبالد الشام سورية نسبة إ

ومنها إىل القدس مرتل  ،وهي على ساحل البحر ،القدمي مث من سور إىل يافا مرتل كبري
ويصل القاصد من  ،منها إىل القدس (أي أنشئت سكة احلديد)واآلن صنع الريل  .صغري

يافا إىل القدس يف أقل من ساعة. فعدة املسافة من طرابلس إىل القدس تسعة أيام مع 
حبيث لو ركب اإلنسان من  ،إليها طرق من طرابلس وأقرا طريق البحرو ،الراحة

وليلة ومنها إىل القدس ساعة يف الريل.   طرابلس باملركب الناري يصل إىل يافا بيوم
والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته أدام اهللا وجودكم وحفظكم وأيدكم ونصركم على 

  أعدائكم، آمني.
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هذه احلالة لن تبقى القناعة بقبور األنبياء اآلخرين أيضا، وسنضطر 
فَلَما �. على كل حال قد ثبت معىن آية مزيفة رمبا أيضا بأاللزعم 

نِيتتفَّيبعض املولويني املزعومني السفهاء أماته �حصرا أنه  �و .
هذه تعين اإلماتة فقط ال  �فَلَما توفَّيتنِي�يقولون صحيح أن آية 

  غري، لكن ذلك املوت سيصيبه بعد الرتول، وإىل اآلن مل يصبه. 
 معىن يفسد هذااملؤسف أن هؤالء األغبياء ال يفقهون أن  لكن
 أميت أفراد إن: "�سيقول هللا  �ن اآلية تعين أن عيسى اآلية، أل
 دمت ما املستقيم الصراط على كانوا أي ؛وفايت بعد وضلوا فسدوا
  ". حيايت يف ال وفايت بعد ضلت أميت وأن حيا،

مل ميت حىت اآلن فهذا يستلزم  �عيسى  إنإن قلتم  لذا
 اصح عن منطوقهاآلية تف ألن ،اإلقرار أيضا أن أمته إىل اآلن مل تضلّ

. وحقيقة كلمة الوفاة أو بتعبري مل ميتجبالء، أن أمته لن تضل ما 
أننا حني نقول  وهي ؛آخر املوت واضحة جلية يعرفها العامل كله

 قبض املوت ملك أنمات أو تويف فإمنا املراد حصرا  أنهحبق أحد 
. فليقل املنصفون اآلن ما الذي ميكن أن اجلسم عن وفصلها روحه

 العامل يفيكون  أنوهل ميكن  .�إثباتا أقوى لوفاة عيسى يشكل 
حنْت  مل يكن وإنمن هذا الذي ورد يف هذه اآلية،  ةأكثر منطقي قرار

 بقلب كاليهود �كالم اهللا  بتحريف لذلك مقابلمعان أخرى هلا 
 أن اإلنصاف مقتضى من فكان؟ يكونمن الفسق واإلحلاد فما  جنس

 التسليم يريدوامل  إذا واليقيين القطعي اإلثبات هذا معارضونا ينقض
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٨٤ 

ركيكة وبتركهم  بتأويالتيفعلوا ذلك، وأثبتوا لنا  مل هملكن به،
  بتاتا.  احلق متاما أنه ال يعنيهم الصدق سبل

 القرآن أن ميعنوا النظروصفوا إنكار حياة عيسى كفرا ومل  لقد
خدما آخر الزمان كالمها متفقان على بيان وفاة عيسى واست ونيب

 ،جليل الشأن كمالك إمام بالوفاة. كما أقر نفسها لفظةاللسان وال
 خمتلفتني آيتني مجع قد البخاري كاإلمام الزمان مقبول احلديث وإمام

 يف املسيح بوفاة أقرابن القيم  واحملدثيف موضع رد إثبات الوفاة، 
بن علي  الشیخ وكذلك صرح العالمة ،"السالكني مدارج" كتابه
علماء كبار من  خال، وقد "السراج املنري"بوفاته يف كتابه  أمحد

قد  بأنهاملعتزلة مقرين بوفاة املسيح. لكن معارضينا إىل اآلن يقولون 
على حياة املسيح، فما أروعه من إمجاع. رحم اهللا  إمجاعحصل 

احلدود، فاألمور اليت ثبتت من كالم اهللا  وزواهؤالء فقد جتا
  را، إنا هللا وإنا إليه راجعون. والرسول قد وصفوها كف

 كتيب أن نؤكد أن نريد وال أكثر املوضوع نطيل أن نريد ال
. هلا أصل ال وأمور بالسخف زاخر" املسيح"حياة  بابا رسل املولوي

 أن هو الكتيب، هذا ألَّفنا أجله من الذي جدا املهم األمر لكن
بالكلمات  -فقط العامة إلرضاء -كتيبه يف تفوه قد املذكور املولوي

أدلتنا على حياة املسيح فسوف نقدم له  يبطل من إن املعدودة التالية:
 بعض سود عبثا املذكورأن املولوي  أدلته، تبينت لقدألف روبية. 

وسجل فيه أمورا سخيفة ال  ،اللثام نفسه عن طوأما الصفحات
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أدلة  واعتبارها إما جمرد دعاوٍ فهي ؛نستطيع أن نسميها باسم ثالث
حتريف القرآن الكرمي على شاكلة اليهود ال  هيوإما  وبطالن، مقحل

 فقدلذا  ،ويبدو أنه قد رسخ يف قلبه هو أيضا أن كتابه فارغ ،أكثر
 أحد على يتعذر كتيبه فهم بأن قال يف اية الكتاب سترا على ذلك

إمنا ليقينه بأن كتيبه خال  ؟. فلماذا قال ذلكدرسا منه يدرس مل ما
وأن العارفني  أجوف، طبل إال هو وما عةاألدلة املقن متاما من
 بأن باحملال التعليق. لذا قال على شاكلة ءليس فيه شي بأنه سيعلمون

 وإن عالن،و فالن كل عليها يطَّلع ال خفية فيهاألدلة اليت أوردها 
. وأنه ما مل يقم أحد عنده ملدة ومل يدرس منه هلا مفتاح وحده لسانه

على شاكلة التالمذة فلن يستفيد من هذه  هذا الكتاب درسا
إذا  والبذّاء،الكالم الفارغ  األوراق املبعثرة. أيها املولوي صاحب

 يف نفسها على تدل ال حبيث الظالمكانت أدلتك مقبورة وواقعة يف 
 السخيف الكتاب هذا مثل لتأليف الداعي فما حي، كربهان كتابك
جدا وسخيفة وهي عدمية  . فما دمت تعرف أن األدلة واهيةالباطل

 إن بل جدوى، بالاملعامل دون هرائك الشفهي، فتأليف هذا الكتاب 
 باب حتت وتندرج ،وخمجلة حملها، غري يف أصال هي باألدلة تسميته
  والسخف.  الثرثرة

 من لكن والزيف، اخلداع بأنواع مليء العامل هذا أن صحيح
 قد إذ بابا، رسل ياملولو به قام الذيالنادر أن يسمع أحد بالزيف 

 ويدرسعلى يديه  يتتلمذأن  األدلة يفهم أن يريد من على اشترط
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ولبيب لن يقبل  ذكيمنه الكتاب درسا، حيث أيقن يف قلبه أن أي 
 ،درسا الشيطاين كتيبه منه ليتعلم وغيب، جاهل يد على يتتلمذ بأن

أمال منه أن يطلع على األدلة الكامنة يف هذا الكتاب على حياة 
حىت لو قرأه ألف مرة  بنفسهسيح اليت يستحيل أن يطلع عليه العامل امل

بواسطة  يهاوإمنا ميكن العثور عل ،املرات من بل عشرات املاليني
يأس من االطالع عليها إىل يوم  فثمة وإالاملؤلف فقط وبإرشاده، 

  القيامة. 
 تبقى الذي الكتاب هذا مثل عن قبل من مسعتم هل القراء، أيها

من املؤسف أن يف  فيه؟ ورودها بعد حىت املؤلف بطن يف دفينة أدلته
 تيحاملشايخ املعاصرين توجد مكايد سخيفة من هذا القبيل، ت

. وسبب ذلك أن الذين هم والسخرية للضحك الفرصة للمعارضني
 عن إعراضا إلينا ينضمونوأهل العلم  أفاضليف احلقيقة علماء و

 يتقنون فالاملزعومون  ملولويونا. أما الفهم قصريي السفهاء هؤالء
 وإمنا ،واألحاديث الكرمي القرآن عن غافلون وهم باألردية الكتابة

. إن آبائهم أحد قتلنا وكأننا آلبائهم، تقليدهم رد يعارضوننا
شغلهم الشاغل ليل ار إطالق الشتائم واالستهزاء والتكفري فقط. 

م لن يم لن ميوتوا أبدا، وأفهم املسلمني كفَّروا اذامل سألواوكأ .
 . لكنه كان جيب أن تتحقق نبوءةُالعناد عن ونحياربون اهللا وال يكفُّ

اليت قال فيها بأنه عندما سيظهر املهدي املعهود أي ذلك  �النيب 
يف عصره بكفره. مث يقول  املولويون فيتاملسيح املوعود فسوف ي
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 ولن كله، العامل رأشرا من أسوأ ونإن أولئك املفتني سيكون �النيب 
يكون على وجه األرض فاسق م لن يأبدا إال  قبِلوامثلهم. وأ

 كيفف ؛. األسف كل األسف أن هؤالء البسطاء ال يفقهونبالنفاق
وهل ميكن أن  ؟!كافرا ورسولُه اهللا قال ما حبسب يتكلميكون من 

مروا خالل اثين عشر أن آالف األكابر وأهل اهللا الذين  أحدهميقبل 
وأن  كفارا؟ كانوا كلُّهمبوفاة املسيح رنا أي إىل يومنا هذا قائلني ق

 كافر أيضاعلَّم ذلك عشرات املاليني من أتباعه،  الذياإلمام مالك 
صحيحه باب يف يف  درجالذي أ البخاري اإلمام وأن باهللا؟ والعياذ

وابن القيم الذي  باهللا؟ والعياذ كافر أيضاخاصة،  �وفاة عيسى 
 الذين املسلمني وأن ؟أيضا كافر �املوتى كموسى عده من 

وأن املعتزلة  كلهم؟ كفار أيضا هم مسلمني الصلحاَء هؤالء يعدون
 كلهم أيضاقد تويف يف احلقيقة هم  �مذهبهم أن عيسى  الذين

  كفار؟
إذ قد جعلتم العامل كله  األشقياء؟املشايخ  أيهامتوتوا يوما  ألن
 السالمقال لكم " نم � اهللاقال  لقد والدهاء، بالتكرب كافرا

" فال تقولوا له لست مؤمنا، أي ال حتسبوه كافرا، بل هو عليكم
أولئك الذين هم شركاؤكم يف املعتقدات  رمتمسلم. أما أنتم فقد كفَّ

 مدار دونمن الشرك، ويع وبريئوناإلميانية كلها، فهم أهل قبلة 
لعينا  �عنه  ـمعرض، ويعدون ال�رسول اهللا  اتباع النجاة

وجهنميا ومن أهل النار. أيها املولويون األشرار، سترون بعد املوت 
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٨٨ 

ما هي نتائج شر هذا التسرع، فهل شققتم صدري، وتأكدمت أن فيه 
فاصربوا  ؟وليس منورا كفرا وال يوجد فيه إميان، وأن الصدر مسود

  .ليست طويلة فالدنياقليال، 
على انني الذين هم عار من املولويني الفت بضعة تعدون إنكم
األسف كل األسف كم  كافرا، كله العامل وبقية نيمسلم اإلسالم

 إهلي، يا. قلوم على وقعت احلُجب من وكمقست قلوب هؤالء، 
 إذا واهدهم املولويني، هؤالء شر من وخلِّصهم األمة، هذه ارحم
 الشر يتفشى لئال األرض، من فارفعهم وإال باهلدى جديرين كانوا

ولذلك قلنا لقائدهم النشيط  مولويني، احلقيقة يف ليسوا هؤالء. فثرأك
 هاموج البطالويحممد حسني  الشيخوإمام الفنت وأستاذهم 

إذا كان له نصيب من العربية  أنه ،"احلق نور" كتايب يف إليه اخلطاب
فليقدم نظريا هلذا الكتاب، وليأخذ منا جائزة مخسة آالف روبية. 

وجه إىل هذا األمر، مع أن الشيخ املذكور مبرتلة لكن الشيخ مل يت
  األستاذ لكل هؤالء وبتحريكه يتحرك هؤالء املوتى.

إنين أقول مرارا وتكرارا وبكل قوة إن الشيخ ومجيع ذرياته 
باللغة العربية. ولقد ألَّفنا  ملمنيهؤالء جهلةٌ متاما وأغبياء وغري 

احلق  نوركتيب تفسري سورة الفاحتة الختبار هؤالء فقط. أما 
 عضإال أن ب ،ألَّفته الختبار مشيخة القساوسة قدين كنت أفصحيح 

وميان رسل  حممد حسني البطالوي الشيخأي  -هؤالء املعارضني
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الذين يقتفون أثره وهم مكفِّرون ومسيئون  منبابا وغريمها 
ليسوا خارج هذا اخلطاب. إمنا ثبت من اإلهلام أن أيا من  -ووقحون

نور "واملكفرين لن يقدر على كتابة الرد على كتيب الكافرين 
 ، ألم كاذبون ومفترون وجاهلون وأغبياء."احلق

 منإذا كانوا ال يعدون إهلامي إهلاما ويعدونه خلبث باطنهم 
فليكتبوا الرد على كتيب  ،أو يعدونه وسوسة شيطانية ،اختالقي

د حتقق إهلامي. وإن مل يستطيعوا فق ،يف امليعاد احملدد "نور احلق"
فالذين حققوا إهلامي بأنفسهم بإظهار جهلهم وعدم جدارم فهم 

هراؤهم  بالسماع قد سلَّموا بدعواي من جهة، وبعده ال جيدر
يخ حممد الشو للمعارضة. إنين أدعو هلذه املواجهة مجيع القساوسة

حسني البطالوي واملولوي رسل بابا األمرتسري ورفاقه اآلخرين 
 ١٨٩٤ /حزيرانعطيناهم مجيعا مهلة إىل اية يونيوكلهم. وقد أ

 منلتقدمي الطلب. أما نشر الكتيب مقابلنا فلهم مهلة ثالثة أشهر 
     . أجل ذلك من يوم تقدمي الطلب

فلن يسمع  ١٨٩٤ /حزيرانوإذا مل يقدموا الطلب إىل اية يونيو
لوية. املو لقبأي طلب بعده، ويثبت غباؤهم لألبد، ويسحب منهم 

وأبدى  ١٨٩٤ /حزيرانبطلب يف شهر يونيو أحدهم لكن إذا تقدم
استعداده على إعداد كتيب مقابلي فسوف تعد طلبات اجلميع طلبا 

آالف روبية فقط ال أكثر. والذين واحدا فقط. وسوف تودع مخسة 
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٩٠ 

يف إعداد الكتيب باملقابل سواء أكانوا مسيحيني أو  فائزينسيعدون 
يني املزعومني املعارضني للحق، أو كالمها، فسوف من هؤالء املولو

يقسمون مبلغ مخسة آالف هذا فيما بينهم وسيكون من خيارهم أن 
يروا لن ميؤلفوا الكتيب جمتمعني، ولعل ذلك يسهل عليهم. إال أ 

وسواد الوجه يف الدارين.  �والْآخرةَخِسر الدنيا �: سوى نتيجة
خالل ثالثة أسابيع  أحد البنوكوبية يف وإن مل نودع مخسة آالف ر

بعد وصول طلبهم هذا الذي جيب أن تثبت عليه شهادةُ عشرة 
زعماء مشهورين على األقل، والذي جيب أن يرسل إلينا بالربيد 

فسنعد من الكاذبني وتعد دعوانا  ؛ملسجل بعد نشره يف أي جريدةا
ال حقيقة له، إذ  كذبا. وذلك ألن الوعد باللسان بتقدمي جائزة هذه

ميكن أن يقبل عليه أي كاذب ذي نية فاسدة. فالصادق من يثبت ما 
لعنة اهللا على الكاذبني. لكن إذا أودعنا املبلغ فصدر من لسانه. وإال 

مث هرب املنافقون من املواجهة فإن النفقات اليت تترتب على نقضهم 
كمة. كما العهد هذا ستؤخذ منهم كلُّها مباشرة أو عن طريق احمل

  مل يتمكنوا من كتابة الرد. بأم يف طلبهم إقرارجيب أن يكون 
لقد سبق  .اآلن نذكر جائزة املولوي رسل بابا مببلغ ألف روبية

أن بينا أن املولوي رسل بابا نشر كتيبه "حياة املسيح" بشرط ألف 
أن الذي سيفند أدلته سيعطى ألف روبية، لكن املولوي  أي روبية،
األدلة الواردة يف هذا الكتيب  أنور قد بني يف الكتيب نفسه املذك

لغز وال ميكن ألحد أن يفهمها ما مل يقرأ هذا مبرتلة أحجية أو 
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خوف قد استصدر منه  أدركوا أي األلباءالكتيب منه درسا. لعل 
هذه األمور، وأي فزع كان يكمن يف قلبه فساقه إىل هذه التصرفات 

ما يقصده بإيراد إىل هذا الكالم  فور مساعا الثعلبية، فقد فطن
السبب املؤمل لضجاته واخلوف ، وأدركنا الكلمات السرية للجنية

  .جوفه يفاألدلة  الذي جعله يقول إن

على كل حال نريد أن نفهمه من خالل هذا الكتيب أن عليه أن 
عند اخلواجه  ١٨٩٤يودع ألف روبية إىل اية شهر يونيو سنة 

ومري حممود شاه  احملترميخ غالم حسن الشاحملترم ويوسف شاه 
أي أن يودع عند الثالثة باتفاق وخيربنا بإقرارهم اخلطي بأم  ؛احملترم

 -غالم أمحداستلموا ألف روبية، وأم سيسلِّمون هذا املبلغ ملرزا 
. ولن ودون إبطاءحتقق غلبته فورا  حاليف  -أي راقم هذا الكتيب

بابا ذا املبلغ. ولقد احتجت إىل هذا اإلقرار تكون أي عالقة لرسل 
لكي  احلكامأن املبلغ قد وصل إىل باخلطي لكي نطمئن متاما ونتأكد 

كتيب املولوي رسل بابا، ونستعد حلسم  استئصالنشتغل يف 
أو  حممد حسني البطّالوي الشيخعلى أن يتقرر احلَكم  ،املوضوع
كم واختاذ القرار . وإلصدار احلُآخر مثلهسام  معارضمولوي 

البطالوي يف اجتماع عام بعد قراءة كتيب  سيكفي أن حيلف الشيخ
املولوي رسل بابا وكذلك كتيبنا من أوله إىل آخره، ويكون 
موضوع احللف: أيها احلضور، واهللا لقد قرأت كال الكتيبني من 
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أوهلما إىل آخرمها وأقول مقسما باهللا إن كتيب املولوي رسل بابا 
، أما الكتيب الذي � يقة يثبت يقينا وقطعا حياةَ عيسىيف احلق

صدر للخصم فردوده مل تستأصل أدلته. وإذا كذبت يف هذا األمر 
خالل جذام أو كان يف قليب أمر معارض، فأنا أدعو اهللا أن يصيبين 

سنة واحدة أو أفقد البصر، أو أموت بعذاب بئيس آخر، فقط. وبعد 
ات بصوت عال، آمني آمني آمني، ينتهي أن يؤمن احلضور ثالث مر

  االجتماع.

وبعد ذلك إذا سلم ذلك احلالف من كل هذه اآلفات ملدة سنة 
فسوف تعيد اللجنة احملددة ألف روبية للمولوي رسل بابا باحترام، 

رسل بابا قد أثبت حياة  املولويوعندها سنعلن حنن أيضا إقرارا بأن 
عند  األف روبية سيبقى مودع يف احلقيقة. إال أن مبلغ � املسيح

اللجنة ملدة سنة واحدة. وإن مل يودع املولوي رسل بابا ألف روبية 
خالل أسبوعني بعد صدور هذا اإلعالن، فسوف يتبني كذبه 
وزوره، وعندها سيكون واجبا على كل واحد أن يستعيذ من شر 

من  قد أصابنا أنههؤالء الكذبة املزورين وجيتنبهم. فليكن واضحا 
احتقار أو إساءة أو من وليس  ،أذًى بشكل عام هذه الفئة املعارضة

مسبة وشتيمة مل تصدر من قبلهم  ضدنا. فحني مل يستطيعوا إحلاق 
وا أأي ضرر بنا بالتكفري والسباب توجهوا إىل الدعاء علينا، وبد

كانت أدعية هؤالء العنيدين ذوي  مىتيدعون علي ليلَ ار. لكن 
وب السوداء ظلما لتقبل عند الذي هو خبري بأسرار القلوب. القل
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وأخريا حني مل يستفيدوا من األدعية أيضا، توجهوا يأسا من اهللا إىل 
احلكومة اإلجنليزية ووشوا يب عندها، وألَّفوا الكتب بافتراء، وزعموا 
أن هناك خطر الفتنة من وجودي ويخشى اجلهاد. لكن هذه 

سة ومدركة احلقائق ما كانت لتنطلي عليها املتفراحلكومة العاقلة و
هي معتقدات مكايد احلساد هؤالء. فاحلكومة تعرف جيدا أن هذه 

، وأن هؤالء هم الذين ظلوا يقولون على مدى مئات السنني هؤالء
اإلسالم جيب أن ينشر باجلهاد، وليس ذلك فحسب بل يقولون  إن

 ففيغار،  منأو خيرج  املزعومعندما سيظهر مهديهم  إنهأيضا 
أيضا وسيحضر معه  املزعومالزمن نفسه سيرتل من السماء عيساهم 

حربة حادة من السماء لقتل الكفار، وكالمها معا سيقتلون مجيع 
الكفار يف العامل، والذي أنكر اإلسالم سيقتل سواء أكان من اليهود 

ك يف أو النصارى. فهذه هي معتقدام الراسخة، وإذا كان أحد يش
ذلك فليسأل أي مولوي يف احملكمة حلفا. لكي يتضح على احملكمة 

  أخطأنا يف البيان. أنناهل هذه هي معتقدات هؤالء يف احلقيقة أم 

لكننا خنرب احلكومة بصوت عال أن نشر دين اإلسالم باحلرب 
ال  أننااين يف هذا العصر ليس من معتقداتنا. كما وواجلهاد العد

كاملتمردين احلكومةَ اليت نعيش يف ظلها ونستفيد  أن نقاتلبنعتقد 
من األمن والسالم والعافية بكنف محايتها، ونتمكن يف محايتها من 
نشر ديننا بكل سرور. أال نعيش يف ظل هذه احلكومة اإلجنليزية 
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بأمن وعافية؟ أال نستطيع نشر ديننا حبسب رغبتنا، هل منعنا من 
يف  أن ما نستطيعهل احلق متاما العمل باألحكام الدينية؟ كال. ب

الوعظ اإلسالمي والنصائحِ يف األسواق  من إلقاءهذا البلد 
واألزقة والشوارع، ببذل املساعي واجلهود بسالم وحرية ونقدر 
على إيصال احلق إىل كل أمة، ال نستطيع إجناز كل هذه اخلدمات 

، دع عنك مكانا آخر. فهل جيب علينا نفسهايف مكة املعظمة 
  الفتنة والتمرد. بنشرشكر على هذه النعمة أم نبدأ ال

وصحيح أننا نرى هذه احلكومة على خطأ كبري يف الدين، 
من الذنب الشنيع ومن  أنهونراها متشبثة بعقيدة خمجلة، إال أننا نرى 
احملسنة. صحيح  احلكومة اخلبث أن نفكر يف التمرد على مثل هذه
على خطأ صريح ومبتلَني  أننا من ناحية الدين نرى هؤالء القوم

مبعتقد من صنع البشر. ويف هذه احلالة نريد إصالح ذلك بالدعاء 
واالعتناء م، ونسأل اهللا أن يفتح عيون هؤالء القوم، وينور قلوم 
ويكشف عليهم أن عبادة إنسان من البشر ظلم عظيم. من هو 

 يف لَخلَق � وإذا أراد اهللا ،؟ إمنا هو إنسان ضعيف� املسيح
حلظة واحدة عشرات املاليني مثله بل أفضل منه آالف املرات، فهو 
على كل شيء قدير، وهو يفعل ما يشاء. فتنوير كفة من التراب 
هني عليه جدا. فالذي يأتيه بقلب سليم وحب كامل فمن املؤكد 
أنه سيدخله يف عباده اخلواص، فهل ملدارج القرب اليت ميكن أن 
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ة املوتى إن اإلله احلي عبداية؟ كال. يا يرتقي إليها اإلنسان أي 
إذا حبثتم عنه وجدمتوه، وإذا مشيتم إليه بقدم صدق  ؛موجود

فسوف تصلون إليه حتما. فمن عمل العنينني واخلناثى أن يعبدوا 
إذا كنتم تعدون أحدا قد بلغ الكمال فاسعوا لتكونوا  .مثلهمإنسانا 

 وأفعاله وصفاته بذاته أبدى لذيا اإلنسان أنمثله، ال أن تعبدوه. إال 
 الكمال منوذج -كالنهر املتدفقة -املقدسة الروحانية وبقواه وأعماله

هو ليس واهللا  كامال إنسانا ومسي وثباتا وصدقا وعمال علما التام
إمنا املسيح كان نبيا عاديا، وصحيح أنه كان ، املسيح ابن مرمي

إال أنه كان من هذه  من قبل عشرات املاليني من املقربني، واحدا
الفئة العادية وكان بسيطا ليس أكثر. وميكن أن تتأكدوا من ذلك 
بقراءة اإلجنيل حيث ورد أنه كان من مريدي النيب حيىي وتعمد على 

  يديه كالتالمذة.

مل  العاملفكان قد جاء ألمة معينة، واألسف كل األسف أن 
وذج نبوة ثبت أن يستفد منه أي فائدة روحانيا، فقد ترك يف العامل من

ونالت فئة ومبجيئه تزايد االبتالء والفتنة.  ،ضررها أكثر من نفعها
من العامل نصيبا من اهلالك، وال شك أنه كان نبيا صادقا  كبرية

 نيب، وأكمل إنسان أكمل كان الذي أما. � وكان من مقريب اهللا
 ثالبع بسبب الدنيا يف األوىل القيامة فظهرت كاملة، بربكات وجاء

 فهو احلياة، إىل بأسره امليت العامل عاد وببعثته الروحانيني، واحلشر
 فخر املرسلني ختم األصفياء، إمام األنبياء، خامت سيدنا املبارك النيب
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 هذا على أنزل احلبيب ربنا فيا. ���� املصطفى حممد جناب النبيني
 .اخلليقة بدء منذ أحد على تنـزهلما مل وبركة رمحة احلبيب النيب
 صدق على دليل عندنا كان ملا الدنيا يف العظيم النيب هذا يأت مل فلو
 وأيوب يونس مثل الدنيا إىل جاؤوا الذين الصغار األنبياء بقية

 كلُّهم كانوا وإن وغريهم وزكريا وحيىي ومالخي مرمي ابن واملسيح
 يف صادقني عدوا أم النيب هذا منة فمن. اهللا وأحباء ووجهاء مقربني
. وآخر أمجعني وأصحابه وآله عليه وبارك وسلّم صلّ اللهم. الدنيا

  ١.دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
 

  
  
  
 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                           
 ألردي املوجود يف هذا الكتاب. (الناشر)تنتهي هنا ترمجة النص ا ١
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الوصِهللا ةُي قَلمٍو ال يلَعمنَو  
  

أيها العلماء واملشايخ والفقهاء.. إين رأيت تكم يف عامي
عامي، وال يف املَ إنكم تسريون .ج قليب جلهالتكمجفتأمصنفاتكم، 

ختافون جووإين .�احلوامي ب فْعت ن  لأن أفصحاالتكم، وأبي
مقاالتكم. أتعاميتم مع سالمة البصر، وجتاهلتم مع العلم واخلرب؟ 
كان عندكم العقل والفهم الصايف، ولكن النفس صارت ثالثة 

األثايف. إن حب ني سلَالعـيكم، والطمع يف كرم الناس مب عينق ح
قَيكم. أَكرميتغفان القُرى؟ وباعدمت عن أْررى، وتعلّمتم لرللق مت العلوم

ي هو شعار األنبياء وحلية األولياء. تركتم الشريعة ذاإلخالص ال
 بأنواعأكلتم الدنيا  واتبعتم النفس الدنية، وصرمت قوما خاسرين.

تلدغون طورا  .ن فخكم أحد من القبيل والدبريجنا م وما ،�الدقاقري
ظات، وأخرى بالكَيف حلل العلجِظات. وأَم احملفد ِسفيكم ما يم 

خالق. فإنا هللا على مصيبة وما أجد شيئا من حماسن األ ،خالقباإل
ا رياض خري األنام. وإنا نكتب قصتكم متجرع اإلسالم، وإحمالِ

بالغصص، ومتورعا من مبالغات القصص. إنكم جعلتم اإلسالم 
مبطَصاملدروزين واملُ فني، أو خانَة املقيقْشقني. اتقوا اهللا ويوم ش

                                                           

�
. �يبدو أنه سهو الناسخ ورمبا هو "املوامي" كما ورد كثريا يف كتب حضرته  

 (الناشر)

�
 هذا سهو الناسخ والصحيح "الدقارير". (الناشر) 
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مام ومساورة األحوال، واذكروا احل راآلفات وتغي األهوال، وحلولَ
 والعجب اتركوا الكربوعالل، وفضوح اآلخرة وسوء املآل. اإل

صفة العبودية إال  وال تصح .إال الغطاء �يزيدكمواخليالء، فإا ال 
وبان جذبات احلية، أعين هوى النفس الذي هو على حبر بعد ذ

  السلوك كزبد، فال تطيعوا الزبد كعبد، واطلبوا حبر ماء معني.
واعلم يا طالب احلق أن علماء السوء ما خيرجون من األهم ،

ن كل بالء يوجد على وجه الناس من السم، وم الفم هو أضر على
فال تضر إال األجسام، وأما  فإن السموم إذا أضرت ،األرضني

كالمهم فيضر األرواح ويهلك العوام، بل ضررهم أشد وأكثر من 
إبليس اللعني. يلبسون احلق بالباطل، ويسلّون سيوف املكر كالقاتل، 

ون على كلمات خرجت من أفواههم وإن كانوا على خطأ ويصر
م، واجتنِ ذْمبني. فاستعباهللا منهم ومن كلمام، وكن هم وجهالب

مع العلماء الصادقني. وال تضحك على مواجيد األولياء، واألسرار 
شفت على تلك األصفياء، فإم مظاهر نور اهللا وينابيع رب اليت كُ

ظون يف وواعلم أم قوم صادقون يف األحوال، واحملف العاملني.
مون من أشياء ال يعلمها عقل العلماء، األفعال واألعمال، ويعلَّ

فال ينكرهم إال  .ى مثله أحد من العقالءون من علم ال يعطَويعطَ
الشيطان، والذي فيه بقي أة من مسوال يكفّرهم من آثار اجلانّ ثر ،

                                                           

 يبدو أنه سهو والصحيح: "تزيدكم". (الناشر) �
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  إال األعمى الذي ليس مهّه إال تكفري الصاحلني.
 اأال إن هللا عباد هم وحيبحيبونه، آثرم مه هم ومأل قلون حب

ة ذاته وصفاته، فال قهم استغرامرضاته، فنسوا أنفس وحبا يف حمب
ق مهّتك بإيذاء قومٍ ال تعرفهم ومنازهلم، وإنك ال تنظر إليهم إال تعلِّ

ك، وسعوا إىل وجود خلقِ هكان مشابِ ن خلقٍإم خرجوا م كعمني.
ووصلوا مكانا ال تصل إليها  مقام أعلى وتباعدوا عن حدودك،
وا مبنـزلة ال يعلمها إال رب أنظارك، وال تدركها أفكارك، ونزل

العاملني. فال تدخل يف أقواهلم كمجترئني، وال تتحرك بسوء الظنون 
وقلة األدب معهم كاملعتدين، فيعاديك ربك وتلحق باخلاسرين. 
فإياك يا أخي أن تقع يف ورطة اإلنكار، وتلحق باألشرار، ولك مع 

  اهلالكني.
 من أنواع نكات  رٍأحب واعلم أن كتاب اهللا الرمحن، كسبعة

ا وال العرفان، يشرب منها كل طري بوسع منقاره، وخيتار حقري
رم،  هم عناياتداركَع موالذين وس .يشرب إال قدرا يسريا

اء أحسن اخلالقني. يهفيشربون ماء كثريا وهم أولياء الرمحن وأحب ب
ن فيجهله عقول الذي ،على قلوم نفحات إهلية، فيتعاىل كالمهم

ون أفعاال خارقة للعادة، وأعماال ليسوا من العارفني. والذين يعطَ
أن يعطوا  من متعالية عن طور العقل والفكر واإلرادة، فال تعجب

كلماتور ،زقوا من نكات تعجز العلماء عن فهمها، فال تنهض 
  كاملستعجلني. 
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م خري اوإن كنت من الذين أراد اهللا، فبادر وسس إليهم راري ،
ودا، وكن من احلازمني. وكم من كلمات نادرات بل  عا وضريزور

د ا من اهللا الذي هو مؤيأهل اهللا إهلام هحمفظات، خترج من أفوا
بلّنيمامللهفينهضون هللا وي ،ا وياغوشيعو، مرضاة اهللا  فتكون سبب

كهف ج املأمورين. مث تلك الكلمات بعينها بغري تغيري وتبديل ختر
فيصري قائلها من الذين تركوا األدب واجترءوا وصاروا  ،آخر ن فمٍم

 .عليهم ببعض كلمام لْمع أهل اهللا وال تعج بسقني. فتأدامن الف
اتم ال ال وإن هلم نيهم تعرفها، وإفال  ،ينطقون إال بإشارة رب

ترئني. هلم شأن ال يفهمه إنسان، فكيف مهلك نفسك كاثلك ت
 ككهم،ودخل يف س ،وذاق مذاقهم ،ن سلك مسلكهمن، إال مفتا

م وجوه  فال تنظرإىل وجوه مشايخ اإلسالم وكرباء الزمان، فإ
العاشقني. وال حتسب كلماخالية من نور الرمحن، وم تن زي 

احملدثني املكلَّمني ككلماتك أو كلمات أمثالك من املتعسفني. فإا 
رة ملهمة، وهي قريب العهد فوس مطهون ،خرجت من أنفاس طيبة

أُخذ اآلن من شجرة مباركة  طري غض من اهللا تعاىل كثمرٍ
لآلكلني. والقوم ملا مل يفهموا كلمات لطيفة دقيقة حكَمية إهلية، 

اق والزنادقة والكفّار وأهل األهواءوا أهلها إىل الفُفعزفيا حسرة  .س
هلكوا إن مل يتوبوا ومل يرجعوا عليهم وعلى تلك اآلراء، إم قد 

منتهني. واألحرار ينتقلون من القالب إىل القلب، وهم انتقلوا من 
ونبذوا كل ما علموا وراء ظهورهم للبخل القلب إىل القالب، 
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فيه وأكلوا اجليفة كالثعالب،  بشرٍ ال لُفأصبحوا كقالغالب، 
لب، وقالوا وكفّروين ولعنوين من غري علم ليستروا األمر على الطا

 .كافر كذّاب، واتبعوا دأب الذين خلوا من قبلهم من أهل التباب
نّ رجال ال خيرج من اإلميان باختالفات إوكانوا يقولون من قبل 

كم بالتكفري ملن صرح بالكفر ليس فيها إنكار تعليم القرآن، وإمنا احلُ
 دينا، وأنكر دين اهللا القدير وجحد بالشهادتني كاألعداء هواختار

اللئام، وخرج عن دين اإلسالم، وصار من املرتدين. وقالوا لو رأينا 
بنا وما ذّمن الدين ما كفّرنا وما ك يف هذا الرجل خريا أو رائحةً

قلوم من اإلصرار على اإلنكار،  تبل قس ،تصدينا للتوهني. كال
قوا أن ودعاوى الرياء وفتاوى االستكبار، فطبع عليها طابع وما وفِّ

 ،وطهر مقاهلم عوا مع الراجعني. ولو شاء اهللا ألصلح باهلميرج
وجذم وأراهم ضالهلم، ولكنهم زاغوا وأحبوا عيوم، فغضب اهللا 

  وجعلهم كصم وعمني.  ،عليهم وأزاغ قلوم، وتركهم يف ظلمات
جولأيها الع، اتق اهللا وخف أولياء اهللا الودود، وال خك من فَو

له شيء يشغله عن  يإىل اهللا، وما بق ت رجال تبتلَاألسود، وإذا رأي
ربه، فال تتكلم فيه وال تتجرأ على سبه، أحتارب اهللا يا مسكني، أو 

طرانني؟ واعلم أن أولياء الرمحن يتقتل نفسك كالعنون دون وي
رون يف أوائل الزمان، ويقال فيهم كل كلمة شر، ويسمعون ويكفَّ

ن، ويسمعون أذًى كثريا من قومهم ومن أهل من قوهلم كل اهلذيا
الناس وأضلّ الناس، مع كوم من أهل  العدوان، ويسموم أجهلَ
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مث جيعل اهللا  ؛دة الشيطانبويسموم دجالني وع ،العارفة والعرفان
 أون مما يقولون، ويأتيهم الدولةُدون وينصرون ويربهلم، ويؤي الكرةَ

وكذلك جرت  ، يف آخر أمرهم من اهللا املنانوالنصرة من عند اهللا
  نه جيعل العاقبة للمتقني. أعادة اهللا الديان، 

وإذا جاء نصره فترى قلوب الناس كأا خلقت خلقًا جديدا، 
دا، والعقول وبة بعد مولت تبديال شديدا، وترى األرض خمضر

ن قادرٍ سليمة بعد سخافتها، واألذهان صافية والصدور مطهرة بإذ
ومٍ ومة والوداد، نادمني من أيام العناد، قيعني. فيسعون إليهم باحملب

 ،ويثنون عليهم باكني قائلني إنا تبنا فاغفر لنا ربنا إنا كنا خاطئني
ومن يرحم إال هو وهو أرحم الرامحني. هذا مآل الذين سعدوا 

دون إىل ير وفُتحت أعينهم وجذبوا، وأما الذين شقوا فال يرون حىت
  عذاب مهني. 

نا، زالّت رنا، واغفكربات جكالمك، وفر قك، وصدنا أيامرِرب أَ
وارض وتعال على ميقاتنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلِّ اعن 
  على رسولك خامت النبيني. آمني ربنا آمني. كوبارِ موسلِّ
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  صورة غالف الطبعة األوىل هلذا الكتاب       
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  اإلعالن فامسعوا يا أهل العدوان
ها الناظرون! اعأيوالَم، رحرزقً قكممكم اهللا ورزا من ا حسن

رساليت قد متّت بالعناية  واأللطاف اخلفية، أن هذه التفضالت اجللية
على حماسن األدب،  باألسرار األنيقة الربانية، ومشتملةً اإلهلية حمفوفةً

 دوحةبالبل على  فكأنها حديقة خمضرة، تغرد فيها ؛ةالبياني واملُلَح
فيها بإخالص النية،  ن أمعنوم .صيب مثراا قلوب األدباء، وتءالصفا

ة، فال شكا، أ وصدق الطويا، وبراعة عبارابفصاحة كلما قرنه ي
ويقر بأا أعلى وأملح من التدوينات الرمسية، وعليها طالوة أكثر 

ة والعناد، لَ على سرية النقممن املقاالت اإلنسانية. وأما الذي جبِ
داد، ولو كانت تعمدا طريق القسط والسفيجحد بفضلها ويترك م

قبِنفسه من املستيقنني. فنحن نمر تلك املنكرين، ولقد ل اآلن على ز
وعيت أمساءهم فيما سبق أعين شيخ  .ن ذكر املكفّرين واملكذّبني.م

"ناضلوين يف هذا ولو  "طالةالبقني الفاسقني. فليوأمثاله من املفس
م كشفت عن سبه وإال ،اهلم، وليربهنوا على كماهلممتظاهرين بأمث

م. ومن يكتب منهم كتابا كمثل هذه عني جهاهليف أَ همتوأخزي
، ا وعدالًكذّبين صدقً ربعة، فقداألأو إىل الرسالة، إىل ثالثة أشهر 

وأثبت حي من احلضرة األحدية. فهل يف احلي يقضي هذه  أين لست
ي منجةَن التفرقة اُألاخلطّة، ويمباألدباء إن كان جاهال  ؟ وليستظهر

أنه من املغلوبني. وسيذهب اهللا  ال يعرف طرق اإلنشاء، وليعلم
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عببصره بربق من السماء، فيشي اهلجريعشيه كما ي عني رباءاحل، 
طفئ وطيساملفترين.  وي  

ناضلون، كذّابون! ما لكم ال جتيئون وال تأيها املكذّبون ال
  زون؟ ويلٌ لكم وملا تفعلون يا معشر اجلاهلني!وتدعون مث ال تبارِ

  نلعاملُ
  محد القادياينغالم أ

  م١٨٩٧مايو سنة  ٢٦
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�òàîà™ B�a@òČvŽyB  
  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي بسم اهللا الرمحن الرحيم       

ل اإلنسان ما أكفرهقُت  
ين كتبت من قبل أاألدباء املنقّدون! أنتم تعلمون أيها الناظرون، و

نتا يف العربية، وزيدة املهذا كتبا ها كالبيوت املشيزدانة، ورأيتم أ
 وكنت أتوقع أنّ ة.العرفاني ررسي الداانية، وحتالعمكي الدرر احت

ة طاق بصحري حبك النوزدوا من اآليات، ويعقدون لعالعلماء ي
النية  ت أسلّي بايل ذا األمل، حىت وجدتهم فاسدلْالنيات، وما زِ

وأعني العلماء ما انفتحت، والعمل، وبدا أن فراسيت قد أخطأت ،
وتراءى اليأس وآثار أنّ الشيخ الرجاء انقطعت وبلغ األمر إىل حد ،

الذي هو للطالبني كسى عل دكلّم يف أقوايل، وقال مقايل، وت ىزر
، وليس وهزلٍ ، بل كسقطقول رقيق وما هو بكالم جزلٍ إنْ هو إال

لتبيان. وكل ما رصعت من غرر البيان، وال من حماسن الكنايات وا
واهر العربية، والنوادر األدبية، واللطائف البيانية، اجليف كتيب من 
املذكور أن يطفئ نورها،  رة املصبية، أراد املفسدوالنكات املبتكَ

أو املرتابني. ومع ذلك  ظهورها، وجيعل الناس من املنكرينومينع 
من املتفردين. ادعى أنه يف األدب رحيب الباع، خصيب الرباع، و

ع الناس بتلبيساته، وأضحك األطفال خبزعبيالته، وجاء وكذلك خد
ور مبني. وجئنا بلولوٍءبز اد، ونفَفما استج بٍطْرضنا عليه عجمات 
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وعنادا  نا وما أرى الوداد، بل زاد بخالًمثار ىفما استحل
ة من األغالط تب هذا الرجل مملوكاملستكربين. وقال إن كُ

دة من لطائف األدب وملح احملاورات، وليست بعلوطات، ومواألغ
مبا وجبكماء م كَمبل أخفى احلق ومنع وحجب ،عني. فما ح، 

وتصدى خلدع العوام بعد ما شغف بالكالم. وكان يعلم أنّ كتم 
الشهادة مأمثة، وتكذيب الصادق معصية، ولكنه آثر الدنيا على 

ارة على ا اآلخرة، والنفسحلضرة األحدية. وأراد اهللا أن يرفعه األم
جاألرض كالفاسقني. وليس يف نفسه  إىل فأخلد وهر من غري تصلّف

كالنسوان، وخدع الناس بتزويق اللسان، وإنه من املزورين. يريد أن 
نورا، ظلما وزورا، ويزيد الناس رهقًا وكفورا، ويصرف عن  يطفئ

كيف حيق لم ما البالغة وأفناا، واحلق قوما جاهلني. وواهللا إنه ال يع
وما وصل مقاما من مقامات فهم الكالم، وإن هو  اا،أداؤها وبي

  كاألنعام، ومن احملرومني.
الذي ينجي الناس من غوائل تزويراته، وهباء مقاالته، أن  فاألمر

نعرض عليه كالما منا وكالما آخر من بعض العرب العرباء، ونلبس 
بقولنا وقول هؤالء، إن  نائْبِنأَ سم تلك األدباء، مث نقولعليه امسنا وا

كنت يف زرايتك من الصادقني. فإن عرف قويل وقوهلم وأصاب 
ى، وفرمن النوى قفيما نو فنعطيه كفلق احلب ،لةً يةفومخسني رص 

ده من األدباء الفاضلني، ع، ون، وحنسب منه ذلك كرامةًغرامةً منا أو
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فإن كان راضيا ذا فيما زرى من الصادقني. ونقبل أنه كان 
نا بنية صاحلة كاألبرار، تصديا هلذا املضمار، فليخرباالختبار، وم

وليشهذا العزم يف اجلرائد واألخبار، كأهل احلق واليقني. ع  
وأما أنا فبعد اطّالعي على ذلك االشتهار، سأرسل إليه أوراقا 

فّار، وهو أحكم احلاكمني.  هذا الكَلالختبار، ليحكم اهللا بيين وبني
 وإين أرى مذ أعوام، أنّ هذا الرجل ال ميتنع من اهلذيان، وال يتقي

 ان، فأجلأين خبله إىل هذا االمتحان. فإن جاء املضماراهللا الدي ذَخأَ
عى، ومازكَ وأثبت ما ادا  مي من كلمات أخرى، فله مالمسع من

ى، وإن مشّر ذيله وانثنووعى، وما طالبنا ما وعنا وما انربى، بل د
انساب ودخل جره وانزوى، وما ترك التكذيب وما انتهى، فإنّ ح

  على من اتبع اهلدى.  وال حيىي، والسالمله جهنم ال ميوت فيها 
  نلعاملُ

ريزا غالم أمحد القادياينم  
 م١٨٩٧سنة  ايوم ٢٦
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
هللا  احلمدالذي جعظهلين مر رين ظلَّاآليات، وصي دسي 

النعم علي  الكائنات، وجعل امسي كامسه بأنواع التفضالت، فأمتّ
ألمحده وأكون له أمحد ر يب إميان الناس حتت السماوات، ونض

د كما وأنا حمم دفأنا أمح .دا بني املخلوقاتمليحمدوين وأكون مح
املوجودات،  نا فخرِامسي نبي وأُعطيت حقيقةَ جاء يف الروايات،

وسلِّي ونصلِّفن ،ر يف املرآةكانعكاس الصيم على هذا النيب األم 
فتح بامسه أبواب الذي تنعكس أنواره يف الصاحلني والصاحلات، وت

على الكافرين والكافرات؛ وعلى آله  حجة اهللالربكات، وتتم بنوره 
وأصحابه احملبوبني واحملبوبات، ومجيع عباد  الطاهرين والطاهرات،

  اهللا الصاحلني.
ن اهللا أالطالبون، واألخيار املسترشدون، أما بعد.. فاعلموا أيها 

من العطاء، ورأيتم  أمت حجيت على األعداء، وأرى يل اخلوارق وأسبغَ
حت األبواب للطلباء، مث لت اآليات من السماء، وكيف فُتنزكيف 

ن والدين. جردوا م الديانةَ نويتركوينكرونين العنني، خبلوا  نالذي
غري حق سيف روا حوالطغيان، وما كانوا العدوان، وشه سام السب

وال أعلم لم يكفّرونين.  ،كفّرونينهني. إم يؤذونين ويسبونين ويمنت
أيكفّرون رجال يقول إين من املسلمني؟ يصرون على سبل الضالل 

وأين سير الصاحلني؟ أما  ،ن خوف اهللا وتقوى القلوبوالنكوب، فأي
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جاءم اآليات؟ أما ظهرت البينات؟ أما حصحص احلق ورفع 
الشبهات؟ أفتعاهدوا على أم ال يرجعون إىل حق مبني؟ أو تقامسوا 

صرم يفعلى أخووالشتم  ونينون على تكذيبٍ وتوهنيٍ؟ أي بالسب
وائر باحليل والتدابري؟ واهللا يعلم كيد ون يب الدوالتكفري، ويتربص

فسدين. وإنه ال يحب امل ،اخلائنني. إنه يعلم ما يف نفسي ونفسهم
فويلٌ  ،هو ال يعلمه إال سربيين وبينه  وإين عنده مكني أمني، وإن

لو  ،بل هي شر هلم ،أن العداوة خري هلم للمعتدين. أحتسب األعداُء
نامل الرمحن؟ أو ه أهدون ما بنتكّرين. أيظنون أم يكانوا متف

ذي اد والسلطان؟ كال.. بل إم من  حون ما غرسته أيدي اهللاوجي
  املفتونني.

مر األعداء واألشقياء! أأنتم يا معشر اجلهالء والسفهاء.. وز
مث  ،لصادقني؟ اتقوا اهللاتطفئون نور حضرة الكربياء، أو تدوسون ا

الوقت ى، فإن رالكَ شرقوا فُاس.. فارِلني. أيها النإن كنتم عاقاتقوا 
اقد دنه يريد ليى، وإناملوتى. فهل تريدون حياة  يحي، وإنّ أمر اهللا أت

ى؟ وهل حتبون أن يرضى عنكم ربكم األعلَى، ع بعده وال ردنزال 
  كم معرضني؟عرون خدأو تص

 يتواعلموا أين أُعطقميص لباسها من الفةاخل وتسربلت ،
حضرة العزة، فارمحوا أنفسكم وال تعتدوا كل االعتداء، أال ترون 

ولو كان  ل من السماء، أما بقي فيكم رجل من املتقني؟نـزإىل ما ت
ن، ملزقه اهللا قبل متزيقكم يا أهل العدوان. هذا األمر من غري الرمح
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١١٤ 

نِانظروا كيف عتتهد الصباح واملساء، ومددمت إىل اهللام بل مم يف ج 
ديد املسألة والدعاء، فرإضاعة  خمذولني يف احلافرة، وما حصل إال متد
ل، وال نـزفما لكم ال تتفكّرون يف أقدار ت .الوقت وزفرات احلسرة

ستكمل، أهذا فعل اإلنسان؟ أهذا من الكاذب ترغبون يف أنوار ت
الدجال الشيطان؟ فال تهلكوا أنفسكم جبهالت اللسان، واستعينوا 

  ني. متضرع
يا حسرة عليكم! إنكم ال تنظرون متوسمني، وإذا نظرمت نظرمت 

العبني، وال تمعكون يف هذا اللهو واللعب، وال نون خاشعني. أتتر
تقادون إىل نارٍ ذات اللهب، وال تسألون عما عملتم مستكربين؟ ال 

اهللا  مام ميعادكم، مث قهركم أموالكم وأوالدكم، فإن احلهِتلْ
  دكم، وأين املفر من رب السماوات واألرضني؟يصطا

 �"آمت"اهللا يف وقد رأيتم آية الكسوف فنسيتموها، مث رأيتم آية 

                                                           

� و م، كان مسلما مثهو القس عبد اهللا آ ارتدر وأصبح نشيطا يف نشر املسيحية. تنص
 - دجاال �حىت مسى نبينا املصطفى  ،�كان شغله الشاغل اإلساءة إىل اإلسالم ونبيه 

م مبدينة أمرتسر اهلندية ١٨٩٣وخاض معه يف  �والعياذ باهللا. فتحداه املسيح املوعود 
عند اية املناظرة أن اهللا تعاىل  �ضرته يف مناظرة استمرت مخسةَ عشر يوما. وأعلن ح

يتوب. فارتعب من هذه  إال أنأنبأه بأن آم سيلقى يف اهلاوية يف مخسة عشر شهرا 
النبوءة وامتنع ائيا من اهلجوم على اإلسالم قلما ولسانا. عندها أهلم اهللا تعاىل إىل املسيح 

حظ اهللا خوفه وامتناعه عن اهلجوم : "اطلع اهللا على مهه وغمه".. أي حني ال�املوعود 
. فأثار القساوسة واملشايخ ضجة أن النبوءة مل تتحقق. عندئذ على اإلسالم أنقذه من اهلالك
أن يعلن أنه مل خيَف ومل يرتعب من النبوءة ووعده جبائزة  �طلب منه حضرة املسيح املوعود 
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أمحد بيك" فما قبلتموها، "كذّبتموها، وجتلّت لكم آية موت ف
وقرأمت كتب رائعة فيها آية فصاحة معجبة، فكأنكم ما  بالغة

 نبذمتوها، وقد كانتف آيات �قرأمتوها، وظهرت يف ندوة املذاهب
شاهدمتوها،  من آيات وكأين ،معها أنباء الغيب فما باليتموها

فكأنكم ما شاهدمتوها، وكم من عجائب آنستموها، فما ظلّت هلا 
آية يف  أعناقكم خاضعني. واآلن أشرقت"جسد جلع وارله خ"� ،

  فهل فيكم من يقبلها كاألحرار، أو تولّون مدبرين؟
ما مات يف امليعاد، وتعلمون أنه خاف فيه قهر  "آمت"وتقولون إنّ 

ر أجله أن ترعى شريطة اإلهلام، ويؤخ بففكّروا أمل جيِ .رب العباد
نكلإلر كاللئام؟ وقد مسإىل يوم ي يعقسام، وما عتم أنه ما تألّى إذا د

 مراأللغ كذبه؟ أما ب قستغيثا إىل احلكّام، فانظروا.. أما حتقّذهب م
                                                                                                                              

أنه  �اهللا املسيح املوعود  أيضا إذا حلف، لكنه مل يتجرأ عليه، وهكذا كتم احلق. فأخرب
 سيهلك قريبا جدا. فمات بعد مدة وجيزة من نشر النبوءة األخرية. (الناشر)

 ٢٩إىل  ٢٦ؤمتر األعظم لألديان الذي عقد يف الهور أيام املإىل  �يشري حضرته  �
فيه غالبا على  �م، واشترك فيه ممثّلو شىت األديان، وصار مقاله ١٨٩٦ديسمرب عام 

ل آخر، مؤكدا غلبة اإلسالم على باقي األديان، وذلك باعتراف األصدقاء كل مقا
 واألعداء. (الناشر)

�
وري". رام البشاكهعن هندوسي يدعى "لي �هذا اإلهلام تلقاه املسيح املوعود  

بذيء الكالم يعادي اإلسالم عداء شديدا ويسب النيب كان "ليكهرام" سليط اللسان 
مارس  آذار/ يف السادس منعليه  �املسيح املوعود  ك بدعاءوقد هلسبا فاحشا.  �

وسيأيت ذكره  .بينة على صدق اإلسالم كانت آيةًفومل يعثر على قاتله،  ،م١٨٩٧عام 
  (الناشر) يف الكتاب بشيء من التفصيل.
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١١٦ 

مت وسكوت، وأمتّ امليعاد الزمانَ يف ص؟ إنه زجى اإلفحام إىل
يف متاعب وشوائب، وتراءى  هنفسكمضطرب مبهوت، وألقى 

ه رأَما كأنه بكلمة خيالف اإلسالمى نوائب، وما نكسرحىت تفو ،
أكمل األيام. فهذه القرائن حتكم ببداهة ي عظمة اإلسالم أنه خش

بكمال خشية، وكان مخاصم كاملؤذينين قبل يجادل املسلمني، وي، 
اع واخلصام، وصار كقلمٍ نـزوأما بعد نبأ اإلهلام، فامتنع من ال

وج ،وسيف صدي ،لَهِردي املَ أوصافأو صافخالف الف، اخل
 ؛فما تألّى، بل ولّى ،وكنت أعطيه أربعة آالف، إذا قمت إلحالف
ى أشهر امليعاد، فقس فانظروا.. أهذه عالمة الصادقني؟ مث إذا انقضت

عد ما أنكر وأىب، ولو ك مات بقلبه ورجع إىل اإلنكار والعناد، فلذل
ه وفال شك أن هذا النبأ سود وج .أنكر يف امليعاد ملات فيها وفنى

املكذّبني، وإنّ فيه آيات للطالبني، وإنه  سعاطم مأرغَواملنكرين، 
خبار خامت النبيني، ، وإنه يوجد يف أ"الرباهني"مكتوب يف كتايب 

  .ن كنتم مؤمننيإفآمنوا به 
لق ومن آيايت أنّ األحرار نافسوا يف مصافايت، وآثروا لعن اخلَ

ا إىل رؤييت وجاءوا كوا أنفسهم لنفائس نكايت، وصبوملوااليت، وتر
  إنّ يف ذلك آليات للمتدبرين. ،حتت رايايت

وا عارضيت، بعد ما رأ ،ومن آيايت أن العدا رغبوا عن معارضيت 
ووما وجدوا عذوبة مقايل، وأَدوا كالبخيل القايل، بعد جفوال 
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الكالم، إنّ يف ذلك آليات  را درباحلسد كاللئام، بعد ما أَلْفَو
  للمتعمقني.

 نين لبثت على ذلك عمرا من الزمان، وال يمهل مأومن آيايت  
  سمني.افترى على اهللا الديان، إنّ يف ذلك آليات للمتو

شبهة،  عن الطالب كلَّ أيدرومن آيايت أني أُعطيت عقيدةً  
حقيقة، إنّ يف ذلك آليات  مح عن بيضة السر يكشفو

  للمستبصرين.
 املناسبات ئَشنلك الرفاق، وأُنظم يل يف س نالزماومن آيايت أن  

يف األنفس واآلفاق، وكذلك أُرسلت عند خفوق راية اإلخفاق، إنّ 
  يف ذلك آليات للمتفرسني.

 ومن آيايت أن اهللا شحرارِذ سيف بياين، وأرى جواهره بغ 
  برهاين، إنّ يف ذلك آليات للناظرين.

 ومن آيايت أن احلق ما استسر ل قليب له ععا، وجا، رِعين حينين
جدله م لتعلني.وجا، إنّ يف ذلك آليات للمتأمبينا مد  
د كم فضله تعهدالعباد، وتعه رب قد جاءكم لطفأيها الناس.. 

وا نعم اهللا إن كنتم شاكرين. أأنتم العهاد، عند إحمال البالد، فال ترد
دون ما شاد، أو متنعون ما أراد؟ وقد رأيتم أنكم مل تستطيعوا أن 

مثل كالمي، حىت سكتم وصمتم متندمني من من  تأتوا بكالمٍ
ب، ولطائف النظم خة بالنكات النب اململوإفحامي. وأشيع الكت

أن قلتم إا من  حماسن األدب، فما كان جوابكم إالوبدائع النثر و
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١١٨ 

رفتقلوبكم عن احلق  قوم آخرين. فانظروا كيف عجزمت مث ص
جاج، جاج، وامتد اللَحىت إذا احتد منكم احل .فصرمت قوما عمني

وقاال إنه جاونب ،والغزنوي رساليت هذه ح النجفي كتبت ،هل غوي
لتكون حجة على املفترين، وليفتح اهللا بيين وبينكم وهو خري 

  الفاحتني.
ال وأكفر  وقال الذي آذاين من مجاعةار، إن هذا دجعبد اجلب

الكفّار، وجاهل ال يعلم العربية وال شيئا من النكات واألسرار، 
 فانظر ،النجفي ك ظنوأعانه عليه قوم من العلماء املتبحرين. وكذل

ت قلوب املعتدين. وما أثبتم أُرضعوا  كيف تشامنهم أ أحد
ين بالدبيب وال ءوأُعطوا من العلوم النخب، وما جا وأثدي األدب، 

باخلبيب، بل تكلّموا كالنساء متسترين. وما أنكروا بصحة النية، بل 
ههم اهللا فما ت بِكبخيل خاطة. ونبهوالدنيا الدنيا، وأيقظتهم نب

 دما وأولغَ قاتلٌ هراقأإذ  ،أمل يروا آية كربى .اآليات فما استيقظوا
ن فأبكى اهللا م .خبيثا ومن العدا" آرية"فيه املُدى؟ وكان املقتول 

ى، ونارٍ ال سخوهجا، وألقاه يف عذاب ال يتقض ر من الدين وسب
ما عال، إنّ يف ع كل ما صنع وهدم كل ، وضيميوت فيها وال حيىي

ي ي السها، مبا خفحكي "آمت"ذلك آليات ألويل النهى. وكان نبأ 
داءها، فأشرقا عليه ر ألياةُمن أعني العمي وما جتلّى، فألقت هذه ا
 . وجذبا إىل احلق من أتىكشمس الضحى، وأضاءا عقول العاقلني
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من شاء، إن اهللا حيب  وهذه آية عذراء، ومشس بيضاء، فليهتد
اللبس، وتوضح  يوإا تشفي النفس، وتنف وابني وحيب املتطهرين.الت
   احلجة على ارمني. مى، وتكشف السر عن ساقه والغمى، وتتمعاملُ

فيا حسرة على املخالفني! إم يتركون أحكم احلاكمني. فكأنّ  
قبوا، ودعا جلمع الثمار وهم احتطبوا، وأمر أن  اهللا شروهم غر
ذْيؤتوين عا فعذَّبجنبوا، وما اجتنبوا األذى بل كادوا أن ي بوا، فرد

  اهللا نيام عليهم فانقلبوا خمذولني.
م يسمونه عبد احلق، وإنه سب وشت ينومنهم رجل من الغز

 .بالغق هرحيف ج ر األسودذعي يسقةٌووإنه فُ .كالبق ب سفاهةًووثَ
وإنه كذّب آية الكسوف كما  .يف الزق ه فبالغَوإنّ اخلناس زقَّ

ه فذهب ببصره عين إن الشيطان لق .القمر املنشق ن قبل آيةُم بكُذِّ
باللق. وما نق ى احلق، وندفما إالّ كدجاجة فنذحبه مب ،ريه جزاء النق

ينجو منا باهلرب واهلق، وال ينفعه كيد الكائدين. وإنه أرسل إيلّ 
من السب التكفري، وخدع الناس بأنواع الدقارير، و كتابه اململو

كال بل إنه من  ؟وقال أهذا من هذا ،وذكر فيه كتايب وهذَى
النعى كعارف احلقيقة، وقال بِوكَى، وال يكاد يني. وخاطبين واد

ذر تلك الرسائل ف هذه الكتب األنيقة، وال أبا عإنك لست مؤلّ
ن رجال هذه ها مبل استمليت ،لرشيقة، والنكات الدقيقة العميقةا

ا نعرف الصناعة، مث عزوتد بالفضل والرباعة، وإنحمها إىل نفسك لت
  مبلغ علمك وما كنا غافلني.
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وشابزعم أنه من ه يف قوله شيخ طويل اللسان، كثري اهلذيان، وه
فضالء الزمان، وأنه نجعني. وإنه أرسل إيلّ  فييف  همكتوبومن املتشي

س بالكلم امللفّقة، ولتعظّمه قلوب العامة ليخدع النا ،العربية
مرفُضلة قول الفضالء،  اجلاهلني. وما كان قوله إال وليستميل إليه ز

وعإنه ما خاف إزراء  ،فالعجب من جهله .كلمتهم العذراء رةُذ
وما أرى الوجه كاملتندمني. بل إنه  ،القادحني، ووقف موقف مندمة

 كتبه إال اغادر سبكمال، وما مع ذلك بلّغ السب والشتم إىل ال
ومثل قلبه  .كالسفيه الرزال، وال يعلم ما اإلميان وما شيم املؤمنني

ه املنقبض كمثل يومٍ جومزهِمر ودجه نمعاركفهر ،لدة، بادي ي اجل
ر يف الدنيا والدين. يسبين ويشتمين بطغواه، وال خِس ردة، شقياجلُ

ومأواه، وإن السعيد من اتعظ  "اآلرية"ن ينظر إىل مآل ساب م
بسواه. وأنى له الرشد واهلدى، وإنه ال يعلم ما التقى، وال األدب 

 رهاملنتقَى، وإنه سلك سبل اهلالكني. ال يبايل احلشر وأهواله، وال قَ
، أراد ، أو أحبولة صيدككيد هللا ونكاله، وكل ما كتب فليس إالا

اليراع،  هكفُّ بافتنانه يف الرباعة، وأرعف أن يفنت قلوب اجلماعة،
رِيلي ولكنه هتك أستاره، وأرى يف كل قدمٍعالسفهاء الب ،عثاره،  اع

حه، فمثله كمثل رجل حه، ودخل نارا تلفَحديث يفضيف وأفضى 
ر خزيشهأنفه بكفّه، فلحق بامللومني  ع مارنَه بدفّه، أو جد

بفضول لسانه،  بيانه فضلِ ري فُقدانَاملخذولني. ومع ذلك سبين ليج
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وأما حنن فال نتأسف على ما قلَى وقال، وال نطيل فيه املقال، فإنه 
ا السب واالنتصاب لإلزراءات، وحسبوه ألنفسهم من قوم تعودو

من  وذ بهنعمبفترياته، و من أعظم الكماالت، فنستكفي باهللا االفتنانَ
كما عطف هو من العناد،  لسبا نياته وجهالته، وما نعطف إىل

كذّبين عباد، وهو أحكم احلاكمني. وكيف يض أمرنا إىل رب الوونف
مع أنه ما نقض براهيين، وما دون كتدويين، وما تصديت لدعوى ما 

دالئل أزيد مما يسأل السائل، وما  كان معه الدالئل، بل عرضت
  كان كالمي بالغيب بضنني.

ب جتالدعاوي ، ووالة األحكام، أن وقد ثبت عند مجيع احلُكّام
بعد األدلّة، كما جتب األعياد بعد األهلّة، وكنت ادعيت أين  قبوهلا

أنا املسيح املوعود، واإلمام املهدي املعهود، فأرى اهللا آياته على 
عاء، وسكَّذلك االدت كَّوبت مرتارةً األعداء، وأرى آيةً ز  يف زي

مرة  األعداَء إلعدام واإلفناد، وأعجزاإلجياد، وأخرى يف صورة ا
دين ريب يف وأي .خبوارق األقوال، وأخرى أخزاهم بعجائب األفعال

كل موطن ومقام، وما بقزقوا كل ي دقيقة من تبكيت وإفحام، وم
 لنصبهم ووصبهم، مث قيض قدر اهللا .ممزق من اهللا مخزي املفسدين

م، وكانوا عليها أدو رباعتهمبا م طعنوا يف علمي وفخروأ
  ين.هللا خري املاكراو اهللا مكرورين، ومكروا مص

من األدباء  فواهللا ما فكّرت يف اإلمالء واإلنشاء، وما كنت
والفصحاء، وما احتاج يراعي إىل من يراعي كالرفقاء، بل كنت ال 
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 .البالغة والرباعة، وال أدري كيف حتصل هذه الصناعةما أعلم 
طعنهم كالسفهاء، إذ  حرية من هذه اإلزراء، وقد تواتر يف افبينما أن

ول الضياء، نـزل علي شيء كنزصب على قليب نور من السماء، و
ذا م قْفصرتل جوسحباينّ، فتبارك اهللا أحسن اخلالقني.  لٍو، وقري

وا أن رجال أعانين أو  ولكن ما تسلّتبه عمايات هذه العلماء، وظن
، وأا مثرة شجرة اآلخرين. مث بدا هلم أن مجعا من الفضالء

ن ما يعارضوين مشافهني، فإذا قمت فكأنهم كانوا من امليتني. واآل
ين النجفي وما يدري الرفث واإليذاء، وكذلك سب بقي يف كفّهم إال

وما كان ل ،بالسب ا ال ندفع السبما احلياء. ولكنحجِ مامٍحر أن ي
تنني. وما نشكوه على ما فعل، وال نتأسف نفسه كالضب، أو كال

على ما افتعل، فإم قوم ما عصم من ألسنهم خامت النبيني، بل اهللا 
  الذي هو أحكم احلاكمني، وال خلفاء نيب اهللا وال أمهات املؤمنني.

أال ترى كيف ظنوا ظن السوء يف حضرة أصدق الصادقني، 
ا من املظلومني، فأرادوا هدم وقالوا إنّ علي "االستخالف"وكذّبوا نبأ 

ما شاد الرمحن، وكفروا مبا جاء به القرآن، وما هذا إال ظلم مبني. 
 يف طينته جرأةُ قلالنفاق، وما خ ةوقْبلَ ىوقالوا إنّ عليا أنفد عمره مبتلً

الصدق وما تفوق دخالصِإ ر األخالق، وإذا استالكفّ خلففما  ار
 اإلسالم فآثر أَمر أمر .عقد هلم مع رفقته احلُباأىب، بل أطاعهم و

اإلنصات، وأُمهم بل أنشد يف  راق فمعهم أكل وبات، وما ذمالفُس
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محدهم األبيات، وكان هذا خعني؟ لقه حىت مات، أهذا هو أسداملتشي  
أُ وقالوا إنه عارضيقةَممل، وما باىل الشريعة وال الطريقة، وه الصد 

ريكن با، بل أعقا ا بوالدته وال تقيا شقياروصار جب. النفاق ومل  آثر
بعومسغبة، وات يصرب على ضر النفس وترعطّلةك التقى كأرض م. أسر 

غَ ولكن ما نظر بعنيٍ لَّالغضبى، ى، واختار النفاق يف كل قدم وحاب
سجد لكل معباللُ ن تربى، ولو كان عدوالدين وا هرِض لتقى، وإذا ع

وات، ال وأثىن على الكافرين طمعا يف املَ .ها :عليه حطام فقال لنفسه
وات، وصلّى خلفهم للصالت، ال لربكات خوفا من عقوبات املُ

اهللا عنه  فعة، وصرجن منه عة، واالقتباسرالنفاق ش الصالة. اتخذَ
املعارف، ولو كان زمر مفما بقي معه .عارفن م روات من س

يق، الصحابة وال سرايا امللّة، حىت رجع مضطرا وخمذوالً إىل باب الصد
وكان يعلم أنه كالزنديق، ولكن البطن أجلأه إليه، وما وجد حطب 

تاملَ ورِندة إال لديه. وإنّع صاحهب� فما امتنع من  ،ولده اغتال بعض
عه بالفَالتردد إليه، وفجدل كان على بابه عليه، ب ك فما غار

كاملعتكفني. وتواتر عليه جور الشيخني ني، حىت جرت عربة العين
كالعينين، بل أبدى اإلطاعة ني، فما انتهى من الرجوع إىل هذين الكافر

رت الراحة، وفُقدت بالنفاق واملَني. اشتد عليه غصبهم وبهم حىت صفَ
الراحة، فما ترك لُقياهم، بل كاهم، وما كره رم، يعلى با ان يستمر

                                                           

�
 . (الناشر)�ورد يف الترمجة األردية حتت هذه الكلمة: أي عمر  
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هلم  قلخبل كان ي ،كاملستنكفني همأنيام، وما باعد لةَفُض ئويستمر
ض عليهم حاجته، ويدور على أبوام كالسائلني ديباجته، ويعرِ

امللحفني. وكان عليه أن يترك املدينة وأهلها الكافرين املرتدين، ولو 
كانوا من املتررِبني، بل كان من فني واملخصها، الواجب أن يقتعد مي

ويعتقل سمرِههاجر من أرضٍ إىل أرض، ويطلب رفعا، ويين ا م
مث إذا  ،خفض، وينادي بني الناس أن الصحابة ارتدوا كلهم أمجعون

رانه، ويتخذهم أحس اإلميان من قوم فكان عليه أن يلقي بأرضهم جِ
دينة كلهم إن مل يكونوا امل جريانه، وجيعلهم لنفسه معاونني، ويقتل أهلَ

مسلمني. فكيف متضمضت مقلته بنومها، وكان يرى امللّة قد اكفهر 
هاجر ومل يلق نفسه  وجه يومها، وأحملتمل ي مبالد اإلميان واملؤمنني. ل

زيمنطق البالغة، وكان ي ييف أرجاء آخرين، وكان أُعطا  ن الكلمويلو
ستعمل يف استمالة الناس صناعته، وما ي مكالدباغة، فما نزل عليه لَ

ة، ل على النفاق والتقييكل التما لَيصباء براعته، بل متاأرى يف اإل
بل هو افتراؤكم يا  !اهللا؟ كالّ أسد أهذا فعلُ ؟وحسبه للعدا كالرقية

معشر الكذّابني. إنه كان حاز من الفضائل مغنما، وكان بقوى اإلميان 
تا، فما اختار نفاقًوأينما انبعث، وما نافق يف كل ما فعل ونفث،  اأم

، ومحلقتم فلما نضنضتم يف شأنه نضنضة الصلّ وما كان من املرائني.
إليه محلقة البازي املطلّ، مع دعاوي احلب واملصافاة، فكيف تقصرون 

  يف غريه مع جذبات املعاداة؟
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ن من وكذلك استحقرمت خامت األنبياء، وقلتم دفن معه الكافرا 
فانظروا إىل توهينكم يا  .خوان واألبناءشقياء، ميينا ومشاال كاإلاأل

معشر اترئني. وحنن نستفسر منك أيها النجفي الضال، فأجب 
ك املتوفّاة بني من أُأترضى أن تدفَ :متحمال وال يكرب عليك السؤال

فإن  ني الفاسقني؟ر أبوك يف قرب اذوم؟ أو يقبامليتنيالبغيتني الزانيتني 
ين ني بني جنيب الكافرن سيد الكونكرهت فكيف رضيت بأن يدفَ

امللعونني؟ وال يعصمه فضل اهللا من جوار اجلارني؟ ين اخلبيثَين اجلائر
قّرون كيف حت رففكّ .والكفر أكرب من الزنا وأشنع عند ذوي العينني

خامت النبيني، وتسوغون ألنفسكم وال غون له مكروهات ال تسو
  نات وأمهات وال بنني.ب

بل دفن جبوار  .ينالفسق واملَ تبا لكم وملا تعتقدون يا حماةَ
ني، وجعلهما  طيبنيمقرب نيرمطه نيرسول اهللا رجالن كانا صاحلَ

 اهللا رفقاء رسوله يف احلياة وبعد احلَين، فالرفاقة هذه الرفاقة وقلَّ
ه ويف مأواه ه عاشا، ويف مدينتني. فطوىب هلما أما معلَنظريه يف الثقَ

ن ن جنة مزاره أُدنِيا، ومعه يبعثاروضته دفنا، وم استخلفا، ويف حجر
  يف يوم الدين.

 وانظر  أإىل علينه إذا أُعطي د تربةَمنصب اخلالفة، فما بع 
نهذين اإلمامي ةمما ليسا فإن كان ي .ن روضة خري الربيزعم أ

مؤمنبن طييين، فكيف تركهما ومل يه قرب رسول اهللا عن هذين نـز
القربين؟ فالذنب كل الذنب على عنق ابن أيب طالب، كأنه مل يبال 
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عن نفاق غالب، وما أرى الصدق كاملخلصني. رض رسول اهللا م
هو الذي يحسب من أكابر  أهذاأسد اهللا وضرغام الدين؟  أهذا

  املتقني؟
وال  ربعد تقاة الصديق، ففكِّ ال تثبت إال يعل قاةَأن ت فاعلموا

تعتد ون  رة اهلالكني.فلق بأيديك إىل حكالزنديق، وال توإنكم حتب
وتظنون أنكم تغفَرون مبجاورة  كربالء،الرض نوا يف أأن تدفَ

كم بالسعيدن الاألتقياء، فما ظنذيلينا إىل جنبفن دن بِييخامت  القدر ه
ني؟ ويل لكم ال تتفكّرون عد الشافقني وسياملت النبيني وإمام

بات، وال تون حسن عطَكاخلاشعني، وال يسفر عنكم زحام التعص
التوفيقات، وال تكمعم نون كاملستبصرين. وكيف نشكوكم على سب

وتلعنون أزواج  ومني،دكاملعقليال  وإنكم تلعنون الصحابة كلهم إال
عليه  دين كتاب اهللا كالما زِرسول اهللا أمهات املؤمنني، وحتسبو

 .نه ليس من رب العاملنيأو نعثما بياضإنه وتقولون  ،ونقص
ا عمني. وحسبتم اإلسالم كواد غري فلعنكم اهللا بفسقكم وصرمت قوم

ن أيديكم رض بقي مع فأي .ذي زرع خاليا من رجال اهللا املقربني
  يا معشر املسرفني؟

اعتلق  . الناس، وأطوع للخناسم تصوير علي كأنه أجنبيتروأَ
بأهداب الكافرين اعتالق احلرباء باألعواد، وآثر نار النفاق ليفيض 

أخزى نفسه بتنايف قوله وفعله، ورضي بشيء مل  .باب املرادعليه ع
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ومحد الكافرين يف احملافل، وأثىن عليهم يف اامع  .يكن من أهله
وى التأميل نزا والقوافل، وحضر جنام وما ترك الطمع، حىت

يف فقره، بل  تترعأُ دمبحامفاقره، وما فرحوا مآووا ل ع، فماموانق
م ه، وما أبرزوا له دينارا، ليطعه، وقاموا لفتككداغتصبوا حديقة فَ

لت عليه من السماء مائدة، نزوما  .بطنا أمارا، وما كانوا رامحني
. وكان مل اجلائرينحتت أقدام  يسلق فائدة، ودوما ظهرت من اخلَ

ويكسر، ومل يكن من الفائزين. إىل أن  غيزل يدعو ويفتكر، ويصو
انقطعت احلل وركد النسيم، وحصحص التسليم، فخرعلى  تقيةً ي

 لّقتبام، وطلب القوت من جنام، وهم كانوا مستكربين. وغُ
تدطرق احليل واالهتداء عليه أبواب إجابة الدعاء، وس. فانظر ..

مارات الصادقني املقبولني، وآثار أدين، وأهذه عالمات عباد اهللا املؤي
الذي كان  كيف حقّرمت شأن املرتضى مث انظر املخلصني املتوكّلني؟
  من احملبوبني املوفّقني؟

 هللا أجلَّكيف أراك ا رنظُاية من اآليات، فآوأما ما طلبت مين 
كالشيطان،  وٍغم فسدرجل م لىعدعوت  ين كنتأالكرامات، وهو 

 عته جزاء القيف احلضرة ليذيوتضرقتي أنه سيل عدوان، فأخربين رب
بعوكان من الربامهة، وكان  "ليكهرام"د من اإلخوان، وكان امسه وي

فلما دعوت عليه  .ب والشتم وجاوز احلد يف اخلباثةمعتديا يف الس
جباري، قبال على ي، وأقبلت كل اإلوتضرعت يف حضرة البار

ي بالرمحة والنصرة، وبشرين ن علي ربوم ،سمع دعائي يف احلضرة
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، تمن يوم العيد بال تفاو ايوم دن يف سنة، ميوت يف ستريب بأنه 
ل حبكم الرب الصمد، وال األحد، وإىل أنه يقت يومِ إىل ليلة وأومأَ

 .حسرة، ليكون آية للطالبنيمهيب مع  ميوت مبرضة، وميوت بقتلٍ
من مخسة أعوام، واطمأن اهلالك وزعم  قريبافلما انقضى من امليعاد 
 ففرحت .نزل أمر اهللا عليه وأتى بفتح مبنيأن النبأ كان كأوهام، 

وقبل أن  .الناجي من حفرة التبار ةَق من اإلسار، وهزاملطلَ فرحةَ
ر يف هذه رين ريب مبماته، وكنت أفكّخرب وفاته، بش صبفيأتيين أحد 

لبشارات، فإذا عبد اهللا جاء بالتبشريات، وحصحص احلق وزهق ا
ياألمر من رب  الباطل وقُضدعالكائنات، وفرح املؤمنون كما و 

كانوا  موه، وظهر أمر اهللا ةمن قبل واسود وجوه أهل املعادا
احا طويل اللسان، كثري السب كارهني. وكان هذا الرجل وق

 طلبه، وشرط يل أن أصرح امليعاد يف ملححا يان، طلب مين آيةواهلذ
ح يوم موته، مع إظهار شهر فوته،بِلَيف عن كيفية  ه، وأُصروأبي

ه ممتطيا يتفلب .وكتب كلها مث طالب كاملصرين ،وفاته، ووقت مماته
شانعناية الرمح ةَلّموكنت لفرط اللهج  .ن، ومنتضيا سيف قهر الدي

ة امللّة، أجاهد يف احلضرة يف إعالء كلم بظهور اآلية، والطمعِ
م من القوة، مث تركت األحدية، وأصرف يف الدعاء ما جلّ وعظُ

فلما  .على اإلجابة الّر الوحي الدول السكينة، وتواتنزالدعاء بعد 
يف  يمن امليعاد، ودنا منا عيد من األعياد، أُلق أربع سنةانقضى 
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ار بعض ة إىل الدعاء، وكذلك أشنفسي أن أتوجه مرة ثاني
إىل أن ، ، وأتعلل بعسى ولعلَّفصربت أنتظر الوقت واحمللَّ .صدقاءاأل

أن الوقت قد حان،  يف أواخر رمضان، فعرفت أدركت ليلة القدر
نشرت أردية االستجابة، ودعت الداعني إىل املأدبة،  ورأيت ليلةً

ليأس من أسلمه االنوب، وبشرت كل  بناونادت كل من خاف 
لسان  تلَصراز، وأَت للدعاء وض البطل للبِفنهض .للكرب

ع كالعالتضرراز، حىت أحلَّب اجلُض رتشين التذلل مقعد العالء، وب
مآلن،  ندفجلست كرجل يرجع بر .باإلجابة من حضرة الكربياء

يجيب دعاء املضطرين. وكان يف  الن، وسجدت لربذْج وقلبٍ
رة، ولكن جرة الفَفَاحلجة على الكَ وإمتام كلمة امللّة، هذه اآلية إعالُء

الذين ملكوا أثاث عقل صغري، واتسموا حبمق شهري، ما آمنوا ذه 
البينات، وتركوا النور واتبعوا سبل الظلمات، وجحدوا بآيات اهللا 

ظلما با، وكانوا قوما، ومن املستكربين. ا وزورور  
يف قلوم  .ير املسلمنيس ويقولون إنا حنن املسلمون! وليس فيهم

مرض فيزيد اهللا مرضهم وميوتون حمجوبني، إالّ قليل منهم فإم من 
الراجعني. ويبغون عرقون اهللا رب العاملني. ض الدنيا وعرضها وال يت

مب عليهم الذلّة ويضرفسيسيلة، يسألون الناس وال ون أخا ع
  سقني.، كذلك جيزي اهللا الفاليلة تيميلكون بِ

ل اهللا من اآليات، قالوا لن نؤمن ولو نزنوا مبا أوإذا قيل هلم آم
ع اهللا على قلوم مبا كانوا مفترين. وكانوا وطب ،األموات كان إحياُء
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فلما جاءهم الفتح وصاب النبل، أعرضوا عنه ،ن قبليستفتحون م، 
فما باهلم إذا  ،فويل للمعرضني. وجحدوا ا واستيقنتها أنفسهم

يف كنانتهم مرماة، أو يف قلوم مماراة؟ كال.. بل  يقأب توا ظاملني.ما
كاملذبوحني. أال يرون كيف  مزقهم اهللا كل ممزق فال يتحركون إال

يفحمون الفينة بعد الفينة، ويون كل عام مع رقصهم كالقينة، خز
بحوتراءت سهم جهاما، ونخبهم لئاما، وملعانم ناهم ظالما، وج

آيه بعده يؤمنون؟ أما أحلّين ريب حملَّع باما، فأي ن يبلغ قصوى م
الطلب، ونقلين مقْن والكُ ددين وأعانين، وح الطَرب إىل ررب، وأي

وأهان كل من أهانين، وأراين العيد، ووفّى املواعيد، وأرى الفتح كل 
مة على املنن فتى قصة كيف وأين، وأمتّ احلجكرينح العني، وطو.  

 فرقانا وفرق فاحلمد هللا الذي كفاين من غري تدبريي، وجعل يل 
 العظات، وال حتفظوا بل ون إىلغصنتم ال توك .بني قبيلي ودبريي

اهللا رأسكم باآليات، وجاءكم  لكلم احملفظات، فدقتؤذون با
سلطانه بالرايات، وأدبكم بالزجر والغضب، لتأخذوا نفوسكم ذا 

روا يف فعل رب العباد، لعلكم  تستنوا استنان اجلياد، وفكِّاألدب. فال
مون كالراشدين. ما لكم تتكايدكم كلماتعصاحلق والصواب،  ت

  ؟كون سبل ارمني، وال تتراالرتياب ليقني إىلومتيلون من ا
وانظروا إىل آيات رأيتموها، وخوارق شاهدمتوها، أهذه من 

ة الربانية؟ وإين عزمت عليكم املكائد اإلنسانية، أو من الطاق
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ا من التقوى، حظ ين كان أُعطن كنتم مقسطني. وإنه مفاشهدوا إ
ى، ولو كمبع اهلوا الذي اتصاصة النوى، فال يكتم شهادة أبدا. وأم
وما خاهللاش ياألعلى، وما تواضع  اوما استحيهِظْ، فليما حنا  ر

ن نصرته والعدوى، جدوى، وم نى مما أولَو اَهللا ينكرِومتنى، ول
  فسوف ينظر هل ينفعه كيده أو يكون من اهلالكني.

وا له من نعاروا اهللا وال تحقّروا اهللا واآليات، واستغف ،أيها الناس
قوم كذّبوا من قبل هذا الزمان، أو لكم براءة  تم مآلَلْهِأج .رطاتالفُ

انيف ز؟بر اهللا الدي فعصدوركم إن كنتم ن ذات وذوا باهللا م
روا أما ، مث فكِّىن عادبوا مفُرادى فرادى، واجتنِوموا خاشعني. قُ

قبلكم من الكفّار؟ أما جاءتكم آيات اهللا القهار؟  وتيتم مثل ما أويتَأُ
قّرمت بتحقري حضرة الكربياء؟ أما قُضيتديونكم كالغرماء؟  أما ح

أرى لتصديقي العقد واحللّ، ين هذا احمللّ، وم الذي أحلَّاملنع قحوفَ
دا اللئام، وأرى يف آياته اإلجياد ووهب يل الولد وأهلك يل الع

ل واإلعدام، وأرى يف ندوة املذاهب إعجاز اإلنشاء، مث أرى يف العج
ية القول وآية الفعل للناظرين، وأرى آاملقتول إعجاز اإلفناء، وأظهر 

لّمين القرآن، الكسوف واخلسوف يف رمضان، وأفحمكم ببالغيت وع
فسكتم بل متم مع غلوكم يف العناد، وأُخزيتم ورميت عظمتكم 

كونوا من هذا حلق فال ت بالكساد، فأصبحتم كاملغبونني. إن
  املمترين.

شى أيها الناس إين جئتكم من الرب القدير، فهل فيكم من خي
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ذا الغيور الكبري، أو مترون بنا غافلني؟ وإنكم تناهيتم يف ه قهر
اخلذالن  يل كالصائد، فهل رأيتم إال احلاملكائد، ومتاديتم يف

قوا اهللا يا  واحلرمان؟ وهل وجدمت ما أردمت غريعوا اإلميان؟ فاتضيأن ت
يل  ذراري املسلمني! أما تنظرون كيف أمتّ اهللا يل قوله، وأجزلَ

تون وجوهكم إىل آيات اخلبري العالّم، وله؟ فما لكم ال تلفطَ
لَطن يل أسهم املالم؟ أما رأيتم بلووتنص كم، وخطأ ومهكم؟ زعم

م، وكُفّوا ألسنكم جية بعد العرللذم، وال تنحتوا ف هبعدفال تقوموا 
مآله  ييف يده، وخش طَقني. توبوا إىل اهللا كرجل سقإن كنتم مت

  ابني.التو مقعده، وإن اهللا حيب ءوسو
وإنم لّمتي عذ بوركَت قدمي، وأُيد لالذين  نإ .ين وقلميس

خذوا العناد شرعة، وكَاتلم جعة،  اخلبثخذَإنم سيَغلبون لون، وي
خسويأون، وال يلقون بغنصميتهم وال يفهم ، رون. وحترقهم جذو

معدم يدوا منهم ن جذوعا الذين سمون. وأمهدون بعد فسي
نكاهلم، فيستيقظون م ربهم قبل حويتداركهم ر، ضالهلم

ون على األذقان سجدا، دا، وخيردمسترجعني، ويتركون حقدا ولَ
ربنا اغفا خاطئني را كنفيغفر اهللا هلم وهو أرحم الرامحني.  ،لنا إن

وترى الناس يأتوننا  .فيومئذ ينعكس األمر كله ويتجلّى اهللا للناظرين
ربنا صدقا وعدال، وترى كلمة  أمواجا، وتتم ةالرمحأفواجا، وترى 

 .كيف ينري سراجا، فحينئذ تشرق أيام اهللا وتفىن فنت املفسدين
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قضة واإلويلك امللل كلها غري اإلسالم، ى األمر بإمتام احلجفحام، و
وجوه الكافرين. فما لكم إىل ما تكذّبون؟  قتهرة رتالقَوترى 

ر ئكم، وتظاهكم كثرة علماترأجتعلون رزقكم أنكم تكفرون؟ أغَ
آرائكم؟ وقد رأيتم مبلغ علمكم وعلم فضالئكم، وشاهدمت نقص 

  فهمكم ودهائكم، وآنستم كيف ولّيتم مدبرين.
ل ..وأيها النجفيججي  مح تؤذيين وقد رأيت آيايت، وشاهدت

فقاتلك اهللا كيف هذيت ،وهذيت نايت؟ مث أبيتوقد رأيت آثار ،وبي 
وفين وتغري علي هذه الدولة، وما إنك ختالصادقني. أيها الثعلب.. أ

واهللا حيفظ عباده من مكائد ةوالنصراإلخالص  منا الدولة إال رأت ،
طريق الدجل والضيم، ورعدت  اخلبيثني. مث إنك اخترت يف كل أمرٍ

عد والريم، فما هام ال كالغيم، ونطقت كاملعارف العرفاء مع البكاجلَ
إبليس ذات ا هذا.. أصبحتم، أو هذا من سيوعني؟ لعر املتشيي  

ت البالد ملباراتك، وما وخاطبتين يف رساالتك، وقلت إين جب
 زور مبني. بل احلق أنك سافرت هلوى من األهواء، ومسعت هذا إال

الريف، فطمعت هذه الديار من برهة  الرغيف كالفقراء، ووردت
 ا رئيس املفترين. وأظنطويلة، ال من مدة قليلة، فانظر إىل كذبك ي

بالدك أحملَت، أو املتربة عليك اشتدت، ففررت إىل بالد  أن
بني، لتدور حول البيوت، وتكسب القوت كبين غرباَءاملخص 

مقْشا  قني. فما أجاءك إالش فقرك إىل مغنانا اخلصيب، فألقيت
ضطرم على احلبيب، مث سترت األمر يا م رانك وآثرت احلبوبجِ
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شاء، وجتافيت عن طرق الصادقني. هذا ا إىل العاء، ومضطراألحش
غرضك ومك سترجع خائبا وال ترى نيتك من هذا السفر، ولكن

على ضلّة املسعى، وإحمال املرعى،  عفاسترجِ ؛رضفائزا وجه احلَ
ى، واخسك من املفسدين.  أْوسوء الرجعفإن  
عليك مجيع ما  ، ورددتما نفثت ك كلَّوإين التقطت لفظَ

 منك يا أخا الغول، وليس منا إالما سقط عليك فهو  رفثت، فكلُّ
ا سابقني. ولو كنت ختاف عاجلهول، وما كن رضك جواب الغوي

تك، هلذّبتوعز من السفهاء السافلني.  قولك ولفظتك، ولكن كنت
وأما حنن فال يصيبنا ضر بكلماتكم، ويرجع إليكم سهم جهالتكم، 

األفّاكني على غري  كةُيفأَ تفترون كالفاسقني. وكذلك إذا اشتهر وما
اهلنود كاحملتالني، وقلتم إن هذا الرجل كرجلكم  فأمدمتسفّاكني، 

فخذوه إن كان من املغتالني. وما قام منكم أحد لنستويف منه اليمني ،
وما كان أمر أحد منكم من غري أن يمطَب. ال تنيحوا روا وال تفر

 .بوا البطر مرتاعنيبكثرة مجعكم، فإن اهللا قادر على قمعكم. فاجتنِ
سل من وال تقولوا إن الزحام مجعوا عليك العنني، وقد كُذّب الر

  ود وجوه املكذّبني.حىت إذا جاء أمر اهللا فس ،قبل وأُوذوا ولُعنوا
م يؤذَ خبِوقد جرت عادة اهللا يف أوليائه، ونون يف أصفيائه، أ

موم مر، فيسبوم ويشتأوباش من الز مط عليهمر، ويسلَّمبدء األ
كفّروم مستهزئني. وال يبالون االفتراء، ويقولون فيهم أشياء، وي
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ويغري بعضهم بعضا بأنواع املكر والتدابري، وال يغادرون شيئا من 
ويريدون أن يطفئوا أنوارهم،  املكائد والدقارير، ويفترون جمترئني.

دارهم، وحيرقوا أشجارهم، ويضيعوا مثارهم، وكذلك  ربواوخي
يفعلون متظاهرين. ويزمعون أن يدوسوهم حتت أقدامهم، ويمزقوهم 
حبسامهم، وجيعلوهم أحقر احملقّرين. فإذا مت أمر التوهني والتحقري 

اهللا  واإليذاء، وظهر ما أراد اهللا من االبتالء، فيتموج حينئذ غريةُ
ويرى  ظلومني،املن ، ويطّلع اهللا عليهم وجيدهم مألحبائه من السماء

ا من أيدي أم ظُلموا وسبوا وشتموا وكُفّروا من غري حق وأُوذو
تالظاملني. فيقوم ليم ته، ويند عباده ريهم رمحتهلم سه، ويؤي

قبال، ويتضرعوا لوا على اهللا كل اإليف قلوم ليقبِ يالصاحلني. فيلق
غدو واآلصال، وكذلك جرت سنته يف املقربني يف حضرته يف ال

املظلومني. فتكون هلم الدولة والنصرة يف آخر األمر، وجيعل اهللا 
م إ .نته للمخلصنياألسد والنمر، وكذلك جرت س مةَعأعداءهم طُ

بارضاعون ويحقَّال يكون، وال يكرمونرون وي، حمدون وال وي
سيون، ويسعى الرجال إليبترهم وال يدخلون يف النار، ولكن كون. ي

ظهِجون يف اللُولَال للتبار، وية، ولكن ال للضيعة، بل اهللا ير ج
هلك أعداءهم بأنواع اإلخزاءأنوارهم عند االبتالء، مث ي، فير يفتب 

 ،عما افتعلوا ههمنـزيوهم مما قالوا، ئوا يف مدة، ويربساعة ما علَّ
ل أمورا يتزعزع نـزلق برؤيتها، وي يتحير اخلَويفعل هلم أفعاالً

رِي كل أمر كالصول املهيب، وييبتها، وي قلّب أمر العدا القلوب
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ي الظاملني أم كانوا كاذبني؛ ويؤيدهم بتأييدات كل التقليب، وير
  ه على اترئني.رد سيفَة، وإمدادات متوالية متكاثرة، وجيمتواتر

هذه  نه هو ربأين عند فساد الديار، وأنه هو أرسل فاعلموا
فاحفظ قصيت اليت  .ين من تهم األشرارئنه سينصرين ويربأالدار، و

ما نذيقك ولو متجرعا بالغصص.  قهي أحسن القصص، وذُ
أزعمت أين أكيد كيدا للدنيا الدنية، وأصيد صيدا لألهواء 

األمارة، فإنك  النفسانية؟ أيها اجلهول! هذا قياس قست على نفسك
ا ممن قوم ال يعلمون حقيقة الطهارة، ويلعنون قومرين. أيها طه

مارة واالستعالء، وال ال نبغي املشيخة والعالء، وال األالغوي! إنا 
، منيل إىل الترفّه واالحتشام، وال نطلب ما طاب وراق من الطعام

وجند يف نفسنا أذواق الرمحح كْبان، وسفاق صهباء ر نان، فال الد
إنْ نريد إال وجه  ،منقوشة، وال طنافس مفروشة كئراأَنريد 

 بنا إىل املطلوب، وأرانا ما تغيعلى ما أوصلَاحملبوب، فاحلمد هللا 
  .من أعني العاملني

مخس  نذوالعجب كل العجب أن عبد احلق الغزنوي يسبين م
هللا بعد رؤية سنني، وال يباحثين كالصاحلني املتقني، وال يتقي ا

اآليات، وال ينتهي عن االفتراءات، وسلك مسلك الظاملني. وإين 
 عن جهالته، حىت غال يف السب على مقاالته، وأعرضت صربت

وأشاع اشتهارات، وأرى  ،والشتم والتوهني، ومساين بأمساء الفاسقني
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جهالت، وكان من املعتدين. فرأينا أن نرد عليه وقومه ونكسر 
اجلذبات، وإنما  ية وسوِءعبمارات، ونذيقهم جزاء السنفوسهم األ

وإنّ اهللا يعلم ما يف القلوب ويعلم ما يف األرض  ،األعمال بالنيات
وإنا أسسنا كل ما قلنا على تقوى وديانة، وصدقٍ  .والسماوات

وأمانة، واجتنبنا الرفث وفضول اهلذر، وكل شجرة تعرف من 
سواس اخلناس. ونعلم ، ذا الوس االفتنانَونستكفي برب النا .الثمر

أنه ليس بذاته مبدأ هذا السب والتوهني، بل علّمه إبليس  بعلم اليقني
مآخر من الغزنويني. وال ريب أ هم العلل املوجبة لفتنته، ومنبت 

شوجرموثةُ، هعبت� ذَشبته، وحطب بِتله جذوته، وحمرك عورتهم. 
 عند املقال، كأم يتمنون ضرب النعال، ويتضاغى نييذكرون النعلَ

رأسهم ليدعبد احلق هذا املقام الشاين، باألحذية الثقال. وما قام  ق
فويل هلم إىل يوم القيامة، ما  ،نشايِفايت كموه صبعد ما أر إال

سلكوا كأبيهم طرق السالمة، وتركوا سبل الصالح معتدين. وإم 
نا من األحيان، وأعلم أم هم املفسدون وأئمة ما استسروا عين حي

بون ، ويحسالعدوان. بيد أين كنت أظن أم يتعلّقون بأهداب صاحلٍ
لْمن وم كمثل طاحلٍده مع كوالسيئات باحلسنات،  ، فدرأت

 ،وكنت أصرب على ما آذوين باجلور واجلفاء ة.ونافست يف املصافا
ء، حىت إذا بلغ شرهم إىل االنتهاء، وما وأرجو أم ينتهون من الغلوا

                                                           

�
 ومة. (الناشر)سهو من الناسخ، والصحيح جرث 
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انتهوا من النم املردودون املخذولباح والعون، واء، فعرفت أ
هم، ونذيقهم برردت أن أستفلّ غَأواألشقياء احملرومون. فهناك 

حربجاوز يف قولنا حد الديانة، بل نردهم، وال ن  م كردإليهم كلما
  األمانة.

ال ختشى قهر القهار؟ أتتكرب  مبعبد اجلبار، لأيها الغوي املسمى 
بلحية كثّة، أو مشيخة جمتثّة؟ أتغري علينا خفي نفسك كالنساء، وت

جرذا الكيد ش ك لإليذاء؟ أيستسينو أالناسرون زيستغك، أو ن
ك؟ كال.. بل هو سبب هلوانك، وعلّة موجبة خلسرانك. عرفان

وتسلك مسلك األشقياء حتسب نفسك من أخائر الصلحاء، 
عموالسفهاء. تعيش عيشة الفاسقني، مث ترجو أن ت ن الصاحلني. د

بح الس وإذا زرعتاملبيد، فمن الغباوة أن تطمع اجتناء الثمر  م
املفيد. انظر نظرة يف أعمالك، وال تهلنفسك بسوء أفعالك. ك  

وقد  .ومةأيها الغوي! الوقت وقت التوبة، ال أوان اجلدال واخلص
نا ليظهر دينه على األديان، وقد أشرقت مشس اهللا إلزالة جتلّى رب

ى، فكيف ظالم العدوان. فاآلن ينظر اهللا إىل كلّ مكذّب بعني غضب
رداك أبالك، و ئأهل الصالح والتقوى؟ صدتظن نفسك من 

أعمالك ومالك، حىت أحالت نخوتك، وغَك حليتيع رترةُذ 
ك. فباطنك صورتح الطرف يف  من أمعنرالنظر يف ومشك، وس

ك كالسرحان، ال من نوع اإلنسان، ومن ميسمك، عرف أن
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  األشرار، ال من الصلحاء األخيار، فاتق اهللا وال تكن من الظاملني.
. نك هلكت هلكتإف ، واتقما هذا املسلك الذي سلكت رانظُ

أيها الغوي  ب، وذُكّرت فما تذكّرت. توتيت الدنيا فما شكرتأُ
اللئيم، وقد شخسوا تا تشنألدميد القومي، وحان ، وقرب أن يتأو

الوقت الوخيم. ما لك ال تعنو ناصيتك لرب العباد، وال تترك طرق 
عاد، أو تنكر وجود اهللا القادر على اخلبث والفساد؟ أال تؤمن بيوم املَ

اإلعدام واإلجياد؟ فأصلنفسك قبل أن تأكلك الدو حك ئوجيي، د
ملا حيسن به املآل، قبل أن يأخذك الوبال،  رجل املوعود، وباداأل

وحيبة، فإن اهللا حيب التوابني رالتبالتوبة قبل أن تنخر عظمك يف  لْه
وحيب املتطهرين. وإمنا الولة إىل الرمحن.. التقوى وتطهري اجلنانص. 

  ال تكن من اترئني.فاتق اهللا و
 ، فاعلم يا عدود احلق، الذي تكرب ووثب كالبقمث نرجع إىل عب

ك اهللا كيف آذيتين، فقاتلَ ،املؤمنني، إنك آذيتين رالصاحلني، ومكفِّ
لني املسلمني؟ أما وعاديتين، فتبا لك ملا عاديتين. أما كنت من املهلِّ

كنت من املصلّني الصائمني؟ فكيف كفّرتين قبل تفتيش األحوال، 
باهلة إىل نفسك صدق بأباطيل املقال؟ وعزوت فتح املال ت دمحوأفَ

وكان مرام دعائك  .اهللا أذلّك وأراك سوء العاقبة األمارة، مع أن
د اهللا وجهك وأسلمك إىل املتهالك، أن جيعلين اهللا كاهلالك، فسو

برة، وأكرمين ن سم اإلم أضيق ثدة، وأدخلك يف جالذلّ دحلَ
باهلة، وأعزين وخصين بأنواع النعمة، حىت ما إكراما كثريا بعد امل
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انقطع آثارها إىل هذا الوقت من احلضرة، وإن فيها آليات 
 ءبترك احليا ترفعيت وعالئي، مث انتصب للمتوسمني. وأنت رأيت كلَّ

سل الرجنا وما  وكيف نأمن حصائد ألسن الفجار، .سبي وإزرائيب
عليك أن تعي مين أن غوائل اللئام الكفّار. ولكن  مِلكلهم من كَ
بنعليك، وما ظلمتنا ولكن ظلمت  نتليك، وأن رأسك كالمك علي

  نفسك يا أجهل اجلاهلني.
أيها اجلهول! حتارب ربك وال ختشاه، وختتار الفسق وال 

 اوم .استكربت، وكلما أكرمت حقّرتكلما تواضعت  .تتحاماه
اهللا فيك  قدر مث كان ،�زرعككان هذا إال لضيق ربعك، وقساوة 

طريقا كان فيه صالحك، وما أقصرت عن  افتضاحك، فما اخترت
السب واإليذاء، وآذيتين فبلّغت األمر إىل االنتهاء، واآلن أكتب 
جواب اعتراضاتك، ليعلم الناس تعصبك وجهالتك، ولتستبني سبيل 

  ارمني.
احلياء واخترت اإلفك "آمت"يف قصة  فمنها ما هذيت وتركت ،

ق اهللا فلح ، ومت فيه نبأُقد مات "آمت"األعظم. وقد علمت أن 
األمواتاتق اهللا فيه قويل وأخزى القتوصد ،عينك  ، فال تغض

كالعمني. وأما ما تكلمت يف موته بعد امليعاد، فهذا حمقك يا 
ا بعدم طمشرو "آمت"العناد. أيها اجلهول! كان موت  ضاعةَقُ

                                                           

�
 . (الناشر)" أي قلبك, كما تدل عليه الترمجة ذرعك"سهو، والصحيح: هو  
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ف يف امليعاد وزجى أوقاته باخلوف لرجوع، وقد ثبت أنه خاا
نكار، أخذه نكال ضى ميعاده وعاد إىل سرية اإلواخلشوع، فلما انق

ر النصارى مكرا اهللا ومات يف سبعة أشهر من آخر االشتهار. ومكَ
 ى.فما تألّى وما بار "آمت"، وأما وارىبارا، واشتهروا خالف ما كُ

وكان "،الرباهني"مكرهم يف  وقد كان ذكر فتنتهم  فيها ذكر
فانظر  .الواقعة �كذلريتهم املنسوجة، قبل ظهور املتطائرة، وبيان ف

 وال ذإىل دقائق علم اهللا اخلبري، وحكم اهللا اللطيف القدير، 
أن  ، واهللا أحق"آمت"تعجلني. أال ترى إىل شريطة كانت يف نبأ كاملس

ه نـزأعظم. أال تتانا  ه الذي قدم، فاتق اهللا واجتنبيويف شرطَ
 ه السبوحنـزفكيف ال ت، نفسك عن نقض الشرائط يا عدو األخيار

بلفظة يف أيام  ما تفوه "آمت"القدوس عن تلك األقذار؟ وتعلم أن 
امليعاد، وترك سريته األوىل وما أظهر ذرة من العناد، بل أظهر 

ل، وما رجوعه من األقوال واألفعال، واحلركات والسكنات واألحوا
وغريها من البهتانات الواهية وما  احلية ن صولِم ،ادعى ما ثبتأ

تألّى، بل أعرض وولّى، وشهد قوم من األشهاد، أنه أنفد أيام 
امليعاد، باخلوف واالرتعاد. مث إذا أنكر بعد األشهر املعينة، فأخذه 

نكار يف فلو كان هذا اإل .ضة، وأوصله املوت إىل التربةراملَ صولُ
ن يأخذه مع خوف أه حبكم رب العباد، وما كان اهللا امليعاد، ملات في

                                                           

�
  يبدو أنه سهو، والصحيح "تلك". (الناشر) 




	���������������������������������������������������א���������������������������������������������������������������������������������������������  ن�א���������

 

١٤٢ 

ف ما وال يبايل ما ذكر يف شريطته، إنه ال يخل، جتههماستوىل على 
د، وإنه ال يظلم الناس حىت يظلموا أنفسهم، وعد، وال يطوي ما مه

  وإنه أرحم الرامحني.
تظن أن الفتح كان وإن كنت ال تنتهي من التكذيب كاللئام، و

ذي العزة، وتشهد  م باهللافعليك أن تقِسللنصارى ال لإلسالم، 
حالفا أنّ احلق مع النصارى يف هذه القضية، وتدعو اهللا أن يضرب 

 .إن كان األمر خالف ذلك االدعاء وخزيا من السماء، عليك ذلّةً
ب بأين كاذ رق، فأُإىل عامفإن مل يصبك بعد ذلك هوان وذلّة 

قِسوأحسبك كإمام. وإن مل تم ومل تنته  فلعنة اهللا عليك يا عدو
  . إنك تريد عزة نفسك ال عزة خري األنام. اإلسالم

أن النصارى ومثلك من اليهود، لعنوين يف أمر  وأما ما ذكرت
كم على وحسبوين كاملردود، فاعلم أيها املمسوخ أن احلُ "آمت"

. إن أولياء اهللا وأصفياءه ن القدمياخلواتيم، وكذلك جرت عادة اهللا م
كفَّؤذَوينون ويلعذكَن يف ابتداء احلاالت، ويرون بأنواع رون وي

هم مما قالوا ئربقوم هلم رم يف آخر األمر، ويالتحقريات، مث ي
وينجيهم من ألسن الزمر، وكذلك يفعل باحملبوبني. أما قرأت أن 

واللعنة اليت  ،سيرِ الفاسقني منالعاقبة للمتقني؟ فالفرح مببدأ األمر 
فتظهر فيهم آثار  ،ترسل إىل أهل الفالح والسعادة، ترد إىل الالعنني

ه أمارة وجعلُ فاإلبشار مبثل ذلك اللعن ندامة يف اآلخرة، .اللعنة
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يبديه اهللا لعباده فتح الفتح من أمارات احلمق والسفاهة، بل الفتح 
اخلامتة، وال اعتبار  ك اخلزي خزييف مآل األمر والعاقبة، وكذل

ملبادئ األمور، بل احلكم كله على آخر املصارعة، وعليه مدار 
مل ينب على الواقعة  وكلّ لعنٍ .العزة والذلّة، والفتح واهلزمية

 الصحيحة، فهو بالء على الالعن وعذاب عليه يف الدنيا واآلخرة.
فرح مببادئ األمر والعاقلون يتدبرون اخلامتة واملآل، والسفيه ي

ال. ع اجلُوخيدهفانظر ك الكبري "آمت"أين  اآلن وتطلّب؟ فلو عم
ن ذهب أيها الشرير؟ وتعلم أنّ اهللا ذكر شرطا يف يمل ميت فأ

، وأكمل شرط نبئه خلوف عراه "آمت"ر موت فأخإهلامه فرعاه، 
اهللا  فاح رياه، وأذلّوووفّاه. مث إذا مترد أرداه، فتم ما قال ربنا 

من كذّب وأخزاه، وحصحص احلق وبورك مغناه، فهذه شقوتك 
   إن كنت ما تراه.

  

يا قدين أين غَ رآمت"ز" لْ س عشريته  هل مات أو تالْفيه حي  أحبابِ  بني  
  ملرتابِ ينه شكأو يف ح انَـهل ح  اخلصمِ هل متّ ما قلنا من الرمحن يف 

إنْ كنت تها احملبصر أيجوب ظُ  ن خبلٍمفانتط الذي ألْغيرإىل الش لعتايب ر  
  ين وأحبايبـإنّ اهللا صدقـأْ فخسا  ن فسقٍم أيها اللعان  "آمت"قد مات 

  بعذابِ ديالْو أهلِ جلَع نى املهيمردأَ  كاٍءذُـجلّى اآلن كـر إىل نبأ تنظُاُ
  طالّبِ يشفي الصدور ويروي قلب  جرهى أَـفيه ألرباب الن دقـلصلَ

  ككالبِ ولكن كنت الرجالِ عني   سهاونِت  عين جرت لرياض دين اهللا
  

لق دليال على سخط رب العاملني، مث إن كنت جتعل لعنة اخلَ
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حلني، كيف انصب عليه الذي حتسبه من الصا �"عبد اهللا"يف  رففكِّ
ن أيدي العلماء را مقَّار ذليال حمهلوان واللعنة، وكيف صوا مطر الذلّة

رة، حىت جرة الفَفَف أخرجوه من بالد كالكَوعامة الربية، وكي
ت عليه األهوال، وصفرت الراحة ونأهب املال، واشتدالعيال لَعو، 

جى، املا احتذى الوقع. وطوق بالفقر املودقِّلعذاب املوقع، با بوعذِّ
ى، واستبطن اجلَواغتذَى الشىجو. ب،  وكذلك أنفده يف الكُرعمر

وانتياب النوب، مث هاجر إىل اهلند خمذوال ملوما، وعاش مطعونا 
ا. ما زال به قطوب اخلطوب، وحروب الكروب، ولعنمكلوم 

                                                           

�
هو املولوي عبد اهللا الغزنوي أحد كبار أولياء اهللا املعروفني يف اهلند. وقد أوصاه  

شك الظهور بل حنن مرشده أن املهدي قد ولد يف منطقة بنجاب باهلند وهو على و
قد رأى يف الكشف أن نورا عظيما قد . وكان املولوي عبد اهللا الغزنوي اآلن يف زمنه

  منه. واهبط من السماء ونزل على قاديان ولكن أوالده حرِم
يف شبابه وطلب منه الدعاء، فدخل على الفور حجرته  �لقد لقيه سيدنا املسيح املوعود 
ما تلقاه بعد الدعاء وهو: "أنت موالنا فانصرنا على القوم ودعا له، مث جاءه وأمسعه إهلا

الكافرين." مث قال له: إن معىن هذا اإلهلام أن نصرة اهللا ستحالفك على شاكلة الصحابة. وقد 
  .�تويف هذا الشيخ الصاحل قبل دعوى اإلمام املهدي واملسيح املوعود 

يفا مسلوال له بريق وملعان قد رأى يف رؤيا أن بيده س �وكان حضرة املسيح املوعود 
 نفس خيرج منه نور وأنه يضرب به مشاال وجنوبا ويقتل ألوفا من أعداء الدين, وأنه رأى يف

الرؤيا الشيخ عبد اهللا الغزنوي وسأله عن تفسريها فقال: أما السيف فهي احلجج اليت 
تك آيات أعطاك اهللا ونصرك بالدالئل والرباهني، وضربك إياه مشاال وجنوبا فهو إراء

  روحانية مساوية، وأما قتل األعداء فهو إفحام املخاصمني وإسكام.
يوجه حضرته اخلطاب هنا إىل املولوي عبد احلق الغزنوي الذي هو أحد تالمذة املولوي عبد اهللا 

فذكّره حضرته يف عدة  �الغزنوي، غري أنه وقف يف صف املعارضني لسيدنا اإلمام املهدي 
  قاله مرشده املولوي عبد اهللا الغزنوي وما رآه يف الكشف. (الناشر)مواضع من كتبه مبا 
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الالعنني، وطعن الطاعنني، حىت تواترت احملن، وتكاثرت الفنت، 
وأقومع، ونبا املرتداس حتت هذه ى االشدائد حىت ع. وكان ي

وأدخله يف الزمر الفانينيفاجأه املوت، وأخذه كالصائد الفوت ،. 
  فما ظنك.. أكان هو من الصلحاء أو من الفاسقني؟

فثبت أن لعن الفاسقني وأهل العدوان، ال يدلّ على سخط 
ص مراتب أهل العمل نقُيذاء املفسدين وأهل الشرور، ال يالرمحن، وإ

صلة حضرة الكربياء، وو حمِر سيلةَاملربور، بل يكون لعنهم و
وإن شئت  ،وكذلك بشرين ريب يف تلك الفتنة .االجتباء واالصطفاء

كيف أخرب ربي فيها عن هذه  ر، وانظُ"الرباهني األمحدية"فارجع إىل 
وفنت النصارى ويهود هذه امللّة، وأخرب أن  "آمت"ن نبأ م القصة، وأنبأَ

اآلتية، ويهيجون فتنة عظيمة  النصارى ميكرون بك يف األزمنة
فهذه شهادة من اهللا قبل هذه  .ويكونون معهم علماء هذه األمة

زة؟ وإن كنت ال الواقعة، فهل أنتم تؤمنون بشهادات حضرة الع
ن نه اهللا فيه ومن لعم ريف هذا النبأ وانظُ رتترك اآلن ذكر اللعنة، ففكِّ

أنّ النصارى ميكرون  وانظر أنه كيف أخرب .ةرمحالجعله مورد 
ة ألهل احلق بإراءويأتون بالفة اآلية رية، مث يفتح اهللا وجيعل الكر

احلق حقبطل الباطل بالصولة العظيمة،  الواضحة، وينصر عبده ويوي
من اهللا  "الرباهني"وخيزي قوما كافرين. فهذه األنباء اليت كُتبت يف 

تم اهللا حجته على اخلواص ليفيها هلذه األيام،  العالّم، كانت مكنونةً
  والعوام، ولتستبني سبيل ارمني. 
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أيها املسارعون إىل احلرب واخلصام، والساعون من النور إىل 
هر اهللا ذي قالكالم، وال تتقون تتفكّرون يف الظالم، ما لكم ال 

آثرمت أمام؟ أتتركون يف دنياكم وال ترون وجه احل ؟اجلالل واإلكرام
وإىل  ،ثام والعقىب؟ توبوا توبواأو نسيتم يوم اَأل ،الدنيا ة احلياةيشع

  اهللا ارجعوا، فإنه ال يحب قوما فاسقني.
يا م عيتا ادأن أضاع الدين، وممإين أناضل يف العربية  نك قلت

ك حيأكون من الغالبني. وكاملرجتلني، وأستملي كاألدباء املاهرين، و
اك وقد ضاع الدين؟ ألست الذي خزي اسم دنيم تل ،يا مسكني

نان، كثري اهلذيان قليل الفطرة سفيه اجلَ أعرفك من قدمي الزمان؟ غيب
 ارع ذه القوة الفاتكاللسان؟ أتص نِكَلَعرة مب ومص، املوالعرفان
الناس  يراجلازل؟ كال.. بل تريد أن ت يمارب الكَوحت ،البازل

وأُمتك، وتشهد على جهلك صعلى ، نتكب عزمت وإن كنت
أن تذوق ح مناضليت، وأردتدعى ريب وحربيت، فأدعوك كما ي

مخاد. بيد أين اشترطت من ى النار لإلصيد لالصطياد، أو يدنال
ين أُناضلك أإال بنية االهتداء، فامسع مين يعارضين أحد  ال االبتداء أن

نة. فإن اتعلى هذه الشريطة، ليهلك من هلك بالبيأن أُغلَب يف  فق
 النضال، وتغلب يف حماسن املقال، فأتوب على يدك باإلخالص التام،

 أن اهللا أظهر غلبيت يف اتفق وأحسبك من األتقياء الكرام، وإن
بالتذلّل أن تتوب يف احلال، وتبايعين  اجلدال، فما أريد منك شيئا إال
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يت لك مجاعوتصدق دعوايت بصدق البال، وتدخل يف س واالنفعال
باالستعجال، وتؤثرين على النفس والع رض واملال. فإن كنت

احلي،  جممع دهشاة النية، وبصح تعالَ رضيت ذه الشريطة، فتعالَ
ليتبين الرشد من الغي، وتعلم أين ما أريد يف هذه الدعوة، أن حتسبين 

ال  يمالناس أديبا يف العربية، وال أبايل أن يرموين جبهالة، أو يقولوا أُ
قامة اآلية، وإثبات الدعوى ذه إ إال أريد إنْ ،يطّلع على صيغة

البينة، ليتم حجة اهللا على الناس، ولينجو اخللق من الوسواس، 
ابني وليمتنعوا من الغواية، وتنكشف عليهم أبواب اهلداية، ويأتوين تو

  مصدقني.
هد ض العفإن كنت تعاهدين على هذا، ولست كالذي نقَ

ين حالفا بوجه اهللا ذي اجلالل، تأْذا الشرط للنضال، و موآذَى، فقُ
ه بعد طبعه بصدق رمن الرجال، مث اشتهِ لٍدع عليه عشرةَهِد شأَو

على  يكبازي متقضالبال، فتراين بعده حاضرا عندك يف احلال، 
طيور اجلبال، فتق كلّمز هذا عهد بيين  ق بإذن رب العاملني.ممز

بينك، ليظهر منه ميين أو مينك، وليهلك من كان من الكاذبني. و
وإن الكذب يخزي أهله، ويحرق رحله، ولكنكم ال تبالون اهللا 

ياء. أال إن لعنة اهللا على ويوم اإلخزاء، وتقولون ما تشاءون بترك احل
رين، الذين يخفون احلق ويزينون الباطل ويريدون أن يطفئوا واملز

   مفسدين.نور اهللا
 صلّوا على لِّروا هؤالء وال تالقوهم مسوقالوا اهجمني، وال ت
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قدرمت على قتلهم يف  وال تتبعوا جنازام، واقتلوهم إنْ ،أموام
حاهلم، وكفّروهم وسبوهم واسرقوا أمواهلم، وابوا رِ ،حني

محقّرين. تبا هلم! كيف حنتوا مسائل  الواشتموهم، وال تذكروهم إ
عند أنفسهم وما خافوا أحكم احلاكمني. أولئك عليهم لعنة اهللا من 

وأولئك هم شر الربية حتت السماء  ،واملالئكة وأخيار الناس أمجعني
وا أنفسهم عالمني.ولو مس  

مث اعلم أين كتبت مكتويب هذا يف اللسان العربية، ألختربك قبل 
. وما أريد أن أن أجيئك للمناضلة، فإين أظنك غبيا ومن اجلاهلني

لفة، وأكون كالذي يقصد عيكون ذهايب إليك صرة، أو يأخذ يف ذ
ةَيده را عزاملقابلة، وأرفع له  وثة، وما أريد أن أعطي جاهال حبت

ذمن أدباء هذا اللسان، فال يشق ة. فإن كنتعليك أن  كره يف العام
ن غري تريين يف العربية بعض درر البيان، بل إن كنت بارعا م

التصلّف واملَين، فستكتب جواب ذلك املكتوب يف ساعة أو 
ساعتني، وال ترد  ملي بقدر ما أمليتمسأليت كاجلاهل احملتال، بل ت

وترسل يف احلال. وعليك أن تراعي مماثليت يف النظم والنثر واملقدار، 
 إيلّ لْرسأَدرر البحار. وإذا فعلت كله فوتأيت مبا أتيت به من درر ك
ساحتك كالصاعقة احملرقة، ويفتح  لُنزِأَ مكتوبك العريب بالسرعة، مث

  اهللا بيننا باحلق وهو خري الفاحتني. 
وإن كنت ما أرسلت جوابك إىل سبعة أيام، أو أرسلت يف 
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هام، أو أرسلت قليال من اهلندية كعوام، أو عربية غري فصيحة كج
األدباء املتكلّمني،  كالم، فيثبت أنك من السفهاء اجلاهلني، ال من

ومن العجماوات، ال من رجال يؤثر نطقهم على مثار العجمات، 
كُفأترترعراض الناس إوأُعرض عنك ك ك سقطٌ من املتاع،ك كما ي

  عن السباع، وأشيع يف هذا الباب شيئا ألويل األلباب واملستبصرين.
ول تدعوين متفردا يف املباهلة، فهذا دجلك وكيدك يا غُ ما وأما

البادية. أال تعلم أيها الدجال، والغوي البطّال، أن الشرط مين يف 
عني عشرة رجال، ملالعنة وابتهال، يف حضرة م املباهلة جميئُ

مث أردت  .الصادقني؟ فما قبلت شريطيت، وكان فيه نفعك ال منفعيت
أن أمتّ احلجة عليك وعلى رهطك املتعصبني، فرضيت بثالثة من 

يا عدو األخيار، بأن تباهلين  عتوخفّفت عليك وقنِ ،رجال عاملني
مع عبد الواحد وعبد اجلبار، وإما أكابر مجاعتك وحرثاء 

ففررت فرار الظالم من النور، وولّيت  .أمني بنا شيخٍازراعتك، و
وما ورد على  حر كاملتخوفني.دبر الكذب والزور، ودخلت اجلُ

ا وفقَصاحبما فرك؟ إيآ عينك، وما جاءاين كاملباهلني. وأيي 
ي على وجه البصرية؟ فأين كانا يكفّران خوف منعهما من املباهلة إنْ
  ذهبا إن كانا من الصادقني؟

 :أنك خاطبتين وقلت بكمال إصرارك ومن أقوالك يف اشتهارك،
لو دخلتهما  وال ميسين ضر ،نك حتترق يف النار وتغرق يف املاءإ

فاعلم أيها الكذّاب أنك رأيت كل من البالء. أما اجلواب..  فَظُوأُح
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 وأُحرقت ا فُضلةَيذلك بعد املباهلة األوىل، وأُغرقت نا ئْنبِوكَى. فأالن
رجت من املاء؟ بل مت يف ماء التندم كاألشقياء. وأين نجيت أين خ

وما من النار؟ بل احترقت بنار احلسرة اليت تطّلع على األشرار، 
صارت النار عليك بردا وسالما، بل أكلتك نار إخزاء اهللا ولقيت 

  آالما، وكذلك يخزي اهللا املفترين.
إن الذين يتكبرون بغري احلق هم الفاسقون حقّا ولو حسبوا 

ون بأنوارهم، ف. والذين وجدوا فضل ربهم يعرأنفسهم من الصاحلني
شون مستكربين. وميشون على األرض هونا النكسارهم، وال مي

 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.
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 قصيدة من املؤلف
 

ي صإندوق  مصـلح  متردم  
  اهلُدى  إين أنا البستان  بستانُ

  روحي لتقديس  العلي  محامةٌ
  اما جئتكم  يف غري وقت عابثً

صارت بالد الدين معتا دبٍن ج  
  ناخادمون  لدينِ هل بقي قوم 

دينـه  فاهللا أرسلـين ُألحيي  
رناجهد  املخالف باطل يف أم  

ـحيف وجهنا نور املهيمن الئ  
  مكائد خيط ض كلّاليوم ينقَ

مقطَن كان صاالً  فيوقهرع  ع  
  ناأمـرل  فَّـنا وكآثـر ُهللاَ

ملفال  كخـزىي عزيز جنابه  
وما التكفري منك   كفِّرببدعة  

  ناصحب نبين قبل رت مقد كفِّ
  إىل  املتشيـعني  ولعنهم رنظُاُ

  بتكذِّجاءتك آيـايت فأنت 
اجةي بسيف زجيا من دنا من  

مس  ملْعادايت  وسأسلم ـيم  
مـني ال تتصـرتأيت  إيلّ  الع  

غارِ  أو عنـدليبد  متـرنم  
قد جئتكم والوقت  ليل مظلم  

  متعلَ بعد روضٍ رـى وأقفَوأَقْ
  مأم هل رأيت الدين كيف يحطَّ

حق يستـسلم فهل من راشد  
سيف من الـرمحن ال يتـثلَّم  

إن كان فيكم ناظـر  متوسم  
  محيل أو  شديد  مبرس ينـلَ

  مذَـهالقنا أو لَ  يرديـه عاليةُ
  مجمالفنت ال يتجفالقلب عند 

ب ال أباإن املقـر لك  مكري  
رسم تقـادم  عهده املتقـدم  

  مه مـوه ،قالوا لئـام كفرةٌ
ما غادروا نفـسا تعكروت  زم  

فأنت  رايايت  شاهدت  تكتم  
  ممستلئ  فارس فإين رفاحـذَ
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ك مدرِيأنيند الوقائع  ن شهِي  
كم جذور هامن قلوبٍ قد شققت  

فإن نطقي مفح وإذا نطقتم  
  رٍب  وبآخمكذِّ  حاربت كلَّ
  هاكلّنّ  املـكارم يا الئمي  إ
  فإننا ضالالن أزمعتإن كنت 

الع الّ أريتهتصلُّ لم يا ابنف  
  مىوالع السفاهةىف  عمرك ضاعقد 

  هـبعض مثٌإ الظـن قد جاء إنّ 
  نه  العايت ومأهلَ يالكرب يخز

كم اذكروايا أيها الناس    آجاـل
  كميا أيها  الناس اعبدوا خالّقَ

  يا متر بساعـةإين أرى الـدن
  معبودكم طواسختال  فلهذه

  بعـدما لغو ذرـالعتوبوا وإن 
رحـمةً النصيحةفنا يف إنا صر  

  خلـريكم بعـثْتإين قد  واِهللا
تبغي حربنا   إن كنتفنحارب  

  مالوغى متقد  ي صفوف بطلٌ
كلَمن صدورٍ قد  كموأكلُ متم  

فيقطَ سيفع من يكيد  وجيذم  
  مفتـعلَللحرب دائرة  عليك 

  متسلَ صدقٍ لَبس كفاسلُيف الصدق 
نأيت كما يأيت  لصيد ضيـغم  

  مأعلَال  مباا عـالّم كنتإن 
  محيلُطوىب ملن بعد السفـاهة 

فارفق وال يضلْل جك مأثَنانم  
  ميعـظ منفاملهـير يصـغ ِهللا

ـإن املـنايا ال ترد ـجوم  
  مـأرحرب  اهللا توبـوا وإنّ

  يتلـوميـم قليـل املاء ال غَ
  مذي يتـندلّوطوىب ل وبـواـت

رمذَ اسرائركم واُخ فَتكُش  
ملَما ح ـبياننا وتكلُّ حسنم  
  ملَّـومك   مـمـلهإنـي  واهللا
  مـيفـإين حاضـر متخ زبارِ
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  القصيدة الثانية
لك يا احلمد تسير وحزير وجوقيس   حبمدك يرى كلُّو ن كان يستقيم  

  ممزق  ميت ىي كل ـحي بكـحب  اعتقى قلب قد  بذكرك جيري كلُّ
  قِزبن كان يم نجي كلَّك يوفضلُ     ىدالر من نفس كلُّ ظحفَي وبامسك

  يقالت أَكَتم يا أنت الكهف إال وما  الورى  خالق إال فيك يا وما اخلري
  قِثبِوت  الراسيات دموع   وجتري  بةيوه لك األفالك خوفا   وتعنو

  قِالتأز  عند وقت ريحـسواك م  وملجائي   حفيظييا  وليس لقليب
 قِردسم كبيت كهف  وأنت لنا   الورىإىل  عند الكروب مييل الورى

  قِهـال يراها وين رٍـْملغ ويلٌـف  صدقنا   آيات أنزلت  قد  وإنك
  ؟دقينب فعل أو  الرمحنمن  أهذا  ادامي مات يف احلي الًجع ير أمل 
  مقِـبالتع  رأت  ها عنيـوتعرف  مفسد    بتدمريِ  آيته  اهللا   أرى

  قِوحقِّ نفأمع قد كثرت بل اآلي  للعدا  اآلي  لَأو  هذا  وما كان
  مقِـاملتع اظرـالنني ـبع سفآنِ  ويتـدع   دـلتأيي  آيات   وهللا
  قيـمنطعال فيه   يوم سيما وال  نافيه آي  بدت قد   يوم  بر أال 
  قِعـوكان حبسن اللحن يتلو ويب  �ناكرمي  عبد اهللا  عبد  قام   إذا

  قِشعكمثل عطاشى أهرعوا أو كأَ  انهـبي  عند  ارضـمن احلُ فكلٌّ
  قِزِهزم  رحيقٍن ا مالفًوا ستعاطَ  كأم  اطـوقاموا جبذبات النش
  قِقَّرـم  خبزٍ  عند  جياعٍ كمثلِ  ذاذةًـيه لـومالت خواطرهم إل

                                                           

هنا إىل أحد كبار صحابته وهو املولوي عبد الكرمي السيالكويت  �يشري حضرته  �
ألديان بالهور ل األعظم ؤمتراملعلى مسامع الناس يف  � حماضرته الذي قام بإلقاء �

 م. (الناشر)١٨٩٦عام 
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فأخرج العدا  حيواتجحورها نم  لَوأنز عصا من جبال مـالتعقِز  
  قِطُّـالتم ءصداطيور أو  حفيف  كأنه  دونـحيم  سٍمهوكانوا بِ

  قِهـيغَ  دا مثلَـا إال حذنوال أُ  سامعٍ ا قلب  حداهم فلم يترك
  قِمعلّ  كنبت   تفَّلُ   قلبه على   كالمه  عند الناس   قلوب  كأن

  تربقِ ر ركالد  فيه وكان املعاين   دوزبرج  لؤلوٍء  يطَموكان كِس
إليه صبت غَربا قلوب ذا ما رأواإ  هىأويل الن  درا ر وسطَم  قِالتزي  

ومذ كلٌّن عجب قد أخ  ويف الِس  هنصيبمط كانت درره مل تقِفر  
  قِنخبحتت  نم الوجه نيرأَ ىعذار  فكأا   أستارها    فعتر    إذا

  زقِأمب   ريناملبص  قلوب    عاعب  جبلوة  ينتهنب    العذارى    فظل
فشبمل يواناإل  من ر  خاليا   يبق  ليوان اإل  ا مألم عشمنطقي  اق  

  قِنرم  كطريٍ القصوى    بأقطاره  حنو كلميت  مليلهم وكان األناس 
م قوفًو م  عجائب  يرون  دينهم خلدمة  صحيب  ار  ن م قِتعم  

  قِفِّمو  رب  آيات  رأوا  ما إذا   وكم من عيون اخللق فاضت دموعها
  قِمدقَّ  كسكم  حهمفرا تملوكَ  كلؤلؤ كالما   مسعوا  وكانوا إذا

  قِوانت  قكيذَع  من  علينا   زوه  ناقلوب    وِوأر   هاركر  يقولون
واضح فهل عند أمرٍ  احلق كالضحى آيةُ هنالك الحت  ن م مب؟قِر  

  عافها قلب أمحقِعطيت حكما وأُ  املعارف  ماَء  املاء  قيتس وإين 
بيضاُء    ةٌمياني     درا     ركأ  فداها  قد  سيف   جواهر قِملوب  

  قِيتملَّ  ومل    ريسح  ومل    إليه  قلوم     جير   بكلمايت   فكان
  قِفعجم مستعد قلب   كل  على  فصاحة ماَء املاَء  حيس وأضحى 

  قِالتأز   ينايف ما  ا وذوقً  اسرور  مأسارير وجههن م واؤأرا وكلٌّ
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قوال مسعن وم إبلٌ  كما تشتكي  فاشتكى قرأما  غري  قَعيب  قِالترب  
  شقِـكالتع  ميلهم  نا مفيا عجب  ةتسكمِ   بعالَ   وحمكم  وكان

بلَ كانت  كمٍوكم حـوت كانت تلوح  وكم دررٍ  كالمنا  فقِرب  
أقوام    جرائد تصدكمنشقي قويلوصف  يفملا رغبوا           لذكرها   ت�  
  قِفشلألناس كم أشاعوا كالمي   أخبارهم  يف  األدباء  زمر ترى 

  قِملْكي  حلنٍ مث   حبسنٍ  تفأصب  بلطفها  ديكغ وكانت مضاميين 
  قِمبالتو    قلوم    عيونُ  عليه    متايلت   رأي   أهلُ  رآها  وملا 
ومر رشاشها على األعداء بعض  فنقد ها فيان  غسل أوساخ خنقِب  
  قِرمي   حمالةَ  ال    لطيف  وكل  هاذكر سني  مل األيام   هذه إىل 

  قِكاملمز امضامني العد  فصارت  جزى اهللا عين خملصي حني قرأها
  قِعلْبل  طفلٍ كمثل   ليهإ  اراصح  قيامه يوم   غداةَ األناس   وكان
ينوأخرب  قبلُ   نم  ما  سيعلو   وقال      بوحيه ي رب كتبت  قِويرب  

فشهدت ا علَ جذورم أقلوت  وفاقت كلَّ وراقت قلب كصقِلَم  
  قِعقْع   بيض   كأا   وكلماا  نكاا  حسن  تراءى بعني الناس

منكر كل  مضاميين على فوقعت  كعرقيقِ بٍض  نيالشفرت  قِشقِّم  
  قِحمن كان مم غري  إلينا بصدقٍ  قلوم وا ألقَ األحرار   من وكلٌّ
فصمٍمعظَّ  صيد  كلَّ  بكلمٍ  ناد  رأف غري   ومنر   كأسد   وخقِنِر  

  منطقي  ترعى مخيلةَ أتت ذولٌخ     فكأم  رأيهم    لقويل  وتركوا
  قِاملشو  كاحلبيب  أونا هن  وقد  كالمنا  ذكر  قد دار نٍسلى ألْع

                                                           

 " كما تدل عليه الترمجة. (الناشر)كمنتقيا والصحيح "هكذا ورد يف األصل سهو �
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وسالناظرين   عيونَ   ر   هصفاؤ  رِطَ  كوردقِيتشقّ  مل  اجلسم  ي  
وملا بدت روض الكالم تضعضعت  وتواردوا  العدا   قلوب   قِبالتأن  
وقد جد  شيخ   غالبٍ فهل عند شوقٍ  ملنعهم لني املبط نم  مقِعو  

  قِموع  رالشيخ فانظُ خبلُ وما قلَّ  بسمعها اهلنود   ماياتع  تتسلَّ
  يتقي  أهذا هو الرجل الذي كان  خبله  رِن تذكُّم  ففاضت دموعي

  قِروكج  كارهني  مجوع تففر  "بطالة"  شيخ  مساعِلإل  قام  إذا
  قِينط  يرونه كيف ناس فكان األ  الت  ما   راملزو  الشيخ  تال  وملا

وكان يعت الكلم كصخرٍ  بألفاظ   ويأيت  ن غري حاجةم   مدقِلَم  
قبله   قويل  مسع   نوم  أنه  ظن  قذْلدى مثرات الع نافض  عقِبِس  

وقال أرى اإلسالم كاجلو  وما إنْ  اخالي أرى اآليات تقي ن صاحلٍم  
  قِيتخلَّ   أنه   يعلم  كان    وقد  م يف مجع العدافصال على اإلسال

اهلنود   كرباَء    دومح   همودين  وداهن النفاق   ن وجهم كمقِنف  
  قِاحلَ  ظُحاف  قادر  رب فأخزاه   عداويت من  ديننا   يخزِلي أراد 
  قِتنع  إنك  الويالت  لك فقالوا   بنطقه الغراب    ريس  رأوا  فلما

  قِرِطْوأَ  بالسكوت إلينا  نفأحِس  ك قد مضىوقت! شيخله يا  وقالوا
إنك    عقبيك  على :فقيل  نآى  وما القيام   على  وملا أصرتقِدم  

  قِقلم وال تك !هص ها صفقالوا إذً  ا وما انتهىمحقً األحرار طاوع فما
  قِسفْأَ  مكائد بذي   يليق  بزجرٍ    املنتدى   صدر فنفاه   أىب  فلما 
  قِاحلق إن كنت ترم وميض قمفر     إهانيت  أراد  نم  املهيمن  أهانَ

اهللا حتمي يد نفس وإن  ن هو صادقم   يضمحلّ  ر املزو   قِويزه  
  قِيبكزِ  الكاذبون  فىنتعلى النار   رٍابِ عند    اهللا   رجالُ  وتبقى




	�ن�א������������� ����א��������������������������������������������������������������                                                                                                                      �
� �������������� 

  

١٥٧ 

  

  قِحري  حمالة ال    كذوب فكل   فتنةً اهللا   من  نار  بدت ما  إذا 
نوم قحرِي الصديق حبنار  يصلى ملن   فطوىب  ؟مهيمنٍ ب   التوقِم  

  قِسفُوي خزي وي  يه إعصارسففي  ريةوف ا خبثً  يقب الصدومن كذّ
  قِربي  الناس  من  رمها زرد وإنْ  واضح  اهللا  من حق نومهما يكُ

  قِالتخلُّ   بسم  اب كذّ  ويهلك   بسرعة ضاع ي ومن كان مفتريا 
  قِبعنس  رم  الريح  خبيث كنبت  خاليا  خري كل  ن م قوله   ترى

عقطَفي   ال  نبت  مريح  حمالة   ال   خنيل   وكل  هوجود   يقِسم  
  قِرعم  شجريت كلَّ  قاطع قعرفي  بجرم  يقذَع  املوىل  من وإين 

  قِخزِسي  الصادقني  سهام  وإن   نٍكهي الصادقني   قتال   حسبتم
تقدمعبد احلق" ت" قرِفأَ  واهلجا يف السبيك ما أهديت  قِيل كاملشو  
ومسينيت  فُ  وقد ا كلبهشامتا  ت  وجاوزت األمر يا أيها الشقي حد  

  قِويزع كالكالب   ينبح فمثلك   هاروح أنت صورةٌإال  وما الكلب
رميتك إذ عرضت  رميةً ك نفس  ومالتفسيق  يوما  ي  ن أكثرقِفس  

ا  رويكأس  يك  مما  قلتوذلك   ةًفأسق دين  كيف  الزم  يقِمح  
  قِقَّاملر   يزبِباجلَ   واٌءش   فيفص  التبادلِ  طعام الغايل  أيها   قفذُ
  قِوهع ن جلدم لنا النعلنيِ فليت  نامطْلَ   فألغيت ا تنبيه  ناك ملطَ

  قِأرفُ القول والصول يف نقَترفُ وإنْ  تريده   سب  كلَّ  مين  وتسمع
وقاحةً   كالبغايا  لسانك  أطلت  ظلمتك جهال يا أخا الغقِول فات  

  قيون موبِسرت لو   راصح  علي  الغوي أيها   مجوعكم  أنّ علمأو
فأقسمت سأُ  ربنا  ا بالذي هوجهدصلاملفسدين وأُ ي قلوبقِرِح  

لساين كلَّ أكف فإنْ  كف  تربِ  مخدامغُ  فإين  بث  الشقي  هامة  
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وأشنا وقد فُلْاك ما قُرهباهلجا ت  مٍبكل    قِلَغْفأَ   إليك    ينأسالت  
به  تكن  يف رفق إذا مل وال خري  ب تطلُ رفقٍ مواضع كاحلقِ الرفق  

  قيمت غري  مسرفا  ظلوما  لكنت  همرين سببتفكْاملُ  سب  لَبولو قَ
وا ولكن هجقبلي فأوجهجاهم فما عدوانُ  اهلجا يل ب  عبد  مسقِب  

  قِقِّشم سيف وا أو مثلسطَ كذئب  وإم     قونوفس   رونكفَّ وقد 
  قِلَقْفأُ   فوين كلّ   قد    ولكنهم  مثلهم م ن قصدي أن أكلّوما كا

  قِنِركخ وقلب حانرس  وعادات  ةي كحيوكلب والتح هلم صولُ
  قِتدفُّ  نم علت  قدوغيضِ مياه   سيوهلم  ِءفلكَ   ريب  وأرسلين 

  قِوفَِّم ن خبري ا مكمح عطيتوأُ  هسبلَ  متلِّوع املوىل   من  وإين
فنجيت  بِ  نمالزمان  عِد  وفقيتعلُّ وزادوا   أطاعوين   أناسا   هنِت  

كيلْفُ  أمل تر كيف يشق  حوجتري على راس العدا كاملُ  هابابقِفِّص  
  قِشرِكم ه فصرتجلوت بنا مشس  تقَن علم اهلدى وتأفَّم عطيتوأُ

  قِالتأن  عني  يعطيه  ن فم   اعناد  هبصر  ن غضفم  ويل آية كربى
الدهر كيف   أمل تر فنت تكنفت  وهبت رياح ال كهيجان  سوقِه  

الورىيرحم  الذي من الرب فجئت  ا عند ويرسل غيم قحط  معقِزِن  
  قِلُّالتخ أهلِ  بيدم مال الصدوقِث  تعرفونه الذي  البطل  أنا الضيغم
  قِوأذلَ  حديد   امٍصمبص  قوم ن  ههالكَ كذوبخيشى ال على موطن

  قِاملدقَّ كالدواء   قسحوي  داسي     والوغى احلربموطن  فمن جاءنا يف
  قِممز  حلرب  أو   مٍلْلِس  وقمت  للعدا  املراسي     ألقيت   وواِهللا

لم فإن جنحوا للس وإن  ديننا لم فالس  ندمل  اهليجاء يف   ع  قِنتأب  
  لقِمدم وإن القلوب كمثل حجرٍ  بصورهم   نٍيوع   كآرامٍ أراهم 
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ين يف ندوةوإن تبغ  لمالس  لْتينف  وإن تدعقِين يف موطن احلرب تلت  
ونرحل بعد   خضوعهم قبل   لألعداء وخنضعن كلّاخلصم م قِمأز  

  قِكاملشقَّ بعده   ن م  مهم فنكلِّ  عصوا فإن أسلموا خري هلم ولئن 
  قِلِّاملتخ    ةُمد   أهذا      رففكِّ  ةًجحنو عشرين حوقد جئتكم من 

عجبت أن أكون  ماًءعمرميٍ ابن  وإن شاء ريب كنت قِأعلى وأسب  
ذكِّوتلَ رعلُ   وقد  "آمتٍ" أمر   يف  لقاخلَ نعن  قبلي  األبرار  قِقِّفح  

وإن الورى عمي  بشيء   فليس  عجلةً  ونيسب لعنأمحقِ هم يا ابن  
  قِلحم   باملالعني   مسيفي   إليه   رٍمزو  كلّ  لعن ع رجِي  اهللا  بل
فدع كر عنك ذاللعن يا صيد ما تر  أمل   لعنة  بعد   القيت  قِلُقْلَالت  

  قِحسوت   قدت  بل  مين  صختلُ  باجلفاء أن ين نعلَ ن م يا   أتزعم
كحإذا ما وقع يف ب طْمححىن الر  الرحى   دور   هكُفيعر    قِدقِّوي  

  قِممز  بر   لعن  إال   نعلَ  وال  وجهكم يلعن    اهللا  وإن لعنتم 
  قيذقتم ختفُّ اإليذاء   انتهى فلما   ا على األذىصرب الطرف ضوكنت أغُ

  قِفاسق بل كأفس أين   شك فال   صلحاء الزمان كمثلكموإن كان 
  قِوكاحلمر تشه زير تصول كخن     يف نفسك العلم والتقىوما إن أرى 

كرقص   رقصت وفَ  يف جمالسٍ  بغيةسين مع كون نفسك قت قِأفس  
وما نكرونأتيك  أهله  ه املضمار إن كنت  بالتشوقِ نضالكم   يوم  

ومهما يكن نْوإ  واضح اهللا   من حق ردالناس   من  ها زمر قِيرب  
  قِبووأُ  ىدرفأُ   اابكذّ  أك  وإن  ناصح  لك  إنين   وريب   ينرفذَ

دعوت  علي  ساخطا اهللا   هفرد      كمثل ثوبٍ عليك فصرت مخرقِب  
  قِالتخلُّ  سم  أرداه  نم   ليهلك  الزمر كلكم أيها   لْنناض تعالوا 
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١٦٠ 

  قِينه  امحار   كممتكلُّ  ىوضاه  أو ككلب بصولكم كذئب أراكم
  ترتقي قِره إىل الفَا جراحتسامح  ةمر  غري   قومنا   منا  ذاق  لقد

  قِوبم  البطالة  يف    اغبي   ا غوي     جرةفَ شيخ لْفس يف شك ن كنتإو
  قِقِّوح  بفاذه   اهللا  دين  إهانةُ  هوعزم ، ألمر  عزم ئٍ امر  لكلّ
   نهقِت ما   إىل   كإنسان    روفكِّ  قِعمت  الشقي   الشيخ   أيها أال 
  قِاهللا وارفُ  قِفات  جهال  كظلمت  ؟خباثةً  مسلمني قوما    رتأكفّ
لدر  ع أيدي السارقنيقطَوترٍمكفِّ  جزاء  ما   لْفقُ  �م   قِومفس  

  قِملفَّ  بقولٍ   اأنعام   وخادعت  شقوةً زددتطغواك فاصربنا على 
بارِ وإن شئتينز وإن شئت فاستتما   فإين سأحمو كلَّ  ر تنمقِ  كنت  

كوجدت  لئام    قوم ن م طواتأب  واشرورا وسب  ذْالصاحلني كحقِل  
سببت   خباثةً  اللئام    وأغريت  حي  ككلب   وين فآذَ    عليقِر  

  قِدها وأَسب  فنيكأُ  أن  ألزمعت  واحليا اهللا   خشية  ال  م لوقِسفأُ
  قِوارفُ اهللا    قِفات  هذا   ودينك  عليك كما ترىوقد ضاقت الدنيا 

وإن كنت قد سرك عادةُت غلظة  فمزثيايب  ق ، قِأمزِ  ثيابك  نم   
كيف مشل الدين  أمل تر  تفرقت  جاهلٌ كمثلك   فليت  قِخلَمل ي  
  صدقِي  مل   أنه   خببث   وقلت  فىن  خائرٍ يف   اهللا  نبأ  بتوكذّ

  قِوبِم نفسي جرائم  إىل  وتعزي  كفاسق   علي   تانا   وتنحت
  الشقي  أيها  يا  انَقي الديتت أال   بذنبه  خبيثُ   يا  ا بريئً أترمي 
قِختلُّ   بكذبِ حزيب  إىل   تشري  وتارةً ا خبثً  إيلّ   تشري  ا فطور  

                                                           

 والصحيح "لدرهم" كما تدل عليه الترمجة. (الناشر) هو سهو من الناسخ، �
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١٦١ 

  

  قِبعنالسعند نبت  قٍذْع كشجرة  مجوعكم  يف  مجاعيت  إن  وواهللا 
  قِبأود  ىبرم  رس ى رذُ كمثل   لمهس بعد   بعينيت  الذي  ومثل 
  قِرِوم   ةرساَأل   يلوكمصار  ف  اثاني   يبر   لُحاملَ  عراه   فلما 

   قِدفنامل   بالدم     تيم     وآيةَ  وشقوة خبثا   اهللا    آي   كرأتن
  ؟ قِمن غري مقل العلماء   ءتيناج أ  ؟من غري آية  األعناق يل   تلَّذَأَ

إىل اهللا نشكو مب سوفاملكذّ وإن  بٍمكذِّ  ن ظنون خزى يسحقِوي  
  أيها الشقي ه ردقَ  أنت حتارب أ  األرض والسماء  خالقِ أتنكر آيةَ

  ييق  حافظ  على  توكلنا   وإنا   جيفة  رنا كالذئب يا كلبذعت أ
رضينا برب  رضينا   واهلدى اخلري  رظهِي إنْ  سرٍبع  فَقضى أو تقِن  

  قِفات الغول  أيها  جبهلك  تلْحأَ  ؟صاحل  غري فاسقا    تؤيد نت أأ
  قيوفِّم    معيين   ريب    دين فأي  لصاخم   هللا   قمت ما  إذا  وإين 

  قِاملمز   كلَّ    باهللا    كمتقْزفم  موطن كل  وكان يل الرمحن يف 
  قِخيفُ  وكالربق    نريانا   رسعفي  د الوغىا مثل منجرِقلم عطيتوأُ
كَمر   فَمر   لٌقبِم   بِدمر    أجارِ كدأبِ  امععند د  مأ  موقدقِز  

  قِبأحر منه   النريان  وما   كنار  العدا  حيرق  صارم راعي ي  وإنّ
  قِويفر   املفسدين  رؤوس  ذُّجي  مقطعٍ سيف   مثل كالمي  وإن 

  قيمنط   أفانني    ريب    ينفناولَ  فصيحة  املكَ  حاولت  وإين إذا
  �وتدبق  جتز رقالم �كحوجاء  قرحيةً  الكالم يف سبل  عطيتوأُ
ونأَ  كل  عن   الرمحن  ههازلَبة  وصياحلَ   كاحلقري  غريي   رقِلَّب  

                                                           

�
  يبدو أنه سهو والصحيح: كعوجاء أو كهوجاء. (الناشر) 

�
  يبدو أنه سهو والصحيح: تدلق. (الناشر) 
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١٦٢ 

  قِنرم   كماٍء  ال    مرين   زاللٌ  ناوقولُ الكالم   نِنقُ ى رذُ  وناعلَ
  قِنِركخ  اخوفً امليدان   من  لفر  وائلٍ  حبانُس بالزمر  فلو جاءنا 

  للمحققِ  آية   ونطقي    فقويل    من اهللا رمحةوفاضت على شفيت
كأفنان  ومجل  ي لؤلوء قد نظمتهامطَم كِسوكل  ذَالعق ي  األسقِم  
  قِرخم أو كثوبٍ � سقطم يتمكَ  كاملناضلِ قولنا  نا عرض  ما  إذا 

  قِموفَّ  رجلٍ   شأنَ ريب   ليبدي  لذلكم إال   اجلمع  فما كان يوم
  قِموع    رففكِّ   فضالً  وأيدين   وذلة   ا خزي   الرمحن    أبادكم

أال ركمثلكمأكوى  كان خصمٍ ب       غري ه تكفري على  ا مصر  مقيعت  
أتاين   اهلدى ن واهبِفلما أتاه الرشد م  وبايبقلبٍ   ينع   قِمصد  

لٌجاه  شأين    وينكر  أويل األبصار ال ينكرونين  رأيت   تحمقِز  
  قِالتأن  عيونَ فقدوا  إذا   ريهم ي  نفم ا   يبصرون  ال  هلم أعني

  قِاهللا وارفُ  اتقوفدونك نصحي   ؟قفست   إالم  الغايل  أيها    أال
  قِشرِوت  ريب  آيات وقد أشرقت  ةجوح  آيٍ  غرين م جئتكموما 

  قِنور  هواك  كفاتر  عيقَ وما مل   ىيطلب اهلد نكم ذْخ فما وقع منها
كثريا   رأيت  وإنين  لئام   ن م  رجال   كمثلك ما آنست زبعقِب  

تستلُ  رك ب كربٍ   حتت   كلُ  وخنوةجوزٍ  يف بطنِ عفا  ب مرقِص  
  قِويزع  يسوق  فال بد من رجلٍ  هرجلُ    لُختاذَ    اندكفَ   أراك
  قِوذَكسماء ن عنفسك م وحتسب  ذلةً  كالعصافري  إال  أنت    وما
فتمث   إبليس    يا   مرج  حبربة  تمزكثوبٍ   متزيقا   ق   مشبقِر  

                                                           

 ". (الناشر)"سقطتموالصحيح  هذا سهو الناسخ، �




	�ن�א������������� ����א��������������������������������������������������������������                                                                                                                      �
� �������������� 
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  الشقي  أيها يا  تشات األطوار  وقتكم  ورثت لئاما قد خلوا قبل
وساءتك ما قلنا فعينخفافيشٍ كمثل  ك قد عمت قِشرِإذا الشمس ت  

يكُ  بصرية  ذا دينه  ن مل يكن يف ومن  ه أمر قِحمقَّ  أمرٍ   تكذيب  
  قِشفأُ  احلق دا ع ا فإين عليكم ي  لكم ها لمع ومت أمورا مل يكن قفَ
وتأبدى  ما  رنك  املهيمن  انني  بل    وال تنتهي  يتعزكا تقِشم  

  قِلَمعيا أهلَ   كالقرش عكم فنبلَ  ناشروق   قٍلْش بني  بعيد   وبونٌ
  قِدهدم بٍشأو كخ يتوصرمت كم  امدارج نا لْنِ  اهللا    حبمد  وحنن

  قِشرِت  احملاسن  مشس  ن أفقناوم  األنوار من كل جانب أحاطت بنا
  قِمحى ويفنفي ولٍن غُوما كان م  رمطه  حق  الرمحن  من وينمو 
  قِغلت  اد  ذي  نت علينا بابأأ  هبحوم    مؤمن    إين    وواِهللا
  قِحدكم بل   سمفل  تقول فقري  ارحمقِّ    كاملفسدين    رين وتذكُ

نأتفخر يا مسكني م  مبالٍ  النهى  ةلّق    وأوالد    وجاه   ونسقِت  
  قييت  كقلبٍ  الدنيا  يف وال مالَ  وباهلدى بالتقاة   إال  الفخر  وما

وقد  تسبالبصرية   بعد الفىت   وإن  صدقي وآييت شاهدت  يعتيق  
على رأس مائة رجلٌ عثَب جمدكقولٍ  ال صحيح حديثٌ  د  قِلفَّم  

  قِلُّن ختَالورى م ربوقد عصمين   خباثةً    االفتراَء     إيلّ    أتعزو
  قِاملمز  كلَّ  قتزم  ولو وكهالً  اعطفال وياف الصدق بأح تأنش
  قِتذو   نم  ا يحميِ  شرابا قنا وذُ    هصفو  ركدي ال    الالًز  بنا شرِ

لعقلك يا عجبت  أسري  ضاللة!  تركت منري ن املاء م حقِفَلْغَ  ب  
أتيف ر بص  عينذىخمالفك القَ  ي  ك وعين قِتتشقَّ  عتا  لٍذْجِ  ن م  

ذي  متوت بواد  حقاف  قَعوتكره   لٍقَن اروض  نم  ذَعقٍي  مقِلب  
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١٦٤ 

  قِتتأب  جىالد   اشكخفّ  وأنت   هانقاب تنض والشمس ى اهلدىجتلّ
ومسإنْ  مفتعلَ  تعصبا   الرجال   أشقى  ينيت  تنام  اغد  الشقي  ناأي  
  قِلفَّم   قولٍ   كلَّ  ع يتب   وآخر  قحمقِّ هذا   املرءان  يستوي  وال

  قِملْكس  اونفس   وماةكم ا وقلب  ا من النهىرفْاملنحوس قَ أرى رأسك
  ويزمقِ لَّزِاملُ  الوحلَ س ؤنِي فال   هت حواساملرء ضلَّ عقلُ مىت ضلَّ
  قِوفِّم  بر   تأييد  لكم    ىنفأَ  ونقمة عناد  ن م   ممت  كذلك 

  قِلُّالتخ  يمر  الرامون لكم أيها   وغلظةً  جفاًء  أمثالٌ  الكفر  أيف
  قيمت شأنُ  ومثلها  أتلك األمور  مجوعكم يف هو التقوى الذيأهذا 
وا لسانكمفُّلكم توبوا وكُ وقلت  ن يتوبفما كان فيكم م  قيويت  

  قِللمحقّ   بعضها    كتبنا   وإنا  أمرنا     لتأييد      آيات    وِهللا
  قِوينه   يعوِي  مفتونُ  وقلبك يا  سكينةٌ نزلت  اهللا أهلِ على قلبِ

  قِاتو احلق حافظ رب قهر ففخ  ىقَالت  السعادة يف ي إن نِالع أيا 
  قِخلُّت  نم  خري له  فموت الفىت  كدرِت املوت ال بد   إذا كتب أن

  قِوبي   حمالةَ  ال   وبٍذُكَ وكل   بصدقه  إال   اإلنسان  يفلح وال 
وما انفتحت إال احلق   أهل  وتكذيبِ  واهلجا شدقاك بالسب  لتقِلَم  

  الدكاكني للشقي وليس دواء يف   الشفا س قام اجلسم ملتمس وإنّ
  قِمست  حني ضاللةً  طُّحا تيكًهِن  ترى  دتكَ  ربيت ملال ح لو وواِهللا
  قِمنلي  ان كان حيم  كمين حفم  لكم  هذه قصيديت   كتبتوإين 

  قِطلَّت  كزوجٍ  كمنِألس قلْا طَغد  الفال  ةرمحكأَ أراكم أو  مٍكْبكَ
  قِفغْدم ن عيين كماٍءم بوقد ص  األجانبِ  أحتسب أن القول قولُ

  قِفشكم  قوم  ليهع  فقالوا أعانَ  مثلها قيل   كلمةٌ إال   هي  فما 
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  قِالتأب رِجالقصائد يل حب  �فيملو  هتمكت يل  ا  ئًنشم   علمتأَ  ركِّففَ
أتنحت عندك  ا ليس كذب عليه  شاهد  كالكالب ح وتنب   وتزقِع  

حبكَّ رضيتشقوةً  إبليس  اكات  الشقي سبل الغي يا أيها  وآثرت  
  قِوزم   مبني حق   عن  ضعرِأت  هاشاهدت  وقد      آيايت   أتنكر
  قِلَحم وتحاكُى لُمحت أن قوقد ح  راملتنص ك عم"  آمت"مات  وقد

  قِاملتخلِّ  املفسد   كموت   متوم  نارب   اهللا من   جوازيكم  رأيتم
آي وقد قطع ربنهماجلمع كلِّ ف  داوأخزى الع  قِمبأزِ  كالً  وأباد  

تكنف قلبأُدك ص أَ نْإفما   الشقا ظلماتاهلدايةَ ى فيك ر  قِشرِت  
  قِلهزِ على ظهرِ لتمإذا ح رٍبكز  عاملا إن كنت متلِّع وقد ضاع ما

ن ضاهاكأراك وم  ربرب  جهلة  كم بعضا تال بعض كأمحق  أنقِز  
  قِرغم ومتم كمخالياك وضاعت  سفينيت   بترك   عواقبكم  رأيتم 

  ليستقي   دناها قد   هنيئا لرجل  جاريات من اهلدى وعندي عيونٌ
  قِزبي  املخالف  ونورا على وجه  ةًرقُ العني  ميأل    اعلم  عطيتوأُ

  يقوسج دخل جاءين صدقا فقدومن   الشقا  تيهة  العادين يف  وإين أرى
ولو كنت كذوبا  اال دج عداوةُ  ين لضر   يدعو ن م   علي  أُلقِوب  

دعمث  وا وا مث سب واكاد  فخبواي  مال  ينحفظت  عني   رب  مرقِم  
  قِأصدن كان م املهيمن كلَّي علفي  حرم   ويشتد    أقوام  ينازع 
افتضاحها الزمر قبلَ عقولَ فليت  يلْصإىل    ن  مبني   حق  قِحقَّم  
  قِعفِّم  كراعٍ ن ريب وقد جئت م  فتنة  عند   منذر   إال  أنا   وما

                                                           

�
 و أنه سهو، والصحيح: "فيملي". (الناشر)يبد 
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١٦٦ 

  قِأغد   مباٍء   أقواما      يروُِأل   ها صامع  علي وا شد  بةرق ويل 
فمين صدقا كعطشانَن يأت اساعي  جِيلوالًذَ  كاهلي هذا د  يملستق  
  تقي  كفات عنده   ناسٍ   موأكر  خاشعا  كنت  ا هللا إنشاهد مفقُ

هللا الذي كان ملجائي وقد كنت  روحي   بني وذلك سر ومقيزع  
رأيت  مث   اوجوه وجهه  آثرت  قِاملتألِّ    ولوجهه    له    ا فواه  

  قِزلْم ى كلَّون ن م  لُوَأل  وإين  والنوى احلب قبروحي فال بحأُ
  قِالتعلُّ هذا بعضيشاهد ن م لْفس  وجهه    بعاشق   أسرار     وِهللا

لحبيف الوصال وفُ ي خواصرقة  قِوبِففي القرب حيييين ويف البعد ي  
  قِهمأَ  أبيض  اهللا  رسول قميص  خالفة ي قميصبن حم عطيتوأُ
  قِلُّالتخ  أصلَ ذَّسيفا ج عطيتوأُ  )�( حممد ملَالفتح ع ملَع عطيتوأُ

  قِموع  شتففَ تطلبها  فإن كنت  دعويت صدقفتلك عالمات على 
  التقي  أيها   ينتأْفَ   نار  حفافاه   اللظىعلى  جسرٍ مثل صراطي وإنّ
  قومي سيلتقي أن شريف فأيقنت     كلهم  لُذاألرا  ين تحتام  ما  إذا

  قِالتعش   بسيف تلوا قُ  له عبادا   ويصطفي الفاسقنيخزي ي أرى اَهللا
  قِويفر  املفسدين  رؤوس   ذُّجي  بفضله   ريب   إنّ   زمان  ويأيت

وقد صقكَ لتمي كمثلِل سجنإليها      فترنو  لٍج    لةُقْم    قِاملتأن  
  قِكاملتأب   نَدباع   غرينا    نوم  ناقمرل  نضضن أسرارٍ  ديغ أرى 

إذا ما خرمن  جن  فأصىب  بزينة  يطبِالغ   رشاقتهن   قلب   مرقِم  
   قِِسغي  ظالم   كجالية   لتفرح  بنوره    هنحسن  ى جتلَّ  إذا ما 

  قِأبر   دوخ  عذارانا    كحسنِ  هن كان حسنم ن األخدانم لَّوقَ
فجعبه لت ذات الكسور لنا السىو    وآنست  وهد  اجلائرين كصقِلَم  
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  قِالتأز  وقت األوقات ن أردِءوم  وليس كشرح الصدر للمرء نعمةٌ
ونفس  كمالسباع   وماة  بيدةٌم  ا الذئب يعوي كاألسري املخقِن  

فما خفت هم وحقَّصولترت بعني   ريب   صانين مبا      همأمر   قِالتوم  
  قِفغوي   احلفيظ    فيدفعه   علي  ائلٌص هو  ن مفسدترى م نْإوك
  قِتتعز نْإض وعرِن تإفما اخلوف   يتحج  أنوار  الرمحن  من تجتلّ

  قِووأس فن أكُوا مضوا وردفه  عماريت  ي علوي  سينصرين ريب 
تبصخصيمي ر ا  ن عالمةهل ترى م  يقِاحملقِّ  عند  ابالكذّ  فعر  

  ويف بيتك املنحوس ذي وترتقي  لنا  تنربي  ال  مهلُ  نقولإذا ما 
دعوت  الدعاء  فأكثرت  كْلنزِ    فواِهللا  يتبالتفَ  يف  بعده   نا دقِن  

عررمحةً عليكم  نا ض  أمر  نارب  فلم حتفلوا كربأُ ا وقد كنتشقِف  
واعتديتم   عنادا  فزدمت   توبوا وال تتركوا احليالكم  وقلت قِكأفس  
  قِحرم  وشتمٍ  ا على سببورص  كمعند فضول النفس ستحبوإين 

  قِن كان أصدم وجه رقت قهرأي  بقولكم ى الصدوقخزيوواهللا ال 
  قِمرم  اعيش  باحلق تشتروا  وال     واستغفروا  الورى �الرب فتوبوا إىل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                           

�
 سهو، والصحيح: "رب الورى". (الناشر) 
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   خامتة الكتاب
إنّ كتايب هذا آخر الوصايا للعلماء، الذين توا للتكذيب واالستهزاء. صد

هم فتحوا على الناس أبواب يا حسرة عليهم وعلى ما أروا من حالةإن !
يف زمنٍضاللة ، تطايرت فيه الفنت كشعلة جالةيف  ئهنيات، والناس كانوا و

موماة طبغالةم فألقاهم العلماء يف وهد ،تالةومجعوا هلم قذائف ، مث جهالة ،
وا تار، واخبالةإِث على غ، وصاروا هلم كضبالةوذُ بسٍأوقدوا قذائفهم بقَ

مجدر اليهود، وسلكوا مسلك والعنود، وما كانوا م نتهني.الغي  
تالف، ئ، ومل ينفع التملّق واالى االستعطافكدظت عليهم بعد ما أَفغلّ

لم يف الع وإم رغبوا من .، وال فتى مصافصاف ل قلبٍومل أر فيهم أه
فاقت يف  أسرارٍ ائفور يف الدرهم، وتركوا طالد م، ومنلَعوف املُشاملَ

السلٍناعة، كرج يتخطّى رقاب نى طرق  خب اجلماعة، أو كائرةتتحر
ين وإ .الشناعة، وكانوا يعرفون شأين ومقامي، ورأوا آيايت ومسعوا كالمي

وما ع ،كثاريت حىت قيل أين مهلم وصي فما فْأكثرت ،ين أشرارأن يسب ت
نفعهم كالمي ومقايل، وما انتفعوا بتفصيلي وإمجايل، وكان هذا أعظم 

ال رمحة اهللا ذي اجلالل واإلكرام. فاحلمد هللا على  املصائب على اإلسالم، لو
مات، وقطع دابر املفحما رحم وأرسل عبده باآليات، وأنزل من البينات 

  املفسدين.
ق وأمتّ حجيت، وأظهر هلم آييت، وأعال هلم راييت، لْإنه أحسن إىل اخلَ

باوأماط جلباب الشبهات، وما بقي إال جى يف تأييدي هام التعصت. وأبد
أويل األلباب من حجبِ االرتياب. وحان أن أطوي  ىأنواع العجاب، وجنّ

بالون احلق بعد إمتام احلجة، ض عن قوم ال ي، وأُعرِالبيان وأقص جناح القصة
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، لني املتجاهوجهي عن كلّ من أهان، من الظاملني صرفأفاعلموا أنين اآلن 
دنفسي من املنكرين اخلائنني، وأعاهد اهللا أن ال أخاطبهم من بعد  وأُبع

رين املكذّبني، وال أفّتني املدفونني، وال أكلّم املكوأحسبهم كامليبني  سالساب
الذين تابوا وأصلحوا وجاءوين  ، إاليع وقيت لقوم مسرفنياملعتدين، وال أض

القلب ال كأهل  طلب اهلداية، واستفسروا لثلجِ باب وادقُّ، مسترشدين
  وآمنوا مع املؤمنني.  ،الغواية

وهذا آخر ما كتبنا يف هذا الباب، وندعو اهللا أن يفتح لعباده سبل 
وإليه  ،وعليه توكّلنا واملآب. أد هللا يف املبددق والصواب، واحلمالص
ربنا افْتح بيننا وبين قَومنا بِالْحق وأَنت خير . وإياه نستعني ،أنبنا

نيحآمني ،الْفَات.  
  تـمت

 م١٨٩٧ي سنة ئم ٢٦الراقم مريزا غالم أمحد القادياين 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





  

  
  
  
  
  

        ترغيب المؤمنينترغيب المؤمنينترغيب المؤمنينترغيب المؤمنين

        فيفيفيفي

        إعالء كلمة الدينإعالء كلمة الدينإعالء كلمة الدينإعالء كلمة الدين
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  صورة غالف الطبعة األوىل هلذا الكتاب       
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

من العطاء من غري  غَالذي ابتدأ باألفضال، وأسب احلمد للرمحنِ
علينا  كاره وأمتّضح عنا املَالذي ن ق من العمال، الكرميِسب عملٍ

بعث  .أنواع النوال، وأعطانا كل شيء قبل السؤال وإظهار اآلمال
لنا رسوال كرميا بارعاقغايات يف كل نوع  ا يف اخلصال، سب

 دخامت الرسل والنبيني، النيب األمي الذي هو حممد مبا حم، الكمال
ة وشاد الدين، ومبا جاء هد لألمعلى ألسن املستفيضني، ومبا بذل اجلُ

ومبا  ،لنا بكتاب مبني، ومبا أوذي لنا عند تبليغ رساالت رب العاملني
كمـل يف الكتب األوىل، وأعطى شريعة منأكمل كل ما مل يهة ز

عن اإلفراط والتفريط ونقائص أخرى، وأكمل األخالق وأمتّ ما 
حرر البيران ووحيٍ ى، وأحسن إىل طوائف الورى، وعلّم الرشد بغ

أجلى، وعصم من الضاللة وحتامى، وأنطق العجماوات ونفخ فيهم 
رثاء كافّةرهم وزكّاهم حىت  روح اهلدى، وجعلهم واملرسلني. وطه

دماءهم هللا ذي العزة، وأسلموا  احلضرة، وأهراقوا مرضاة فنوا يف
وجوههم منقادين. وكذلك علّم معارف مبتكرة، ولطائف مكنونة 

باغتراف فُضالته، وعرفنا أدلّة احلق  نا الفضلَغ، حىت بلَونِكات نادرة
باختراف داللته، وصعدنا إىل السماء بعد ما كنا خاسفني. اللهم 

إىل يوم الدين، وعلى آله الطاهرين الطيبني،  معليه وسلِّ فصلِّ
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وأصحابه الناصرين املنصورين، ناهللا الذين آثروا اهللا على  بِخ
  مواهلم والبنني.أنفسهم وأعراضهم وأ

 قيتم شرور السالم عليكم يا معشر اإلخوان، لقيتم خريا وو
 رب العاملني. مرضاةالزمان، ورزقتم 

واألحباب واألقران، أن الزمان  أما بعد.. فاعلموا أيها اإلخوان،
قد أظهر العجب، وأرانا الشجى والشجب، وسخليالءالليلة  ر بوم 

ة البيضاء، وشارفأ من الدرن تشالغارات على دين الرمحن،  ن
مالذي ضع لفائف نعيم اجلنان، خ بالطيب العميم من العرفان، وأُود

وسمن ماء معني يقت ارإليه أ.   
وتفصيل ذلك أن بعض السفهاء من املتنصرين، واملرتدين 

رين غري مبالني، وطعنوا يف ديننا مستهزئني. الضالني، سبوا نبينا حمقّ
من دون الرمحن، وتركوا اهللا عاكفني على  أم اختذوا إهلاً مع

مبني. فال ي اإلنسان، وجاءوا بإفكسيون بل يؤذون أهل احلق تح
جالعني، ويفسدون يف األرض جمترئني، ويصولون على املسلمني 

ة حمغضبني. وكنا مأمورين إلزالة متاثيلهم، وإزاحة أباطيلهم، وإجا
األمر معكوسا، وعاب  ظهرأقاويلهم، واآلن تساويلهم، واقتالع 

 موسا، وصال املتنصرون على املسلمني.ش الليلُ

ومن فتنهم اجلديدة أن رجال منهم ألّف كتابا ومساه "أمهات 
املؤمنني"، وسلك فيه كل طريق السواالفتراء كاملفسدين  ب

انني. إنه امرؤ استعمل السفاهة يف خطابه، وأبدى عالفتكانت  رةًذ
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احلجة يف كتابه، وختم املباحث بفصل  طابه، وأظهر كأنه أمتّيف وِ
يليقوالشتم، وكلمات ال  خطابه. وليس يف كتابه من غري السب� 

ألهل احلياء واحلزم، بيد أنه أبدع بإرسال كتبه من غري طلب إىل 
املسلمني الغيورين، مة القوم ونخب املؤمنني. وتلك هي النار ن أعز

التهبت يف ضرم املتأملني، وأحرقت قلوب املؤمنني املسلمني. فلما اليت 
وذاب قرأنا كلمه رأينا هذا الكتاب، وعثرنا على غلوائه وما سب ،

نا قذفاته املغضبة، وشاهدنا ضميمه الصريح، وقوله املؤذية، وآنس
 وشتمٍ واعتساف، وقذف القبيح، واجتلينا ما استعمل من جورٍ

منا أكأجالف، علنه نطق به معتمدها إلغضاب املسلمني، وما تفو 
بل تكلّم يف شأن سيد األنام  ،وجه اجلد كاملسترشدين احملقّقني ىعل

بأقبح الكالم، كما هو عادة األجالف واللئام، ليؤذي قلوب 
غلي قلوب أمة خري املرسلني. املسلمني وطوائف أهل اإلسالم، وي

ن يف قلبه اإلميان، م م بكلمه كلُّفظهر كما أراد هذا الفتان، وتألّ
غري ملتئمة، وظنوا  مؤملة، وقرحةٌ وأصاب املسلمني بقذفه جراحةٌ

ا أي رمني إن مل ينتقموا كاملؤمنني املخلصني، وذكروام من اام أ
لني، ولوال مناألوالسلطنة احملسنة، وتذكُّ عهم أدبر الدولة  عنايات

 كاانني. لوا عمالً، لعمالربطانية

                                                           

 يبدو أنه سهو من الناسخ والصحيح "تليق". (الناشر) �
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وال شك أن هذا السفيه اعتدى يف كلماته، وأغرى العامة 
ةفألجل ذلك قد هاجت الضوضا ،كالغالني جبهالته، وجاوز احلد ،

نة النياحة، واشتعل الطبائع روارتفعت األصوات، وتضاغى الناس ب
لئ اجلرائدمن هذه الوقاحة، وم  بتلك األذكار، وقام كل أحد

مبا آذى كاملعتدين. املضمار، ككُماة 

واحلاصل أنه افترى وجترم، وأراد أن يستأصل احلق ويتصرم، 
الناس، وأراد أن يطفئ أنوار النرباس،  طغليظا إلغال وأسبل غطاًء

فنهض املسلمون مستشيطني مشتعلني، وصاروا طرائق قدا زاعقني د
رافع غ األمر إىل احلكّام، ويتمغتاظني. فذهب بعضهم إىل أن يبلِّ

الوا إىل الرد على تلك األوهام، ملغرض االنتقام، واآلخرون 
فالذين اختاروا الترافع عرضوا  .وحسبوه من واجبات اإلسالم

 .شكواهم على حضرة نائب الدولة، وأرسلوا ما كتبوا هلذه اخلطّة
واآلخرون ومجوا من  .والفريق الثاين توجهوا إىل رد الكتاب

يف األعمال واآلراء، واستخلص كل  اب، وكذلك اختلفواياالكت
يدما ه إليه من الدهاء. أحد 

رِفالذي أُشب حي، وتفَلقَّسه حدسي، أن األصوب طريق  الرد
وإين أعلم ب ،بالسب ال االستغاثة وال السب ،بال املسلمني، لْوالذب

وما عرى قلوب املؤمنني من ألسن املؤذين، ولكين أرى اخلري يف أن 
ب احملاكمات، وال نوقع أنفسنا يف املخاصمات، ونتحامى أموالنا جنتن

نا من القيام أمام القضاة، ونصرب عراضأمن غرامات التنازعات، و
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عند أحكم احلاكمني.  ةًربمنا م ديعلعلى ضجرٍ أصابنا، وغم أذابنا، 
وما نسينا ما رأينا من جور وعسفوأي ، رح رضوقد ي خبسف ،

نا ما هيج األسف نسآينا يف ديننا القومي، ورسولنا الكرمي، وأُوذ
ى الزفرات. بيد أن وأجرى العربات، وشاهدنا ما أضجر القلب وزج

لة، ولالدولة الربطانية هلؤالء كاألواصر املؤميسني حقوقعلى  قس
ال ترضاه هذه السلطنة،  رمهم أمرح ذَبن هذه الدولة، ونعلم أنَّ

جيب  ذا القصد وتشق عليها هذه املعدلة، وهلا علينا مننوينصبها ه
أن ال نلغيها، فلنصرب على ما أصابنا لعلنا نرضيها. وما نفعل بتعذيب 

امها العادلني؟ ووجدنا م كثريا ا من حكّنموقد رأينا أ .املتنصرين
وسرور وخفضٍ من غض يف الدين، وحبور، وما مس نا منهم شظف

يةًكالظ وال جنفوقوالً فعالً املني من السالطني، بل أعطونا حر ،
ا ا من هذه الدولة، وال قشفً، وما رأينا سوًءوالًوطَ وأرضونا حفاوةً

اخلالصة"ام كأي"�ذ مينا حتت ظلّها مببل ر ،ا التمائم،  يطتعن
 نا بكنفها آمنني. وجعلها اهللا لنا كعنيٍشبنا العمائم، وع يطتونِ

ط إىل هذه الدولة بعض كعني جنتلي ا، فنحاذر أن يفرنستسقيها، و
الشبهات، وحتسات. فلذلك ما بنا من قوم يضمرون الفساد يف الني

ترافع لتعذيب هذا القذّاف الشرير، وأعرضنا عن مثل نأن برضينا 

                                                           

�
 َالذين  - أيام اإلرهاب واالضطهاد الذي عاىن منه املسلمون خالل حكم السيخ أي

 )الناشر( .ز إىل البنجاباإلجنلي قبل دخول  -يطلقون على أنفسهم "اخلالصة" أيضا 
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١٨٠

تلكه الدولة، وال تستجادنا أنه عمل ال ترضاه هذه التدابري، وحسب 
 ضني. السلطنة، فكففنا كاملعر

ومسعت أن بعض املستعجلني من املسلمني، أرسلوا رسائل إىل 
الدولة مستغيثني، ومتنوا أن يؤخذ املؤلّف كارمني، وإن هي إال 

اخلري،  أماين كأماين اانني، وأما حنن فما نرى يف هذا التدبري عاقبةَ
وال تفصاء، ا من الضري، بل هو فعل ال نتيجة له من غري مشاتة األعدي

ولو سلكنا سبيل  .وال يستكفى به االفتتان مبكائد أهل االفتراء
عزى إىل فضوح االستغاثة، ونترافع ألخذ مؤلّف هذه الرسالة، لن

رهاحلصر، ونعند أهل العصر، ويقال فينا أقوال بغوائل  ق مبعتبة
م إرضنا حبصائد األلسنة، ويقول السفهاء ع عالزخرفة، ويقطَ
تيان باجلواب، فال جرم توجهوا إىل احلكّام من التضرم عجزوا من اإل

واالضطراب، فبعد ذلك ال تبقى لنا معذرة، وترجع إلينا مندمة 
ود هذه البغية، وليس نية، ونرفليس بصواب أن نطلب هذه املُ .وتبعة
حبري ضحي أنفسنا من مأمن أن نسعى كالنادبات إىل السلطنة، ون

نة، ونضير ع أوقاتنا يف البكاء والصراخ كالنسوة، وال نفكّاحلجج البي
زيح وساوس هلدم بناء هذه الفم، وال نه إىل خزعبيالرقة، وال نتوج

جهالم، ونتركهم يف كربهم وزهوهم، وال ننبههم على غلطهم 
وسهوهم، وال نأخذهم على تام وافترائهم، وال نرِي اخللق 

مبا يناهلم من احلاكمني. بل ينبغي أن خيانتهم وقلّة حيائهم، ونفرح 
ر أقالمهم، وجنعل كَنكسجيح أوهامهم، ونلضغةًمللماضغني.  هم م
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١٨١

ا يف خدمة الدين، وما عرفنا صنيعة وإن مل نفعل هذا فما فعلنا شيئً
ني. فإن اهللا احملسنني، وما شكرنا بل أنفدنا الوقت غافل اهللا خريِ

ع أهل ، لنحق احلق ونبطل ما صنهلذه األمور وهب لنا حرية تامة
الزور، فلو مل منتذه احلُ عِة، فما شكرنا نعم اهللا ذي اجلود ري

واملوهبة، وما كنا من الشاكرين. أمل تروا كيف نعيش أحرارا حتت 
وتينا حرية يف مباحث نا يف ديننا وأُرهذه السلطنة، وكيف خي ظلّ

ن حبسٍ كنا فيها يف عهد دولة مامللّة اإلسالمية، وأُخرجنا 
، وفُوضنا إىل قوم رامحني؟ وإنّ حكّامنا ال مينعوننا من "اخلالصة"

الرفق  يكفأوننا إن كان البحث يف حللِ املناظرات واملباحثات، وال
وبصحبني. فألجل ذلك نستسين دولتهم ة النيات، وال حييفون متعص

ا ال نرى تونستغزر دم، فإنمية نصرلهم عند ردمذهبهم  ب جذو
ب القلوب إىل حمبتهم، وأمال وإزراء ملّتهم، وهذا هو الذي جذَ

م قوم الطبائع إىل طاعتهم، وأحبهم إلينا كالسالطني املسلمني. وإ
ونا مبنتهم ال بسالسل حكومتهم، وقيدونا بأيادي نعمتهم ال سرقد أَ

ر مربم، والذين فواهللا قد وجب شكرهم وشك .بأيدي سطوم
مينعون من شكر الدولة الربطانية، وينددون بأنه من مناهي امللّة، فقد 

دوا موردم ظاملني؟ جاءوا بظلم وزور، وتورا ليس مبأثور. أحيسبو
معروفهم وجلّى. انظروا إىل بالدنا وأهلها  حاشا هللا وكالّ، بل جلَّ

، وما هذا السواد ما أمين ،املخصبني، من القانطني واملتغربني. انظروا
جأ يِهذه البالدرت مساجدنا بعد ختريبها، وأُحمع !نا بعد  يتننس
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١٨٢

تتبيبها، وأُنريت مآذننا بعد إظالمها، ورفعت مناورها بعد إعدامها، 
ورأينا النهار بعد الليلة الليالء، ووصلنا األار بعد فقدان املاء، وفُتح 

ينا اهللا الوحيد، وعال صيت التوحيد، وترجاجلوامع واملساجد لذكر 
زيح مسومبعد متادي األيام أن ي وعظ فظنا  الكفر ترياقاإلسالم، وح

ئكل مفاج من شردنا من توع ،يالغربة ه واقترب ماء عاجٍإىل م ،
النضارة من سرحتنا، وكاد حيلّ مبنبتنا وأصبحنا آمنني. حىت ألفينا 

دق وأهل الوداد، وتبدى االعناد، كاألص ألوى عنقه منمن  كلَّ
األساود كأعوان النوقُلِّآد ،ب جرنا وبجعقل إىل الصالح رنا ون

ضوالسداد، ونرنا بدولة جاءت كععند سنة مجاد، فرأَ هادهذه  ت
نا، نا ورمحتمرنا، فآوتضذوبنا وطّلعت على اأمرنا، و الدولة دخيلةَ

وواستعاد أمرنا إىل نعيم بعد عذاب أليم، فاآلن نا، حىتنا وتفقّدت 
د يف تغر .ألبداننا وال وخز أجفاننا، وال خنس نرقد الليل ملَْء

على دوحة الصفاء، بعد ما كنا  مايسةً التهاين والنعماء بساتيننا بالبلُ
صدنفوا.. أليس بواجب أن نشكر دولةًم من أنواع البالء. فأنص 

ذه اإلنعامات، وأُا هلجعلها اهللا سببات؟ رِخجنا بيديها من سجن البلي
حسن إليها  هلا أن نرفع أليس حبقالضراعة واالبتهال، ون أكف

بالدعاء كما أحسنت ا قلوب ا طافحة سرورا، إلينا بالنوال؟ فإن لنا
ووجوها متهللة ومستبشرة حبورا، وأياملا مئت أمنة، وليايلَا وحري 

مةًخت راحض نِولُهة، وترى منازلَي ج الزينة، وال خوفمزدانة بأ 
وال فزع ولو مررنا على أسود العرينة. ضالفشل على  ربت خزي
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١٨٣

الظاملني، وضاقت األرض على املرجفني املبطلني، ونعيش مسترحيني 
ظلم كان أكرب من هذا الظلم أن ال نشكر هذه الدولة  آمنني. فأي
ضمر احلقداحملسنة، ون ؟والبغاوة والشر إن  أهذا صالح؟ بل فسق

كنتم عاملني. فويلٌ للذين يبغون الفساد، ويضمرون العناد، واهللا ال 
حيب املفسدين. إم قوم ذهلوا آداب الشكر عند رؤية النعمة، 

ليه من أمور الشريعة، وجاءوا شيئا عما ندب  وأنساهم الشيطان كلَّ
إدة اجلاهلية،  يوما بقا، ا، وجازوا عن القصد جدفيهم إال محي

ة، وال ميشون كالذي خشف، وال خيلعون ودلَ يوفورة النفس األبي
مغشوشني. أمل  "خالصة"الصلف، وال يذكرون ما سلف يف زمن 

يعلموا أن الشكر ألهله من وصايا القرآن، وإكرام احملسن مما نطق به 
نا لِّح ذة موابِكتاب الرمحن؟ وإن الدولة الربطانية قد جعلها اهللا

فظاَءوعقدنا، وح م إىل املرادات يقظت ا وصلنانا ورقدنا، وإن
ونا من اآلفات املخوفة، فكيف ال نشكر هلم ونعلم بة، وجنَاملستعذَ

اهللا علينا؟  أم أحسنوا إلينا؟ وكيف نفارقهم وندري أم حرساُء
واهللا حيب با قبل ذلك غُصا قُرانا وعقارنا،  احملسنني. وكنمن

ب دارروخ رانا ومققارسوب وتوايل نا، ودنا حتت انتياب الن
 رت راحتنا وفرغت ساحتنا، حىت أُخرجنا من أمالكالكُرب، وصفَ

كْت ،وأرضني، وقصورٍ وبساتني وأوطانني. وطُردنا ئمبني مغتم
لكنا مسلكئنا كاجلمادات، وسطد والغلمان، العبا كالعجماوات، وو

نا بأخف جرحٍ ثِّممن نوع اإلنسان. ورمبا أُ زلةًـنا باألرذلني منقْحولُ
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١٨٤

ا حيوانأصاب منلبنا أو ا، أو مبا قطعأُجلئنانا أغصانا، فقُتلنا أو ص� 
بني. مث رمحنا اهللا وأتى بالدولة الربطانية من تاركني أوطانا ومتغر

 خيتار لعباده من يشاء، يؤيت ديار بعيدة وبالد نائية، وكان األمر هللا
زع املُلك ممن يشاء، وهو أرحم الرامحني. إنه ـوين ،امللك من يشاء

، مث بدل تعبنا ونصبنا "اخلالصة"ع احلكومة إىل أهلها بعد خبال دفَ
نا أرضنا مرة أخرى، بعد ما أُخرِجنا كأوابد بالنعمة والراحة، وأورثَ

تسلّمني. ورد إلينا قُرانا وعقارنا، الفال، ورجعنا إىل أوطاننا ساملني م
 وسكنا يف بيوتنا آمنني.  ،وفضتنا ونضارنا، إال ما شاء اهللا

وإنا ما تعلّقنا بأهداب هذه السلطنة إال بعد ما شاهدنا خصائص 
هذه احلكومة، وأمعنا النظر يف نعمها متوسمني، وسرحنا الطرف يف 

نوبِنا وخطوبنا،  يةُداوِنا، ومكروبِ ميسمها متفرسني، فإذا هي دواُء
ا سديق إلينا األموال، بعو أاملنبع و ما استحالت احلال، وغارعلَو 

 العيال، ونجينا ا من الدهر املوقع، والفقر املدقع، وكُنا من قبلُ
شججينا أوراق الراحة من أيدي نا فال الكروب من الشجى، وطو
نا إال الوجى، وما صدورنا إال وى، وما كانت تعرف أقدامطَّال

نا ئوى، ومر علينا ليايل ما كان فراشنا فيها إال الوهاد، وال موطاجلَ
 قلْو اهلموم بأذكار هذه الدولة، وجنتلي زمننا طَإال القتاد، فكُنا جنلُ

ذه الدولة إب الوجه بشار تلك املعدلة، حىت أسعف اهللا مبرادنا، وجاء

                                                           

 " كما تدل عليه الترمجة الفارسية. (الناشر)يناأُجليبدو أنه سهو الناسخ والصحيح " �
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١٨٥

عن  أُ، وتدريوم نزهةً كلَّ لنا بشارة تنشئإلسعادنا، فوصلنا ا 
نا من اخلوف واإلمالق، ونقلنا من عدم ص، إىل أن خلِّقلوبنا كربةً

راق إىل اإلرفاق، وجاءنا النالعظم األجانب يف عم من اآلفاق، ون
خفاق. وقد كنا يف نا مبرامنا بعد خفوق راية اإلزسلك الرفاق، وفُ

فاوز الغربة، وبلينا ن ديارنا ولُفظنا إىل مأُخرجنا م "اخلالصة"عهد 
انية، فكأنا وجدنا طالدولة الرب مبجيءية. فلما من اهللا علينا نبإعواز املُ

زوالربكة،  لَما فقدنا من اخلزائن اإلميانية، فصار نزوهلا لنا ن العز
ا حبورا وفرحة، بعد ما لبثنا  ومغناه سبب الفوز والغنية، ورأينا

الناس، إىل مراتب  أُخريات ن ذُلِّاملصائب برهة، ورفعنا م على
للقوم كالرأس، ونجينا من قطوب اخلطوب، وحروب  مه رجالٍ

 دوكنا مند األبصار إىل ذلك الوقت السعيد، كما تم .الكروب
األعني هلالل العيد، وكنا نبسط يد الدعاء هلذه الدولة، مبا أصابتنا 

الوطن وأُخرِجنا من  لفأ، ونبا بِنا م"خلالصةا"مصائب يف زمن 
البقعة. وكانت آباؤنا اقتعدوا غارب عدوا االغتراب، مبا أُكرِهوا وب

ما كان هلم من القرى،  من األتراب، فتركوا دار رياستهم ومجيع
ونصورا، وتركوا راحة ىروا ركاب السعوجابوا يف سريهم و ،

أوا وحبورا، وأنضجاردهم تارا، حىت س يارا، وما رأوا ليال وال
كفّ ،وردوا محى رياسةلتهم حبراسة، فسراخلوف  وا إجياس

ه إىل أيام، ورأوا لُواستشعارعاع مث طلعت  .ه بعد آالماألمن وأزهار
العنايات الرمحانية،  مزنُ وأمطرت علينا مشس الدولة الربطانية،
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١٨٦

عم العوف، ، وصرنا خمصبني نِنا لباس األمن بعد أيام اخلوففتسربلْ
فعلْدعبتنا، ومنا وآباؤنا إىل منبت شن فال غربتنا، نا إىل األوكار م

  وهنأنا أنفسنا فرحني.
 ت إلينا أيام اإلسالم، ولو أنصفنا لشهدنا أن هذه السلطنة رد

وفتحت علينا أبوابا لنصرة دين خري األنام، وكنا يف زمن دولة 
وما كان لنا أن نقيم الصالة على السيوف واألسنة، أوذينا ب "اخلالصة"

طريق السنة، ونؤذّن باجلهر كما ندب عليه يف الْملّة. ومل يكن بد من 
نا إىل األمن دفرد .على إيذائهم، ومل يكن سبيل لدفع جفائهم الصمت

ل قسيسني باأللسنة. إال تطاو يهذه السلطنة، وما بق جميءواألمان عند 
وجكلَّ احلريةُ لَع ا تركنا القذف بالقذف لئالّ جاالًحربٍ سولكن ،

، وال نكون من املتعسفني. وما منعت السلطنة أن نفتح نشابه دجاالً
األلسن باجلواب، بل لنا أن نقول أكرب مما قالوا ونصب عليهم مطرا من 

مام يصدر منه فعل الكالب، وال يستقري احلَال العذاب، ولكن املرء 
  عامي التباب.ظه اجلوع إىل ملو لفَ يفةَاجل

 بيهم قد عسوعوكان ي ،أيعيبون نبينا على الشغف بالنساء 
على شره األكل وشالصهباء؟ وقد ثبت من اإلجنيل أنه آوى  بِر
عنده بةًغة، وكانت امرأةً ، وكانت زانيةًيوفاسقة وشقي ة يف شاب

، وما أعرض صرف عنها وما قامثياب نظيفة مع صورة لطيفة، فما ان
عنها وما أالما وآنس بل استأنس ، بطيب الكالم، حىت جلعت 
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١٨٧

كان قد كُِسب من احلرام �ن عطرها اليتومسحت على رأسه م. 
ةوهذه  .أخرى وكلّمها، وسألت وعلّمها وكذلك أقبل على بغي

حركات ال يستحسنها تقيفما اجلواب إن اعترض شقي ، .  
أن النكاح على وجه احلالل خري من تلك األفعال،  كوال ش

ومن كان كيسوع شابا طريرا أعزب مفتقرا إىل االزدواج، فأي 
شبهة أُال تفْج فمن كان مشّر عن �عند رؤية هذا االمتزاج القلب .

ه دعن ساع رالرتكاض، فليحِس س الصفاقةَذراعيه العتراض، ولبِ
  عند أهل التقوى والدراية. وأوجب حقهلذه الزراية، فإا أ

وأما حنن فصربنا على أقواهلم، وثبتنا قلوبنا حتت أثقاهلم، لتعلم  
الدولة أنا لسنا مبستشيطني مشتعلني، وال نبغي الفساد باملفسدين. 

ا عصم أموالنا وأعراضنا وال ننسى إحسان هذه احلكومة، فإ
وراحة، وال نرِد  ن نعيش خبفضٍودماءنا من أيدي الفئة الظاملة، فاآل

مورد غرامة ن غري جرمية، وال حنلّ دار ذلّة من غري معصية، بل م
كفَكل ن نأمن ممة وآفة، ونَى غوائل فجر فكيف نكفُ رة،فَوكَ رة

قبل هذه األيام، وما كان لنا أن  لَعم املنعمني؟ وكنا منشي كأقزنِ
زمان  "اخلالصة"وكان زمان  خري األنام،دين نتكلم بشيء يف دعوة 

غالذل واملصيبة صت علينا فيه الشرفاء، وأسادت اإل ربماء، وص
                                                           

�
 يبدو أنه سهو والصحيح "الذي". (الناشر)  

ـ  � ا نكرم املسيح ونعلم أنه كان تقيا هذا ما كتبنا من األناجيل على سبيل اإللزام، وإن
 ومن األنبياء الكرام. منه
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١٨٨

القلم بذكرها، وخرجنا من أوطاننا باكني. فقُلّب  مصائب ينشق
أمرذه الدولة من بؤسٍ إىل ر ناخاء، ومن زععٍز خاء، وفُتإىل رح 

ا الفرة لنا بعناياج، وأوتينا احلريبعد األسر والعج، وصرنا متنعمني ر
مرموق الرخاء، بعد ما كنا يف أنواع البالء. ورأينا لنا هذه الدولة 

كريف ةبعد االعتالل، فألجل تلك املنن  بعد اإلحمال، أو كصح
طوية وإخالص الواآلالء واإلحسانات، وجب شكرها بصدق 

ندعو اهللا أن النيات. فندعو هلا بألسنة صادقة، وقلوب صافية، و
اخلري، وحيفظها من أنواع الغمة  عاقبةَ امللكة القيصرةجيعل هلذه 

ا من التعرف ف عنها املكاره واآلفات، وجيعل هلا حظدوالضري، ويص
 وإنه أرحم الرامحني. ،إليه بالفضل والعنايات، إنه يفعل ما يشاء

ةًها مفلما رأينا هذه املنن من هذه الدولة، وألفينا إراداتعلى  بني
حسن النية، فهمنا أنه ال ينبغي أن نؤذيها يف قومها بعد هذه 
الصنيعة، وال جيوز أن نطلب منها ما ينصبها لبعض مصاحل السلطنة، 
بل الواجب أن جنادل القسيسني باحلكمة واملوعظة احلسنة، وندفع 

  باليت هي أحسن ونترك الترافع إىل احلكومة.
نا قلوب داه، وجرحتيسني قد بلغ مقس فذْونعلم أن قَ ،هذا 

 وزالذئب على اخلروف، ونزوا ن مداه، وإم وثبوا على عامتنا وثبةَ
وف، فسقي كثري من أيديهم كأس احلتوف، وبلغوا جالنمر املَ

بدبلَجغ بالسيوف، وتراءوا من كل حدبٍ ناسلنيلهم ما ليس ي. 
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١٨٩

وال تغتموا وال حتزنوا  أخبار فال حاجة إىل إظهار، من وقد أتتكم
 واربأوا أيام اهللا صابرين.

د الكروب،  واألمر الذي حدث اآلن وأضجرالقلوب، وجد
 وعظّم اخلطوب، وانتشر وأوقد احلروب، وكرب وأعضل ودق

 "،وأشكل، وخوف بتهاويله وهول، فهو رسالة "أمهات املؤمنني
ذه الرسالة، من رأى ه وقد قامت القيامة منها يف املسلمني. وكلّ

فلعوالضاللة، وهو زاي لَن مؤلّفه مبا مجع السب واملقام، لكي  الوطن
سحلئالّ ي ،وبقيأمن احلكام، فاختار املفر ،جريب وي منه عرةُذ 

اعتراضاته، فنترك قذفه وبذاءه  ملفوظاته، وأُغلوطةُ كلماته، وننت
 مكافاته. وجناسة كلماته، ونفوضه إىل اهللا ويومِ

وأما ما افترى من شبهاته، اليت تولّدت من محقه وزيغ خياالته، 
فذلك أمر اوإن احلق شيء ال ميكن أحد .ب إزالته جبميع جهاتهوج 

مؤكّد ملن كان له  مث غرية اإلسالم فرض .التقدم عنه وال التأخر
ر، فإن املؤلّف اجترأ وهتاحلياء والتدبرم الدين، وصال وبارزك ح، 

ورة، سكأسد من العرين. وقد حان أن يكون رجالكم كقَزوا فبارِ
خال، فاتقوا ونساؤكم كلبوة، وأبناؤكم كأشبال، وأعداؤكم كِس

 .اهللا وعليه توكّلوا إن كنتم مؤمنني

وقد سبق منا الذكر بأن القوم تفرقوا يف أمر كتابه، فبعضهم 
استحسنوا التوجه إىل جوابه، واستهجنوا أن يرفع الشكوى إىل 

مارات العجز واملسكنة، وفيه شيء خيالف أالسلطنة، فإا من 
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١٩٠

التأدب بالدولة العالية، وقالوا إن الترافع ليس من املصلحة، فال 
بأنواع احليلة، بل اصربوا  تسعوا إىل حكّام الدولة، وال تقصدوا سيئةً

ضوا دموعكم املنهالت، وال تذكروا ما قيل من اجلهالت، وغي
نسب بشأن الشرفاء، وال تسعوا إىل أي أحسن ووادفعوا باليت ه

باألدلّة القاطعة،  احملاكمات بالصراخ والبكاء، وإن لنا كل يوم غلبةً
نا عند العقالء، وال ر ديندامغة بالرباهني اليقينية، فال يحتقَ وسطوةً

فالرجوع إىل احلكومة كالنائحات، أمر ال  ،ر بتحقري السفهاءيحقَّ
العدو بواحد فنستريح بعد هذا ملستحسنات. وليس يعده غيور من ا

نكاله، بل نرى كثريا من أمثاله، هلم أقوال كأقواله، ومكالٌ كمثل 
 ،ومل يبق بلدة وال مدينة من مدائن هذه البالد، إال نزلوا ا ،مكاله

وختيموا للفساد يف األرضني. وكانوا يف أول زمنهم يتزهدون، 
دونويوح، م ويراوضون، ويكفّون األلسن وال ضون أنفسهويرو

يهذون. مث خلفوا من بعدهم خلف عدلوا عن تلك اخلصلة، ورفضوا 
لّة، وهجوا األتقياء واألصفياء، وتركوا الصالة وأكلوا وصايا الْم

وسبق  ،زير، وشربوا اخلمر وعبدوا إنسانا كمثلهم الفقريـاخلن
خري العباد، وقذفوا ع ة  رضبعضهم على البعض يف سبخري الربي

بالعناد. ألّفوا كتبوالشتم واملكاوحة والق ا مشتملة على السبة، ح
 رة، مع دجل كثري إلغالط العامة، وبلغ عددذبأنواع الع ممزوجةً

بذائهم إىل حد ال يعلمه إال حضرة العزة. فانظروا كيف يعضل األمر 
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١٩١

، وإن هي ويلزم أن نعدو كل يوم إىل احملاكمات ،االستغاثات عند
 إال من احملاالت. 

هذه دالئل هذه الفرقة، واآلخرون يؤثرون طرق االستغاثة، 
ا من األدلّة على تلك املصلحة، وإن هو إال ولكنا ال نرى عندهم شيئً

نكم ختطئون إحرص لالنتقام كعرض الناس والعامة. وإذا قيل هلم 
، ويتكلّمون بإيثار هذه التدابري، فال جييبون جبواب حسن كالنحارير

.عوا النظررجِا ،كالسفهاء املتعصبني. وقلنا أيها الناس
•  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
•
وال سيما يف  -يف هذا الكتاب قد ذكر أن حضرته مقدمة الناشر كما أشرنا يف  

منهج  : عدم اتباعا وقواعد للرد على مسألة كهذه منهاأسس -القسم األردي منه 
هؤالء املهامجني أو اعتقاهلم، ألن يف هذا إقامة للحجة على لردع التوجه للحكام 

  هذه التهم.املسلمني فكأم ال ميلكون جوابا على 
معاقبة بدال من على التعقل والرد على هذه اهلجمات وتبيان بطالا  احلثُّ ومنها:

  الشخص املهاجم حبد ذاته، ألنه ليس األول ولن يكون األخري.
األمن والنظام وعدم إثارة االضطراب والفوضى. وقد ذكّر ومنها: ضرورة احلفاظ على 

دلوا ومنعوا عدوان فريق على آخر، فهم بذلك بأن احلكام إذا أعطوا الناس حريتهم وع
يكونون قد أحسنوا إىل اجلميع وإىل املسلمني خصوصا، ويصبح واجبا على املسلمني 

 ، وغري ذلك من القواعد واألسس. (الناشر)تأدية الشكر هلم
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١٩٥

  

                   

  صورة غالف الطبعة األوىل هلذا الكتاب     
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١٩٧

  

١ð†è½a@åÇ@†öbÔÇ  
 السامية من الضروري أن أكشف على احلكومة اإلجنليزية

عن اإلمام  -اليت تسمي نفسها أهلَ احلديث -أفكار الفرقة الوهابية
أنه املولوي أبو سعيد حممد حسني البطالوي يزعم دي، واليت امله
عقيديت وأبناء مجاعيت يف ذلك. ألن أصل كل  إىل جانبهلا،  مزعي

هذا النـزاع واالختالف أين ال أقبل مبثل هذا املهدي، لذا يرونين 
كافرا، بينما أراهم على خطأ. فأسجل فيما يلي عقيدة هؤالء 

وإن كانت عقيدةُ أهل احلديث هذه،  مبحاذاة عقيديت عن املهدي،
 ،الذين امسهم األصلي الوهابيون، مذكورةً يف مئات جمالم وكتبهم

أن أبين شيئا عن هذه العقيدة من كُتب من املناسب إال أنين أرى 
يق حسن خان؛ ألن املولوي حممد حسني الذي يتزعمهم دنواب صال

إشاعة  قرن (راجعقد آمن بأن صديق حسن خان هو جمدد هذا ال
السنة)، ويرى من الواجب على كل فرد من أهل احلديث أن يعمل 

  بكُتبه بصفتها توجيهات ادد، وهي: 
عقيدة املشايخ الذين يعارضوننا 

  يف املهدي

يق حسن صدنواب اللقد كتب 

 عقيديت وأبناء مجاعيت

  عن املهدي  

إن عقيديت وأبناء مجاعيت عن 

                                                           
هذا الكتاب.  املوجود يف لنص األرديعربية لترمجة  ١٩٦من هنا إىل صفحة  ١

  (الناشر)
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١٩٨

من  ٣٧٣خان يف الصفحة 
كتابه "حجج الكرامة" وابنه 
سيد نور احلسن خان يف 

تابه "اقتراب من ك ٦٤الصفحة 
الساعة" عن عقيدة أهل 
احلديث يف املهدي ما ملخصه: 
"إن املهدي فور ظهوره سيكثر 
من قتل النصارى لدرجة لن 

الناجون منهم على  عندها يقدر
احلكم وامللك، وإن رائحة 
السلطة ستخرج من دماغهم، 
وسيهربون أذالء." مث يقول يف 
السطر الثامن من الصفحة 

 من كتاب "حجج ٣٧٤
الكرامة": "بعد هذا االنتصار 

ّسوف يهاجم املهدي  اهلند
ويفتحها، وسوف يحضر له 
ملك اهلند واألغالل يف عنقه، 
وستنهب مجيع خزائن احلكومة 

وعود هي املهدي واملسيح امل
أن مجيع األحاديث عن ظهور 
مهدي من هذا النوع ال جتدر 
بالقبول والثقة أبدا، فهي 

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

 ) أوال: األحاديث١أقسام: (
 وغري الصحيحة املوضوعة

والباطلة، واليت رواا 
متهمون باخليانة والكذب، 

 مسلم وال يعتمد عليها أي
) ثانيا: ٢حيب الدين. (

األحاديث الضعيفة واروحة 
وساقطة االعتبار لوجود 
التناقض واالختالف فيها، 
وإن أئمة احلديث املشهورين 

 ،إما أم مل يذكروها البتة
وإما ذكروها على أا 
جمروحة وغري جديرة بالثقة، 




	�ن�א������������� �������א������������������������������������������������������������������������������������������ �

                                                           � �

  

١٩٩

  

واملصارف." وهناك مزيد من 
من  ٦٤شرحها يف الصفحة 

كتاب "اقتراب الساعة" من 
السطر الثالث عشر إىل السطر 
الثامن عشر من الصفحة 

: "إن ملوك ٦٤ملذكورة أي ا
اهلند سيؤتى م واألغالل يف 

وسيحلَّى  ،أعناقهم إىل املهدي
بيت املقدس من خزائنهم" 
(وبعده يسجل الكاتب رأْيه 
ويدعمه بأقواله الشخصية 
حيث قال: "أنا أقول: ال يوجد 
يف اهلند أي ملك يف العصر 
الراهن، غري بضعة زعماء من 

م اهلندوس أو املسلمني، وه
ليسوا حكاما مستقلّني بل هم 
باالسم فقط؛ فملوك هذه 
الوالية أوروبيون، وأغلب الظن 
أم سيبقون حكام البالد حىت 

أي ظهور املهدي،  ،ذلك الزمن

ومل يوثقوا الرواة، أي مل 
يشهدوا على صدق الرواة 

) ثالثا: ٣( وأمانتهم.
األحاديث اليت هي يف احلقيقة 
صحيحةٌ وحتققت صحتها عن 
عدة طرق، إال أا إما قد 
حتققت يف الزمن السابق 
ومضت مدة على انقطاع 
ّتلك احلروب، ومل تبق أي 

حالة منتظرة، وإما أا ال 
 ذكر اخلالفةَ املادية واملعاركت

 ،املادية، وإمنا تبشر باملهدي
يتمتع باهلدى. أي بشخص 

وذُكر بإشارات بل بكلمات 
واضحة أيضا أنه لن يتمتع 

واحلكومة  السلطانية باخلالفة
املادية ولن يقاتل ولن يسفك 
الدماء ولن ميلك أي جيش، 
وإمنا سيقيم اإلميان يف القلوب 
من جديد بالقوة الروحانية 
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٢٠٠

وهم الذين سيحضرون أمام 
املهدي معتقَلني." وقد كتب 
املذكور آنفا نفسه "أم 
سيحضرون أمام املهدي 

د واألغالل يف أعناقهم." وق
ورد يف "حجج الكرامة" أن 
ذلك الزمن وشيك، ولعل كل 
ذلك سيحدث يف القرن الرابع 
عشر اهلجري. مث ورد يف 

من "اقتراب  ٦٥الصفحة 
الساعة": "إن املهدي سيكسر 
صليب النصارى، أي سيقضي 
على دينهم". مث ورد يف 

من حجج  ٣٨١الصفحة 
الكرامة: "إن عيسى بعد نزوله 
ا من السماء سيكون وزير

للمهدي، وإن امللك سيكون 
املهدي." مث يبشر يف الصفحة 

بأن زمن ظهور املهدي  ٣٨٣

 وتركيز القلب، كما هو
واضح من حديث "ال مهدي 

 سنند يف إال عيسى" الوار
ابنِ ماجة املعروف باالسم 
نفسه، وكتابِ احلاكمِ 
"املستدرك" يف رواية أنس ابن 
مالك. وهذه الرواية رواها 

 عناجلَندي  حممد بن خالد
عن احلسن  بن صاحل بانأَ

مالك  أنس بن البصري عن
، ومعىن �عن رسول اهللا 

احلديث أنه ليس هناك أي 
مهدي إال الذي سيأيت 

بعه، أي بصفات عيسى وط
 املوعود غري لن يأيت املسيح
املهدي الذي سيبعث على 

ووفق  �طبع عيسى 
تعليمه، أي لن يرد السيئة 
مبثلها ولن يقاتل، وسينشر 
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٢٠١

  

قد اقترب. مث يقول يف صفحة 
بأن فرقة من املسلمني ال  ٣٨٤

تقبل بأن املهدي سيظهر ذا 
الشأن واألمر، أي سيأيت بصفته 
غازيا جماهدا، وهي على خطأ. 
ألن ظهور املهدي ذه العالمة 

أي  ،الصحاح الستةثابت من 
من الكتب الستة املوثوق ا. 

نواب صديق حسن المث يقول 
من  ٣٩٥خان يف الصفحة 

"حجج الكرامة" إن زمن 
ظهور املهدي قريب جدا، وقد 
ظهرت مجيع العالمات، وإن 
اإلسالم قد ضعف كثريا. مث 

من  ٤٢٤يقول يف صفحة 
حجج الكرامة: "إن عيسى هو 

سيف اآلخر سينشر اإلسالم بال
كاملهدي. فلن يقبل غري أمرين؛ 
القتل أو قبول اإلسالم". كما 

من كتاب  ٣١ورد يف الصفحة 

اهلداية بأسوته الطاهرة 
وبإظهار اآليات السماوية. 
ويؤيد هذا احلديثَ ذلك 
احلديثُ الذي كتبه اإلمام 
البخاري يف صحيحه الذي 

احلرب" أي  ينص على "يضع
أن املهدي الذي يسمى 
مسيحا موعودا أيضا، سيقطع 
دابر احلروب الدينية ائيا، 
وسيوجه (أتباعه) أن ال 
خيوضوا احلرب من أجل 
الدين، بل ينشروا الدين 
بواسطة أنوار الصدق 
ومعجزات األخالق وآيات 
قربِ اهللا. فأنا أقول صدقا 
وحقا بأن الذي يقاتل اآلن 

أو يدعم أي  من أجل الدين
مقاتل أو يقدم مثل هذه 
املقترحات صراحة أو سرا، 
أو خيفي يف قلبه هذه 
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٢٠٢

"أحوال اآلخرة" أن النصارى 
الذين لن يؤمنوا سيقتلون 

  كلُّهم. 
هذه هي عقائد  ؛باختصار

حممد حسني وفرقته اليت تسمى 
اآلن بأهل احلديث، بينما 
يسميهم عامةُ املسلمني 

يني، ويقدم حممد حسني بالوهاب
وترمجانا نفسه زعيما وحماميا 

هلم. هؤالء يؤسسون عقائدهم 
هذه على تلك الروايات اليت 
ذُكرت يف باب املالحم من 

لألحاديث الكتاب املشهور 
الذي يسمى "املشكاة"، وهم 
خمطئون يف ذلك. فاملالحم يف 
اللغة العربية هي املعارك 

اد الكبرية، ويزعم هؤالء أن املر
من هذه املالحم تلك احلروب 

ّضد  اليت خيوضها املهدي

فهو يعصي اهللا  ،األمنيات
ورسولَه، وخيرج من 
وصايامها وحدودمها 

  وفرائضهما. 
وأنا أخرب اآلن حكوميت 
احملسنةَ أنين أنا ذلك املسيح 
املوعود الفائز باهلدى من اهللا 

ح واملتخلِّق بأخالق املسي
، وجيب على كل واحد �

أن خيتربين يف هذه األخالق 
وينبذ الظن السيئ من قلبه. 
ولئن تدبرمت تعاليمي املمتدة 
على عشرين عاما بدءا من 
"الرباهني األمحدية" لنهاية "سر 
احلقيقة" فلن جتدوا شاهدا 
أكرب منه على نقاء سريريت، 
وإنين أملك اإلثبات أين قد 

ب نشرت هذه الكتب يف العر
وتركيا والشام وكابول 
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٢٠٣

  

النصارى وغريِهم. وهذا الباب 
من  ٣٣١يبدأ من الصفحة 

الد الرابع لكتاب "مظاهر 
احلق" الذي هو شرح املشكاة، 
لكن املؤسف أن هؤالء أخطأوا 
يف فهم هذه األحاديث خطأ 

  فادحا. 
هذه هي عقائد  ؛باختصار

أهلِ  حممد حسني وفرقته
احلديث عن املهدي القادم، 
وال حاجة لبيان  األفكار 
املثرية للفنت واخلطرة ونقيضة 

هؤالء.  حيملهاالسالم اليت 
وأسجل يف العمود املقابل 
مبحاذاا عقائدي أنا وأبناِء 

 انتهىمجاعيت. 

وأرفض  ،وغريها من البالد
رفضا قاطعا بأن املسيح 
 سينـزل من السماء لشن

وأن شخصاً  ،معارك إسالمية
من بين فاطمة باسم املهدي 
سيظهر ويكون ملكا، وأما 

سفك الدماء.  سيبدآنمعا 
لقد كشف اهللا علي أن هذه 
املعتقدات ليست صحيحة 

ويل البتة، ولقد مضى زمن ط
. �على وفاة املسيح 

ويوجد قربه حبي خانيار يف 
كشمري، فكما ثبت بطالنُ 

، نزول املسيح من السماء
كذلك فإن ظهور املهدي 
الغازي أيضا باطل، فمن كان 

 للحق اآلن فليقبله. متعطشا
  انتهى

 العبد املتواضع مرزا غالم أمحد من قاديان :الراقم
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٢٠٤

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  يحنمده نصل

�نيحالْفَات ريخ تأَنو قا بِالْحنمقَو نيبا وننيب حا افْتنب�١ر  
  

ر خالق األرض والسماء ويا أيها الرحيم اللطيف يأيها القد" ٢
  اهلادي 

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

  وأفرِح زمرة األغيار هذه ،كل ممزق السيئَفمزقين أنا 
  وحقق مجيع أمنيام بفضلك  ،أنزل على قلوم غيث رمحتك

  وكن يل عدوا ودمر أعمايل ،وأمطر النار على جدراين وأبوايب
أما إذا كنت وجدتين مطيعا لك وبارا ووجدت أن قبليت هي 

     ..عتباتك
   ..حبا أخفيت سره عن العاملورأيت يف قليب 

  واكشف شيئا من هذه األسرار ،حبب فعاملين
يا أيها الذي تأيت إىل كل باحث وأنت مطلع على حرقة كل 

  ..حمترق

                                                           
١
          ٩٠ :األعراف 
٢
      )املترجم(. من الفارسية قصيدة مترمجة 
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٢٠٥

  

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

  ..يف قليب وأحرقت بلهيبها كل من سواك إن النار اليت أضرمتها
  وبدل ليليت احلالكة هذه بالنهار ،فنور وجهي أيضا بالنار نفسها
البطش ذو اإلله  أيهاوأظهر قوتك  ،افتح عيون هذه الدنيا العمياء

  الشديد
  وأرِ زهرةً من بستانك ،أظهِر نور آيتك من السماء

وقت  نيذكرو فلون الوالغا ،أرى العامل عامرا بالفسق والفجور
  املوت

وإمنا مييلون إىل القصص  غري آني ا،إم غافلون عن احلقائق 
  كاألطفال

قلوم منصرفة عن زقاق  ووجهة ،إن قلوم ختلو من حب اهللا
  احلبيب

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

   
ندما تظهر يف أي قوم فرقةٌ تكون ع أنه ملا كانت السنة منذ القدم

معتقداا ومبادئُها يف نظر ذلك القوم معارِضةً ملعتقداته ومبادئه، فإن 
زعماء ذلك القوم يسعون للقضاء على تلك الفرقة بأي وسيلة 
ممكنة. فهم يسعون جاهدين على الدوام لإلساءة إىل سمعتها عند 
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٢٠٦

د، وأكثرهم البال هالناس واحلكومة؛ كذلك عاملَين بعض مشايخ هذ
معارضةً هو املولوي حممد حسني البطالوي رئيس أشدهم عداًء و

م هذا املسكني على نفسه الراحة، حترير جملة إشاعة السنة. لقد حر
حامال استفتاءه املخجل بتكفريي  "بنارس"إىل "بطاله" فقد جتول من 

بلَّغ طلبا لتثبيت اخلتم عليه، مث حني مل يقتنع طبعه ذه العملية 
 ا وأشداحلكومة عين األكاذيب قائال حبقي إن هذا الرجل متمرد سر
خطرا من املهدي السوداين، مع أنه شخصيا كان قد نشر عين مقاال 

يفيد أنّ من أقصى درجات اإلحلاد الظن  -يف جملته "إشاعة السنة"-
مرارا أنه يشهد بناء عين  بأن هذا اإلنسان متمرد. وكان قد كتب

معرفته الشخصية على أن هذا الرجل ووالده مرزا غالم مرتضى  على
حني مل  ؛مها من ناصحي احلكومة اإلجنليزية ووفيان هلا. باختصار

تلقِ احلكومة العاقلةُ باال ألقوال هذا احلاسد بدأ يثري قومه، ونشر 
فتوى ضدي أنّ قتلَ هذا الرجل من الثواب. فباالطالع على هذه 

ايخ اآلخرون أيضا بقتلي. فمن احلق األكيد أنه لو الفتوى أفىت املش
 أدريفال  السامية، مل يكن اهللا قد آواين بفضله يف ظل هذه احلكومة

ضدي! لقد  كم من مؤامرات كان سيحيكها ااهدون الغزاة
إىل  إذا ذهبت :هددين هذا الرجل مرات عديدة بأمري كابول قائال

هذا الرجل قد ذهب إىل أمري أن كنا نعرف ف. اعود حيتهناك فلن 
إال أن هذا السر ما كُشف علي حىت اآلن، أنه ملاذا وألي  ،كابول
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٢٠٧

  

سبب وعده األمري بقتلي، لكن ال يغينب عن البال أن مبادئي ليست 
مبنية على النفاق، فإذا كان هذا الرجل قد أثار األمري ضدي بقوله: 

اللذين ينتظرمها  "إن هذا الرجل يرفض نزول ذلك املهدي واملسيح"
أهلُ األفكار املادية، فال أخاف األمري يف بيان احلق، وإنين أعلن على 
املأل أين أرفض فكرة ظهور املسيح واملهدي الغازيني. وحىت لو 

إال أنين ال أستطيع أن أختلى عما  ،اعتربت هذه الكلمات مسيئة
حانيا، وأن كشفه اُهللا علي. إنين أؤمن أن اإلسالم سيحرز تقدما رو

الصدق سينشر بالسالم والوئام. إال أنين أُبدي األسى واألسف على 
ويقول  ،يقول للمشايخ سرا أمرا إذ ؛حالة هذا الرجل ذي الوجهني

للحكومة اإلجنليزية خالف ذلك، ويبدي عند أمري كابول عقيدة 
توافق عقيدته لكسب رضاه. إنين متأكد أنه أبدى عند األمري يف 

قيدةً وفق أهداف األمري، فإذا كان األمري يقتل من خيالفه يف كابول ع
العقيدة فورا، فكيف عاد ساملا من عند هذا األمري؟ هل ميكنه 

  يف العقيدة؟! الكابول االعتراف بأنه يتفق مع أمري 
أما معتقدايت فهي صادقة يف احلقيقة وهي مباركة ومنـزهة من 

بأن من معتقدايت أنه لن  كل فتنة أيضا، وميكن أن يفكر كل عاقل
ليكون أكرب بالدماء  يأيت أي مهدي أو مسيح يخضب األرض

 إجنازاته إكراه الناس على اعتناق اإلسالم. فما أروع هذه العقائد
الصاحلة اليت بناؤها على األمن ومبادئ احللم فقط! واليت ال تسنح 

جلرب، وال تفرض ا فرصةٌ ألي معارض ليتهم اإلسالم بأنه انتشر با
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٢٠٨

املعاملةَ اهلمجية مع بين البشر دومنا مربر، وال تلصق وصمة عار 
باألخالق. كما ال تدفع هذه العقائد الطيبة أهلَها للعيش بالنفاق 

  حتت حكومة ال تعتقد بعقائدهم.
 ،اليت يتوقع هؤالء الناس ظهورهاوأما العقائد اليت تعارض عقائدنا 

. جيب أن تتذكر حكومتنا العاقلة أن الفرقة فليس هناك حاجة لبياا
الفرق اإلسالمية هي تلك اليت عقائدها خطرة. فكم  األشد خطرا من

خيدع حممد حسني البطالوي احلكومةَ بتشبيهي باملهدي السوداين، 
وال أنتظر  ،هذا املهدي باجلهاد وال أؤمن مبثلفواضح أين ال أؤمن 

الدماء. فبأي مماثلة أشبه وسفك  املسيح الذي مهمته اجلهاد
أن عقائد فأرى حبسب علمي  أما أناوأي عالقة يل به؟  ،بالسوداين

هؤالء تشبه عقيدة املهدي السوداين، فلو أُخذ اليمني من حممد حسني 
فسوف يتبني  ،وعشرة أو عشرين من أصدقائه املشايخِ أمام بعضهم
أم تشبهها عقائد بسرعة هل تشبِه عقائدي عقائد املهدي السوداين 

  هؤالء؟ 
وال  واعيةمل أكن حباجة إىل ذكر هذه األمور، فاحلكومة السامية 

تنطلي عليها احتياالت أحد. ولكن ملا امين حممد حسني مرات 
 ،كثرية أن أوضاعي تشبه أوضاع املهدي السوداين بل أخطر منها

على أنه  �فقد حتتم علي الرد على هذا االفتراء. إنين أشكر اهللا 
اإلجنليزية محاين من أعمال النفاق، فليس من دأيب أن أخرب احلكومةَ 
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٢٠٩

  

 على شاكلة حممد حسني شيئا وأُبدي ألصدقائي من املشايخ عقائد
أخرى، فكم من املُخجل ويا هلا من وقاحة أنْ وافق حممد حسني 
البطالوي املشايخ اآلخرين الرأي يف عقائدهم يف املهدي، وبذلك 

أمري كابول ونال منه مبالغ كثرية جائزةً، بينما صرح  كسب رضا
عند احلكومة أنه بريء من مثل هذه العقائد، وأنه يعد مثل هذه 
األحاديث باطلة متاما وموضوعةً. فهل يحمد على هذه اخلصلة؟ 
كال، فال يرضى اهللا عن املنافقني وال احلكومةُ العاقلة. فمن أروع 

هره وباطنه سيان! فللحكومة أن تفكّر؛ خصال املرء أن يكون ظا
ملاذا يسخط علي هؤالء وما هو السبب األصلي للنـزاع؟ فشهادةُ 
السري سيد أمحد خان كي سي ايس آئي اليت أدىل ا حبقّي يف أواخر 
حياته تكفي احلكومةَ، فقد نصح مجيع املسلمني أنه جيب اتباع منهج 

فأي قلب طيب ال يبدي أسفا هذا الرجل مع احلكومة اإلجنليزية. 
بعد اطالعه على أن حممد حسني حثّ املسلمني مبنتهى الدناءة على 

روحانية، ومل أوجه  بأمورعلى انفراد إيذائي. كنت أنشر الدعوة 
اخلطاب قطّ إىل حممد حسني، لكنه أعد االستفتاء ضدي فجأة، 

وعرض  ،وأراد ببذل اجلهود أن يصفين الناس بالكافر والدجال
استفتاءه أوال على أستاذه نذير حسني الدهلوي، وملا كان نذير 
حسني املذكور على شاكلته ومن طينته، وحواسه أيضا نكِّست، 
ويتسم طبعا بالبغض والبخل كثريا على شاكلة املشايخ قليلي الفهم، 
 فقد شهد فورا على تكفريي، وبعده فورا أفىت بالتكفري مجيع
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٢١٠

دون تقليدا أعمى. على كل حال سيتبني يف اآلخرة من تالمذته املقل
هو مؤمن ومن هو كافر. أما هنا فإمنا أريد أن أكشف أن حممد 

وجتول يف اهلند كلها  ،حسني أعد الفتوى عبثا بدافع العناد احملض
، بأن هذا الرجل عليها مئات املشايخ أختامهمومتكن من تثبيت 

يومنا هذا مل يرتدع عن اإلساءة كافر ودجال. ومنذ ذلك اليوم إىل 
واإلهانة والتحقري وإطالق الشتائم، وكتب بيده مقاالت مليئة 
بشتائم بذيئة ونشرها باسم حممد خبش جعفر زتلي الالهوري وأيب 

مث نشر نسخة معظمها يف جملته. هذه األمور كلها  ،احلسن التيبيت
در حقائق ثابتة وليست من الظن. ومل يكتف بذلك، بل قد أص

الفتوى بقتلي، وناداين للمباهلة مرات عديدة مث أعرض مث أساء إىل 
مسعيت أين ال أباهله، فبسبب هذه الدوافع قد نشرت إعالن املباهلة 

، وبعده اشترى حممد حسني سكينا قاصدا ٢١/١١/١٨٩٨يف 
اإلساءةَ إىل مسعيت وكأين أريد قتلَه، لكن اجلدير باالنتباه أن الذي 

تلي أوال فعالم يدل شراؤه السكني؟ جيب التأمل أين أفىت جبواز ق
كنت قد نشرت معىن نبوءيت يف اإلعالن بوضوح أن ليس املراد منها 

وإمنا املراد أن الكاذب سيفتضح يف نظر العلماء وأهل  ،موت أحد
ومع ذلك مبخالفة القانونعالقة  اإلنصاف، ومل تكن هلذه الذلة أي ،

جه القانون فبلَّغوا األمر احلكام. فلو قصد بعض املغرضني أن أوا
سألوا بعض علماء اللغة العربية عن معىن هذا اإلهلام حلفا وأُخذ 
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ملا استمرت هذه  ،تعهد من هؤالء العلماء أمامي قبل كل شيء
ألن الذلة املرتبطة بفتوى املشايخ مل تكن هلا أي عالقة  حلظة؛القضية 

ولذلك حدث ضرر كبري، مع  . لكن ذلك مل حيدث،مبخالفة القانون
. لقد ٣٠/١١/١٨٩٨و ٢١/١١أن شرحه كان موجودا يف إعالن 

أراد حممد حسني حبسب عادته القدمية أن يستغل نبوءتم  يحبق آ
وليكهرام ليثبت أن ذلك الشغب وسفك الدم كان مبشوريت 
وتوجيهي، وأن إصدار مثل هذه النبوءات عاديت القدمية، لكن 

طر ببال أحدهم حىت اآلن أين كنت قد أصدرت املؤسف أنه مل خي
تلك النبوءتني كلتيهما بعد إصرارمها امللح، وأما كانا قد نشرا 
النبوءتني عن طيب خاطر شخصيا قبل نشري إيامها، وإثبات ذلك 

الكفاية، فأي اام إذن كان ضدي؟ فكالمها قد حقّق  فيهموجود مبا 
ت أحدمها مبوت طبيعي واآلخر النبوءتني باملوت حبسبهما، إذ قد ما

. أما عبد اهللا آم الذي مات موتا طبيعيا مقتوال بيد أحدهممات 
 وملاغتيال، افلم يكشف يف ميعاد النبوءة قط أنه تعرض حملاولة 

كانت النبوءة شرطية فقد استفاد بتخوفه من هيبة اإلسالم فلم ميت 
أنه مل خيف مطلقا النصارى بمن  ما دام صامتا، فلما بدأ يقول بتعليمٍ

هيبة اإلسالم فقد أخذه اهللا عاجال بسبب الكذب، ليكشف على 
الناس حتقق النبوءة، كما كان قد سجل يف إهلامي سلفًا؛ فقد حتققت 
النبوءة حبق عبد اهللا آم على وجهني؛ فقد أمهله اهللا الرحيم أوال 

عن  حبسب الشرط يف اإلهلام نتيجة خوفه من هيبة اإلسالم وامتناعه
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٢١٢

اإلساءة إىل اإلسالم ملدة مخسة عشر شهرا كما هي سنة اهللا يف 
نبوءات الوعيد، مث حني ساورته الشبهة بعد مضي مخسة عشر 
شهرا، أي ميعاد النبوءة، أنه مل ينل هذه املهلة والتأخري بسبب خوفه 
وإمنا حدث ذلك مصادفة، فلما أصر على هذه الفكرة واختلق بعض 

فاستعاد اهللا منه أمانه، ومات  ،وزعم أنه قد جنااالفتراءات أيضا 
خالل ستة أشهر من صدور إعالين األخري ليتبني للناس أنه كان قد 
استفاد من الشرط فحسب، وحني نقض الشرط بطش به فورا، فقد 

) تعرضه ٢) استفادته من الشرط، (١ظهرت يف آم نبوءتان (
فلم يكن هناك أي  للبطش فورا بعد نقضه الشرط. أما ليكهرام

شرط يف النبوءة ضده، فقد حتققت على وجه واحد. فكم هم أغبياء 
ضد آم مل  النبوءةوظاملون وخونةٌ أولئك الذين يزعمون أن 

  . لعنة اهللا على الكاذبنيتتحقق، فما الذي نرد عليهم بغري القول: 
من اجلدير باالنتباه أيضا أن بعض البخالء وعميان القلوب 

على بعض نبوءايت األخرى أيضا، أا مل تتحقق، لكن يعترضون 
يل أي نبوءة مل  ليستذلك افتراؤهم احملض، وإمنا احلق والواقع أنه 

 ويذكرتتحقق، فإذا كان يف قلب أحد شك فليأتنا بنية صادقة 
مث إذا مل جيد ردا مقنعا فسوف نستحق أي  ،اعتراضه لنا وجها لوجه

ضون عنادا ال إنصافا، فلو كانوا يف غرامة. احلقيقة أن هؤالء يعتر
العترضوا عليهم أيضا كما عليهم السالم سابقني النبياء األزمن 
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يعترضون علي. من كانت له عيون فيمكن أن نريه الطريق، أما من 
نريه؟ لقد حتققت ما  فماذاعمي بسبب البخل واألنانية والتكرب 

إهلامات هذا العبد  ينوف على ثالثة آالف نبوءة مباركة وردت يف
يشهدون على ذلك، املتواضع وال تفسد األمن. فمئات السعداء 

كثري من الكتابات قد نشرت قبل األوان، مع ذلك إذا كان أحد يثري 
االعتراض والشبهات عبثا بدافع العناد، وال جيرب بالعيش يف 
صحبيت بإخالص، وال يسأل أهل التجربة، وينشر هذه االعتراضات 

فهو  ؛عن طريق الدجل واخليانة وال يكف عن اخليانة والزور اخلادعة
وارث أولئك املنكرين الذين مضوا سابقا مقابل أنبياء اهللا األطهار، 
أعاذ اهللا عباده من تانات هؤالء احملتالني املكارين. ألي سبب 
يثريون االعتراض جالسني بعيدا كاللصوص، وال يقدمون شبهام 

الباطن، وال يريدون االستماع إىل  كأنقياءباحلضور وجها لوجه 
ذلك أم مطَّلعون على دجلهم وخيانتهم، وتؤكد هلم  الرد؟ وسبب

قلوم كل حني وآن أم إذا قدموا هذه االعتراضات السخيفة املليئة 
أكرب فضيحة، وأن   يفتضحونباجلهل واخليانة وجها لوجه فسوف 

بقى هلم غري الندامة أقواهلم اخلادعة سوف تنعدم فجأة، فلن ي
  واخلجل واهلوان، ولن يبقى أي أثر لالعتراض. 

اعلموا جيدا أنه ليس يف نبوءايت أي أمر مل يسبق له نظري يف 
نبوءات األنبياء السابقني، فهؤالء اجلهلة الوقحون يندفعون 
لالعتراض جبيشان العناد قبل أن يطلعوا على سنة اهللا، حيث ليس 
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٢١٤

ين الدقيقة واملعارف. ويتربصون يب دوما هلم أي حظ من علوم الد
، ويتغافلون عن �١ويتربص بِكُم الدوائر�حبسب اآلية الكرمية: 

. فكتب أحدهم ضدي مدعيا �علَيهِم دائرةُ السوِء�مضمون 
التمكن من علم اجلفْر: "لقد تبني لنا من علم اجلفْر أن هذا الرجل 

اء ال يعرفون أن اجلفْر هو العلم نفسه كاذب"، لكن هؤالء السفه
ظاملان  وعمراملزور واملردود الذي به يستدل الشيعة على أن أبا بكر 

وخارجان عن حظرية اإلميان والعياذ باهللا! فلن يثق ذا الطريق 
املزور إال الذين ال تنسجم قلوم مع الصدق، فإذا استنتج أحد 

ندوسية وحدها على حق وأن اهلندوس من مثل هذا احلساب أن اهل
فهل يثبت بطالن مجيع األديان؟ يا أسفا  ،سائر أديان األنبياء باطلة
يف األفكار الدنيئة مع تسميتهم أنفسهم  عليهم كيف يتورطون

مسلمني. واملعروف أن الرؤى والكشوف أيضا ليست سواء عند 
لى اجلميع، فالكشف الكامل الذي عرب عنه القرآن الكرمي باإلظهار ع

الغيب الذي حييط بالعلم الكامل كدائرة، ال يعطى لكل فالن 
وعالن، وإمنا يوهب للكمل فقط. وإهلام الناقصني وكشفهم يكون 
ناقصا، ويخجلهم كثريا يف اية املطاف. فمثل اإلظهار على الغيب 
كمثل من يصعد على سطح البيت وينظر إىل ما حوله من األشياء، 

من رؤية كل شيء بسهولة، أما الذي يريد أن  فال شك أنه يتمكن
                                                           

١
 ٩٨ :التوبة 
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يرى هذه األشياء من األسفل، فإن كثريا من األشياء تفوته. إن عادة 
فيتمكنون  ،اهللا مع األبرار املقربني أنه يرفعهم إىل مكان عال للرؤية

من رؤية كل شيء بسهولة وخيربون عن العاقبة. أما الذي يف 
يف  "عاملْب"اقبة، وهلذا اخندع األسفل فال يستطيع أن خيرب عن الع

حىت حيترمه ورع يف ال تهأمسى مرتبعلم ومل ي �معرفة موسى 
أيضا كان يف اليهود كثري من  �خشية هلا. ويف زمن عيسى 

فلما كانوا يف األسفل ومل يكونوا يتمتعون مبرتبة  ،امللهمني واحلاملني
وه واعترب �اإلظهار على الغيب، مل يتمكنوا من معرفة عيسى 

اإلهلام  متلقيإنسانا مثلهم أو أقل منهم درجة. وابتالء احلاملني أو 
من نوعٍ إذا مل يكن معهم فضلٌ من اهللا فأكثرهم يهلكون  هم هذا،

"العلم القليل فتنة"، هلذا ال بد فارسي تعريبه  به، ويصدق عليهم مثَل
 ،من األخذ بعني االعتبار الفرق بني الفوز بنـزر يسري من الغيب

  واإلظهار على الغيب. 
كثري من امللهمني العميان الذين ما زالوا مل خيرجوا من احلفرة 
ينشرون حبقّنا مثل هذه النبوءات أن مجاعتنا توشك على االنقراض؛ 
فلو تابوا لكان خريا هلم. جيب أن يتذكروا أن األنبياء أيضا مل يأمنوا 

ت حممودة، وهكذا إذا الباليا يف الفترة املتوسطة، إال أنّ عاقبتهم كان
فمن اخلطأ اعتبار ذلك قرارا تعرضنا حنن أيضا ألي حزن أو مصيبة 

أنه سيبارك يف ب امؤكد اوعد �اهللا وعدين . لقد ائيا من اهللا
مجاعتنا وسيبارك يف عبده هذا بركات كثرية حىت إن امللوك 




	�ن�א��������������������������������������������������א������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

  

٢١٦

أيضا سيتربكون بثيابه، فهو سيجعل عاقبة كل ابتالء يف املستقبل 
سنةً وحممودة وسيربئ ساحتنا من كل اام للعدو يف اية ح

املطاف، وتلقيت يف ذلك إهلامات مقدسة كثرية لو كتبت يف هذا 
اإلعالن لصار كتابا، ولكين أسجل فيه بعض اإلهلامات ورؤيا 

  : على سبيل املثالواحدة 
كنت أشعر بأن  ،هـ ليلة اجلمعة ١٣١٦رمضان املبارك  ٢١يف 

وخيل إيلَّ أا ليلة القدر، وكان املطر اخلفيف  ،نتشرةالروحانية م
ينـزل من السماء دوء شديد؛ فرأيت رؤيا. هذه الرؤيا مفيدة 
ألولئك الذين يسعون جاهدين على الدوام أن يثريوا شكوك 
حكومتنا السامية عين. فقد رأيت أن أحدا طلب مين أنه إن كان 

ذي على رأسك جاموسا، ربك قادرا فاسأله أن يتحول احلجر ال
أختيله حجرا مرة وخشبا أخرى،  ،فرأيت حجرا ثقيال على رأسي

فلم ألبث أن ألقيت به على األرض. مث دعوت اهللا تعاىل أن حيول 
، وظللت عاكفًا على هذا الدعاء. وملا رفعت رأسي جاموسا احلجر

ها، ، وأول ما وقع عليه بصري هو عيناجاموسافإذا احلجر قد صار 
فإذا مها واسعتان براقتان. فلما رأيت كيف أن اهللا تعاىل حول اهللا 

عينني ي ذ جاموس مجيلذلك احلجر الذي مل تكن له عينان إىل 
حيوان مجيل ونافع، أخذين الوجد برؤية  وواسعتني المعتني؛ وه

 ،بعظمته مقراساجدا هللا تعاىل،  على الفور قدرة اهللا، فخررت
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ربي  السجود الكلمات التالية بصوت عال: "د يفأرد كنتو
  ".األعلى، ربي األعلى

فشعرت أنه قد وصل إىل بعيد. عندئذ  ،وكان صويت مرتفعا جدا
قلت المرأة واقفة عندي وامسها "انو" ولعلها هي اليت طلبت مين 
هذا الدعاء، انظري ما أعظم قدرات ربنا الذي جعل احلجر جاموسا 

ينما أقول هلا ذلك حتمس قليب فجأة بتصور قدرة وجعل له عينني، وب
اهللا وفاض قليب حبمده مرة أخرى، فسجدت مرة أخرى يف حالة 
الوجد كالسابق. وكل حني كان هذا التصور يدفعين إىل اخلرور 

. يا إهلي ما أرفع شأنك! وما أعجب أفعالك إذ �على أعتاب اهللا 
واسعتني وبراقتني  قد جعلت احلجر بغري روح جاموسا ووهبته عينني

يرى ما كل شيء، وليس ذلك فحسب بل يرجى منه احلليب 
أيضا! فمن غرائب قدرة اهللا تعاىل أنه خلق من اجلماد كائنا حيا ذا 

وكنت ما زلت يف السجدة فاستيقظت، وكانت الساعة  ،روح
فاحلمد هللا على ذلك. فأولتها أن أعدائي الظاملني  ،الرابعةَ ليال تقريبا

ين يرفعون ضدي إىل احلكومة أقاويل مزورة وباطلة متاما لن الذ
ينجحوا، وكما أن اهللا تعاىل حول احلجر إىل جاموس يف الرؤيا، 
وأعطاه عينني واسعتني باصرتني، كذلك متاما سيهب احلكام حبقي 
البصرية والنظر يف اية املطاف فيفطنون إىل أصل احلقيقة. هذه 

  نظر الناس.  أفعال اهللا وعجيبة يف
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٢١٨

الشكر أن احلكام الذين جعلنا رعيتهم متعطشون  يوجبومما 
يستمرون يف تقصي لكنهم للصدق، فإن أخطأوا فبصدق النية و

ذلك تؤيد هذه الرؤيا نفسها،  بعد تلقيتهااحلقائق. واإلهلامات اليت 
أيضا ليزداد إميان الناس عند حتقُّق هذه األمور يف الزمن  هنا فأسجلها

ا حقق وما زمنهتتوعلى يد من  تتحقق األخري، لكنين ال أعرف مىت
. إنين أعلم يقينا أن هذه الوسوسة اليت ترفَع إىل احلكومة لن تدوم، 
وسوف حيدث أخريا أن احلكام حميب اإلنصاف سيطلعون على 

املوهوبة من اهللا وبصريم ولباقتهم.  أوضاعي احلقيقية برؤيتهم
فعندئذ كما رأيت أن اهللا تعاىل قد حول احلجر إىل جاموس مجيل 
أبيض، ووهب له عينني مبصرتني، ستنكشف حقيقيت على احلكام، 
وإن اهللا وحده يعلم تلك الساعة وذلك اليوم، لكنه من املؤكد أنه 

وسلوكي سينكشف على كل واحد عاجال أو آجال تربئة ساحيت 
احلسن ووفائي الكامل للحكومة، وإن األفكار اليت تنشر ضدي 
سيثبت بطالا. وإن اإلهلامات اليت تؤيد هذه الرؤيا هي: "إن اهللا مع 
الذين اتقوا والذين هم حمسنون. أنت مع الذين اتقوا، وأنت معي يا 

غيض  .يأتيك نصريت، إين أنا الرمحن. يا أرض ابلعي ماءك .إبراهيم
وقضي األمر. سالم قوال من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها  ،املاء

. يؤفكونويل هلم أىن  .وأسبابه فانقطع العدو ،ارمون. إنا جتالدنا
وإنه على نصرهم  ،يعض الظامل على يديه ويوثق. وإن اهللا مع األبرار
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وإنه فتح عظيم أنت امسي  ،لقدير. شاهت الوجوه. إنه من آية اهللا
نت مين مبنـزلة حمبوبني. اخترتك لنفسي. قل إين أمرت وأ ،األعلى

      "وأنا أول املؤمنني.
أي الشكاوى الباطلة املثرية للفنت اليت نشرت يف  ؛ابلعي... قوله:..

أي كيف يفترون. .. يعض الظامل ويردع  ؛األرض، .. أىن يؤفكون
  من شروره.
  

  السامية الناصح الصادق للحكومة الختبارطريق واضح وبين 
باعتناء  املضمونبأدب أن تقرأ هذا  ميةاالس (نلتمس من احلكومة

  واحد من الفريقني حبسب الطلب)  كلوختترب 
*******  

حترير  رئيسملا ظلَّ املولوي أبو سعيد حممد حسني البطالوي، 
إشاعة السنة، يسعى على الدوام سرا أن يسيء ظن احلكومة 

رفت أن هذا دأبه من سنوات عدة؛ السامية يب، وقد عاإلجنليزية 
رأيت من املناسب أن أقدم طريق اختبارٍ تتمكن به احلكومة السامية 
من أن متيز العدو اخلفي من الناصح األمني، لكي متيز حكومتنا 
العاقلة ذا املقياس املخلص من املنافق يف املستقبل. فذلك الطريق 

من سوء  ،حسبت إسالميةًاليت - يف رأيي أن تجعل بعض العقائد
 -فهم، وهي من نوع إذا اعتنقها أحد أصبح خطرا على احلكومة

فريق  املخلص حبيث ينبغي أن يكتب كلُّمن املنافق تمييز مقياسا ل
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٢٢٠

منا تلك العقائد باللغة العربية والفارسية ونطبعها ونسلِّمها للحكومة 
أي مكة واملدينة اإلجنليزية لتنشرها كما تراها مناسبا يف العرب.. 

وغريمها من البالد العربية وكابول وإيران. وإن الذي يعامل بالنفاق 
ر ويعتبِ ،سيفتضح ذا الطريق، ألنه لن يكتب هذه العقائد بأمانة

إظهارها موتا، وسيتعذر عليه نشر هذه العقائد. أما إرسال هذا 
أنا، فمع اإلعالن إىل مكة واملدينة فسوف جيده أمر من املوت. أما 

أين كنت مشغوال يف تأليف مثل هذه الكتب باللغة العربية والفارسية 
ونشرِها منذ عشرين سنة يف البالد العربية وفارس، إال أين أكتب 

يف اية هذا اإلعالن خطابا  -من أجل هذا االختبار -اآلن أيضا
باللغة العربية والفارسية عن عقائدي اآلمنة وعن الروايات اخلاطئة 

املهدي واملسيح وعن احلكومة الربيطانية وأنشره. من الضروري  عن
يف رأيي إن كان حممد حسني الذي يسمى زعيم أهل احلديث 

أن يطبع هو اآلخر  -مثل معتقدايت -والصلحمتمسكا بعقائد األمن 
العربية والفارسية ويرسل إيلَّ مائيت نسخة منه ألنشرها  باللغةإعالنه 

ة وبالد الشام وتركيا وكابول وغريها، بنفسي يف مكة واملدين
  وليستلم مين مائيت نسخة إلعالين العريب والفارسي لينشرها بنفسه. 

فلتتذكر حكومتنا العاقلة جيدا أن تأليف كتيب حيمل معنيني 
إلفراح احلكومة رد اإلعالن باللسان وعدم نشره جيدا ليس من 

الف لعقائد املسلمني اإلخالص يف شيء؛ فهو أمر، وتأليف كتابٍ خم
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على نطاق واسع يف  -احلماسبصدق القلب وكامل -العامة ونشره
من عمل الشجاع  فهو ؛أمر آخر متاما ، هوالبالد األجنبية يف الواقع

هذا التعليم يف احلقيقة. فإذا  �الذي قلبه يطابق لسانه، وأعطاه اهللا 
ء هذه املهمة كان هذا الرجل صادق النية فعليه أن ينشغل يف أدا

فورا، وإال فلتتذكر احلكومةُ جيدا أنه إنْ مل ينشر مقابلي مثل هذا 
الكتيب باللغة العربية والفارسية فسوف يثبت نفاقُه. هذا العمل 
يستغرق بضع ساعات فحسب وال مانع له غري فساد النية، فلتتذكر 

والذين  ،حكومتنا السامية أن هذا الرجل يتعامل بأشد النفاق
  مهم هم أيضا يعتقدون ذه العقائد واألفكار.يتزع

إعالنا باللغة العربية والفارسية حبسب  فيما يلياآلن أكتب 
 -وال أخاف يف اختيار احلق غري اهللا، ورأيت من املناسب ،وعدي

أن أكتب  -بينهما التامةنظرا حلسن ترتيب اإلعالنني واملطابقة 
ته ترمجته الفارسية لكي وأكتب حت ،باللغة العربية األصلياإلعالن 

ولكي تتم ترمجة اإلعالن العريب الذي ال يقدر  ،يصدر اإلعالنان معا
على قراءته كل واحد من أهل اللغة األجنبية، فاآلن أكتب كال 

 اإلعالنني وأُحلقهما ذا الكتيب. وباهللا التوفيق.

  ٢١/٢/١٨٩٩١   من قاديان أمحدزا غالم ريالعبد املتواضع م :الراقم
  

 

                                                           
 تنتهي هنا ترمجة النص األردي املوجود يف هذا الكتاب. (الناشر) ١
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٢٢٢

  الرحيمبسم اهللا الرمحن 
  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي

  السالم عليكم يا إخويت ورمحة اهللا وبركاته.
.. فامسعوا مين يا عباد اهللا الصاحلني، ويا إخواننا من بالد أما بعد

هي دار هجرة  اليت �املقدسة مكة ومدينةالروم والشام واألرض 
وكابل وغريها من  سيدنا ونبينا خامت النبيني، وفارس ومصر

الدين، يوم األرضني. رمحكم اهللا وأيدكم، وكان معكم يف الدنيا و
  وهدانا وهداكم إىل حق مبني.

إين أدعوكم إىل مراضي اهللا الرحيم، وأدعو إىل وصايا نيب اهللا 
بشركم مبا الكرمي، عليه ألف ألف صالة من اهللا الكبري العظيم، وأُ

الودود الغفّار، وأُبشركم بأيام اهللا  ظهر يف هذه الديار بفضل اهللا
وأُبشركم برمحة نزلت من ربنا وهو أرحم  ،س صبح الصادقنيوتنفُّ

  الرامحني.
نظر إىل األرض فرأى أن الفنت فيها  �يا عباد اهللا.. إنه 

كثرت، والديانة قلّت، والقلوب قست، والصدور ضاقت، وما من 
وتشتد احملن، وملئت  يوم ميضي وال شهر ينقضي، إال تزيد الفنت

األرض بأنواع البدعات، وتركت السنة والقرآن وظهر الفساد يف 
القلوب حب الشهوات، وزالت من اجلباه  علىالنيات، وغلبت 

                                                           

�
 سهو، والصحيح: "املدينة". (الناشر) 
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عال بل احلسنات،  أنوارالوجوه محول، وقُ ن فساد القلوب سواد
وضر وذبول، وجنب وإحجام، ووساوس وأوهام، وجهلوا كل ما م
وا من النيب املصطفى، ونسوا وصايا القرآن وما قال خري الورى. أُوت
وأضاعوا لُب اإلميان، وأقبلوا على الدنيا  يف أيديهم قشر يوبق

وشهواا وآثروا سبل الشيطان، وما جتدون أكثرهم إال فاسقني، 
وترون أكثر العلماء يقولون وال يفعلون،  .جمترئني غري خائفني

 . يخلصون، وال يتبتلون إىل اهللا وال يتقونون والاؤير اَءوالزهد
وترون عامة الناس متايلوا على الدنيا وإىل اآلخرة ال يلتفتون، 
ويتعامون وال يبصرون، وينومون مسترحيني وال يستيقظون. وأهل 

ون أمواهلم وجهدهم إلشاعة الضالالت، وكذلك لامللل األخرى يبذ
ها من أنواع أثقالَ تفسدت األرض من سوء االعتقادات، وأخرج

فاقتضت العناية اإلهلية أن يبعث عبدا من  .املكائد واخلزعبيالت
صلح على يديه مواداملفاسد  عباده لتنوير القلوب املظلمة، وي

املوجودة، فاختارين فضالً ورمحةً من عنده هلذه اخلطّة العظيمة، 
لوم النبوية، وأعطاين حظا كثريا من املعارف الروحانية، وخفايا الع

ي القلوب املائتة يوالدقائق الفرقانية، ومساين مسيحا موعودا ُألح
بقدرته الكاملة، وأجدد أمر التوحيد وأشيد مباين امللّة. وإين أنا آية 
اهللا اليت جالّها لوقتها رمحا على اخلليقة، فهل أنتم تقبلونين أو تردون 

مرت فكونوا من الشاهدين. من أتاكم من احلضرة؟ وقد بلّغت ما أُ
والذين كذّبوين فما كان تكذيبهم إال  من العمروا  ،ةيم ما تدبفإ
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أخبار خري الربية، عليه الصالة والسالم من حضرة العزة، دقائق 
الرأي مستعجلني. فأخذهم خبلٌ وعناد نشأ من بادي وكانوا 

دين. وقالوا شحنائهم فما كانوا مهت يهم سيلأهوائهم، واستوىل عل
زل من السماء، وإن املهدي خيرج من بين الزهراء، ـإن املسيح ين

رة ويسفكان الدماء، وال فَوأما يتقلّدان األسلحة وحياربان الكَ
يرمحان الرجال وال النساء، وال يتركان وال يدخالن السيوف يف 

فحا حىت يكون الناس كلهم مسلمني. وقالوا إن املهدي يم أجفا
رة بالتعزيرات السياسية ال باآليات السماوية، وال يترك يف فَالكَ

عنق كل مقيم ومسافر، إال  أن يكونوا  ، ويضرببيت كافرٍاألرض 
 بالد ل امللّة النصرانية، ويؤمن قبِم مؤمنني. ويحارب النصارى وكلَّ

ويقتل وينهب ويغنم ويسيب  ،الفتوح العظيمة وينال اغريهواهلند 
زل من السماء ليعاونه كاخلدماء، وال ـواملسيح ين .سوةالرجال والن

أن يقتل م حبن يف األرض من الكفار يقبل اجلزية وال الفدية، وي
اكني غري رامحني. أمجعني. وكذلك يطأ أفواجهما أرض اهللا سفّ

ها من وقالوا هذه عقائد اتفق عليها أمم من العلماء ونقلها خلفُ
سلفهاها من غابرِها، وحاضرمن الكرباء. وأما حنن يا عباد  ، وكثري

اهللا الرحيم، فما وجدنا هذه العقائد صحيحة صادقة، بل وجدناها 
سقطًا وردتى آوما  ا ال من الرسول الكرمي. وعلّمين ريب أنه خطأٌي

  رسولنا شيئا من مثل هذا التعليم وإم من اخلاطئني.
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رفق وتؤدة، ال فاملذهب الذي أقامنا اهللا عليه هو مذهب حلم و
قتلٍ وسيبٍ وأخذ غنيمة، وهذا هو احلق الواجب يف زماننا وإنا من 

املصيبني. فإن أمر اجلهاد كان يف بدأيام اإلسالم، وكان حفظ  و
نفوس املسلمني موقوفًا على قتل القاتلني واالنتقام، مبا كانوا قليلني 

ن للحرب وكان الكفار غالبني كثريين سفاكني. وما أُمر املؤمنو
والقتال إال  بعد ما لبثوا عمرا مظلومني مضروبني وذُحبوا كاملعز 

اجلور واجلفاء، وتواىل الظلم واإليذاء، حىت  مواجلمال. وطال عليه
مع عويل املستضعاالعتداء، وس ن للذين إذا اشتدفني والبكاء، فأُذ

م والبنني، وقيل اقتلوا القاتلني واملع رةُفَل الكَقتاونني، وال إخوا
  تعتدوا فإن اهللا ال يحب املعتدين.

هنالك جاء أمر اجلهاد، وما كان إكراه يف الدين وما جرب على 
 دهاد، وما قاتلوا إال بعوا كالعؤا بل جاالعباد، وما بعثَ نيب سفّاكً

هم يف األذى الكثري والقتل والنهب والسيب من أيدي العدا وغلو
لسنة برفع أسباا يف هذه األيام، وأُمرنا أن الفساد، فرفعت هذه ا
للكافرين كما ي دعون لنانقتل وال نرفع احلُ ،عدسام قبل أن ن

وترون أن النصارى ال يقتلوننا يف أمر الدين، وال قوم  .باحلسام
أن نترك  ..السرية عار لإلسالم هفهذ .آخرون من البعيد والقرين
يا معشر الكرام. وقد جاء يف صحيح  الرفق لقوم رفقوا.. فأمعنوا

البخاري أن املسيح املوعود يضع احلرب، يعين ال يستعمل الطعن 
وال الضرب، فما كان يل أن أُخالف أمر النيب الكرمي، عليه سالم اهللا 
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ة نبينا خامت النبيني، فأينأمرٍ  الرؤوف الرحيم. وقد جرت عليه س
ما قال سيدنا خامت النبيني،  أفضل منه يا معشر العاقلني؟ ويكفي لكم

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

احملارب من نسل الفاطمة الزهراء، كلها ضعيفة جمروحة، بل أكثرها 
موضوعة، ومثّق رلَن قسم االفتراء. وما وها، وأُشكع واتثني لى احملد

واإلمام اهلمام  واملسلمإثباتها، وألجل ذلك تركها اإلمام البخاري 
وجرحها كثري من احملدثني. فمن زعم أن املهدي  اصاحب املوطّ

املعهود واملسيح املوعود رجالن خيرجان كااهدين، ويسالّن 
 ورسوله خامت السيف على النصارى واملشركني، فقد افترى على اهللا

نبيني، وقال قوال ال أصل له يف القرآن وال يف احلديث وال يف أقوال ال
، وال حرب "ال مهدي إال  عيسى"احملققني. بل احلق الثابت أنه: 

هذا ما ثبت من نبينا املصطفى وما كان  .وال يؤخذ السيف وال القنا
حديث يفترى، وشهد عليه الصحيحان يف القرون األوىل، مبا تركا 

يف هذا ثبوت ألويل النهى، وتلك شهادة  وإنْ تلك األحاديث
  عظمى، فانظر إن كنت من أهل التقى.
مات وحلق برسلٍ خلوا  قد واعلم أن عيسى املسيح نيب اهللا

 وتركوا هذه الدنيا، وقد شهد عليه ربنا يف كتابه األجلى، وإن شئت
رآن باهلوى. قول الذين تركوا الق وال تتبع ،�فَلَما توفَّيتين�: فاقرأْ
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٢٢٧

  

وما أتوا عليه بربهان أقوى، وقالوا وجدنا عليه آباءنا ولو كان 
هذا  .آباؤهم بعدوا من اهلدى. وإنا نريكم آيات اهللا فكيف تكفرون

ي حديث بعد كالم اهللا تؤمنون؟ أتتركون القرآن أفب ،ما قال اهللا
تكذّبون وتؤثرون الشك  مبأقوالٍ ال تعرفون؟ أجتعلون رزقكم أنك

  لى اليقني؟ وال قول كقول رب العاملني. ع
هاجر من وطنه بعد واقعة الصليب،  �وإنا أثبتنا أن عيسى 

مث سافر إىل هذه  .واهلجرة من سنن املرسلني بإذن اهللا ايب القريب
اهلند كما جاء يف اآلثار، وكمل اهللا عمره إىل مائة  الديار، ديارِ

املختار، مث مات ودفن يف وعشرين كما جاء يف احلديث من النيب 
أرض قريبة من هذه األقطار، وقربه موجود يف سرِينكَر الكشمري إىل 
هذا الزمان، ومشهور بني العوام واخلواص واألعيان، ويزار ويتربك 

فاسأل أهلها العارفني إن كنت من املرتابني. وانظر كيف مزقت  ،به
ك الروايات، فانكشف أن تلك اخلياالت، ومل يبق هلا أثر وبطلت تل

املراد من املسيح النازل رجلٌ أُعطي لُقاملسيح، وهو الذي  له خ
يكلّمكم يا أويل النهى والفهم الصحيح. واعلموا أن وقت اجلهاد 
السيفي قد مضى، ومل يبق إال جهاد القلم والدعاء وآيات عظمى. 

، فقد والذين يعتقدون أن اجلهاد السيفي سيجب عند ظهور اإلمام
أخطأوا وإنا هللا على زلّة األقدام. وما هذا إال خطأ نشأ من قلة 
التدبر يف أحاديث خري األنام، ومن عدم التفريق بني املوضوعات 
والصحاح واتباع األوهام. واألسف كل األسف على رجالٍ 
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٢٢٨

يعلمون أنّ أحاديث املهدي الغازي جمروحة غري صحيحة، مث 
رية، وال يقولون قوال على وجه البصرية، يعتقدون مبجيئه من غري بص

وكانوا  ،وال يبتغون نورا من النصوص النقلية والدالئل العقلية
 قوليخالف عاهدوا أن يمونوا خطط اإلسالم، وال يتبعوا قوالً 

فال شك أن وجود هؤالء من إحدى مصائب  .خري األنام سيدنا
ن نورا بل ميشون يتبعو اليت صبت على الدين املتني، فإم ال

طهكالعمني. وما كان علمهم ما من الشك والريب، وما ررشحت 
ون ما ليس هلم به من علمٍ فُعلى قلوم فيوض من الغيب، بل إم يقْ

. وكذلك ومعرفة وال بصرية، ويتبع بعضهم بعضا من غري دراية
الالعبني  املعترضني املتعصبني، ولعبةَ جعلوا دين اهللا حبمقهم عرضةَ

م قوم جهلوا معرفة األمور الدينية والدقائق الشرعية، إالغافلني. 
فتون وال يعلمون، ويؤون وال وصاروا أئمة قوم جاهلني. يم

يتفقّهون، ويقولون وال يفعلون. ال ميسون شيئًا من معارف الفرقان، 
وال يتبعون رجال هذا امليدان، ويعظون وال يفهمون ما خيرج من 

لني. وإن قبِوما كانوا مبصرين وال مفكرين، وال على اهللا م ،فواههمأ
ناقصة، وإن قلوم على الدنيا مائلة ساقطة،  جاةٌضاعة علمهم مزبِ

فكيف يفهمون معضالت الدين، وكيف يطّلعون على معارف 
الشرع املتني؟ فإن معارف اهللا ال تنكشف إال على قلوب صافية، 

، وال تتجلّى لةقبِعلى اهللا م ممٍإال على ه وأبواب الدين ال تفتح
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٢٢٩

  

مث مع ذلك وجب على احلقائق إال على أفكارٍ إىل الرمحن حافدة .
أن  ،رجالٍ يتصدون ملواطن املباحثات ويقتحمون سيول املباحثات

رتوين من العيون األدبية، يكونوا متوغّلني يف العلوم العربية، وم
ساليب الغريبة املعجبة، وقادرين على ومطّلعني على فنون الكالم واأل

حماسن الكنايات، ومقتدرين على طرق التفهيمات، وعارفني 
من اخلطأ يف الفهم  ةالعاصم �وضابطني لقواننياللسان،  اتحملاور

والغلط يف البيان. وأنى هلؤالء هذه الكماالت؟ فليس يف أيديهم إال  
عليهم من كان من الباكني.  اخلرافات، فليبك  

ينتظرون املهدي الغازي ليسفك الدماء، ويقتل األعداء، ويقطع أ
وبالسيف يشيع اإلسالم؟ مع أنه ليس بثابت من األحاديث اهلام ،

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

  املتدبرين.
نت تعلم أن زماننا هذا زمان ال يسطو أحد علينا للمذهب وأ 

بالسيف والسنان، وال يجبِر أحد لنتبع دينه ونترك دين اهللا خري 
األديان، فال حنتاج يف هذه األيام إىل احلرب واالنتقام، وال إىل 
 تثقيف العوايل وتشهري احلسام، بل صارت هذه األمور كشريعة

نلت، وطُسختديفلما ما بق .رقٍ ب زاة واحملاربة، أُقيم حاجة إىل الغ

                                                           

�
 سهو، والصحيح: "للقوانني". (الناشر) 
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٢٣٠

مقام ة بالدالئل الواضحة القطعية وإثبات الدعاو هذا إمتامياحلج 
بالرباهني الصادقة الصحيحة، وكذلك وضعت موضعها اآليات 
املنرية واخلوارق الكبرية، فإن احلاجة قد اشتدت يف وقتنا هذا إىل 

وال يفيدهم سفك  ،اجللية من الرمحنتقوية اإلميان، ونزول اآليات 
الدماء وضرب األعناق، بل يزيد هذا أنواع الشكوك والشقاق. 

 �رجلفاملهدي الصدوق الذي اشتدت ضرورته هلذا الزمان، ليس 
فنون احلرب واستعمال السيف والسنان، بل م لعيتقلّد األسلحة وي

لج يف الدين يف هذه األوقات، وخيت �العادات يضرن هذه أاحلق 
صدور الناس من أنواع الشكوك والوسواس، ويزعمون أن املسلمني 

قوم ليس عندهم إال السيف والتخويف بالسنان، وال يعلمون إال  
الطالبني،  قتل اإلنسان. فاإلمام الذي تطلبه يف هذا الزمان قلوب

وتستقريه النفوس كاجلائعني، رجلٌ صاحل مهذّب باألخالق الفاضلة، 
صفات اجلليلة املرضية، مث مع ذلك كان من الذين أُوتوا ومتصف بال

يف  احلكمة واملعرفة، ورزقوا الرباهني واألدلّة القاطعة، وفاق الكلَّ
الشرعية النواميس ومعضالت العلوم اإلهلية، وسبق األقران يف دقائق 

ه بكلمات الّر يف قلوب اجلُر على كالم يؤثّوكان يقدس، ويتفو
كي اوعامة الناس، وكان مقتضبا مبلفوظات حت يستملحها اخلواص

                                                           

�
 سهو، والصحيح: "رجال". (الناشر) 

�
  لناشر)سهو، والصحيح: "تضر". (ا 
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٢٣١

  

لة، مارنا على ، ومرجتالً بنِكات تضاهي قطوفًا مذلَّمنضدةً آليلَ
حسن اجلواب، وفصل اخلطاب، مستمكنا من قولٍ هو أقرب 

ه، دتور وردتا للمخالفني يف كل ميف اجلنان، مبكِّ باألذهان، وأدخلُ
يف هذا الزمان إال  فال سيف .هالم أوردتا للمنكرين يف كل كومسكِّ

، إال يف الرباهني ةسيف قوة البيان، وال أجد يف هذا العصر تأثري القنا
واألدلّة واآليات. فإمام هذا العصر امرؤ كان فارس مضمار العرفان، 

ة وأنواع الربهانواملؤيد من اهللا بآيٍ وغريها من طرق إمتام احلج .
م ن غريه بككان أعرفرهاهللا  ب به أعداَءتاب اهللا الفرقان، لي

ويشفي صدور الطالبني. وكان قادرا على إصالح نفسه اليت هي 
أعدى أعدائه لتذوب بالكلّية وال تنازع اهللا يف كربيائه. وكان 
متوكّالً متواضعا مبتهال إلعالء الشريعة الغراء، صابرا مشفقًا على 

ا هلم بعا . مة واإلحلاح يف الدعاءد اهلقْعباد اهللا وجمتهدوال ينسى أحد
من املخلصني ولو كانوا يف أبعد أقاليم، ويجادل اهللا يف أشقياء 

ثل وكان وجيها يف حضرة رب العاملني. فإن م ،مجاعته كإبراهيم
رجلٍ قويٍ تعلّق بأهدابه ضعيف أو شيخ كبري يتخاذالن  اإلمام مثلُ

عيناه، فيأخذا هذا ا رجاله، وضعفتوالشيخ الفاين  لفىت الضعيف
اخلرف النحيف، ويعصمه من أن يظلم نفسه وحييف، وكذلك يأخذ 

 عليه العثار لضعف من املريرة، ويعطي غضا طريا كلَّ يفمن خ كلَّ
بلّغ املستضعفني الالغبني إىل ديارهم من احتاج إىل امتراء املرية، وي

له  الشفقة واملواساة، وما صفةَه قلب أُويتَ ما كفتيان ناصرين. فالذي
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٢٣٢

قه بالبكاء لْل على اهللا خلَقوة وشجاعة كاألبطال والكُماة، وال يقبِ
 والتضرعات، وال يوجد فيه رحم أكثر من رحم الوالدات، فال يؤتى

هذا املنصب وال يوجد فيه شيء من هذه اآليات، وليس هو  له
له هذا  يذي أُعطإمام الكونني وسيد الكائنات. وأما ال وارثَ

التحنن والشفقة، وملئَ قلبه ذه الصفات، مع انسالخه من أهواء 
النفس والشهوات، واستهالكه يف حب اهللا وموِحيه يف ابتغاء وجه ت

وبدر تام ودوحةٌ مباركةٌ للكائنات،  ، فهو كربيت أمحرةاهللا واملرضا
دار أمنٍ ليجوس  ليتفيأ الناس ظالله ويأتوه جللب الربكات. وهو

 وهو مبارك وبورك .املضطرون خالهلا وليأخذوه كهفًا عند اآلفات
ن حولهم، شرى ملن القاه ورآه، أو مسع منه بعض الكلمات. إنه وب

ن كل ويأتيه السعداء م .من وااله، ويعادي من عاداه رجلٌ يوايل اُهللا
مسلم  لمن اهللا لكج عميق وديارٍ بعيدة، وهو كهف للملّة وأمانٌ فَ

طُ عليه ى يف أول أمره ويسلَّومسلمة. ومن عالمات صدقه أنه يؤذَ
اركذّبني، ويقولون فيه أشياء األشرار، ويسطو الفُجمستهزئني م ،

وار، وميشي هونا الص جج على األرض دوهو يد .ويسبون جمترئني
ي أحسن بالسيئة، ويدفع باليت ه كاألخيار، وال جيزي السيئةَ

ر عليه من وأنسب لعباد احلضرة. حىت إذا متّ أيام االبتالء، وما قُد
ل على اهللا كل اإلقبال، ويسأل جور السفهاء، فينفَخ يف روعه أن يقبِ

 ك يف باطنه هذه اإلرادات، فيخرع واالبتهال، فتتحرنصرته بالتضر
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٢٣٣

  

 آخر ساجدا هللا فتستجاب الدعوات، وتكون له النصرة والفتح يف
املآل. وخيلق اهللا له أسبابا من السماء باللطف والنوال، يف األمر و

كل  ب األمرق من تلك األفعال، ويقلِّلْويفعل له أفعاالً يتحير اخلَ
وكذلك جرت عادته  .التقليب ويؤمنه من اخلوف واالهتيال

بأوليائه، فإنه جيعل أعداءهم غالبني يف أول األمر، مث جيعل اخلواتيم 
ث كمثل هذه الرجال إال وقد كتب أن العاقبة للمتقني. وال يبع ،هلم

يف األرض وص ال، وبعد فسادول بعد مرورٍ من القرون بإذن اهللا الفع
األعداء وسيل الضالل. فإذا ظهر الفساد يف األرض وزاد العدوان، 

املعرفة وصار الناس كالعمني، وجهلوا  وكثر الفسق والعصيان، وقلَّ
الفساد إىل األعمال واألفعال  اهللا رب العاملني، وتطرقحدود 

واألقوال، وصار أمر الدين مشرِتشتا ومفًا على الزوال، واألعداء ت
مدوا أيديهم إىل بيضة اإلسالم، وانتهى شعار الدين إىل االنعدام، 

يف وسع العلماء أن يردوا الناس إىل الصالح واالتقاء، بل  يوما بق
وهنوا ونسوا خدمة الدين، ومتايلوا على الدنيا الدنية، وما  العلماء

هلم حظ من اإلميان واليقني. وبلغ أمر الفساد والفسق والضاللة  يبق
كعلّة رجاء أن  يكانت يف الدرجة الثالثة، وما بق إىل منتهى الغي

القال والقيل، فعند ذلك يرسلُ مصلح ويعطى له مبجرد  يربأ الناس
ن لدنم ومعرفة وصدق وطرق إقامة الدليل، وطهارةٌ  ربه علم

  وعليه جرت عادة الرب اجلليل. ،واستقامةٌ
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٢٣٤

فاحلاصل أن العناية اإلهلية تقتضي بالفضل واإلحسان، أن يبعث 
نبيا أو محدثًا يف ذلك الزمان، ويفوض إليه هذه اخلطة وجيتبيه 

قلوب السليمة يف وقت تشهد فيه ال ءإلصالح نوع اإلنسان، فيجي
نفس متيقّظة حاجةً كلُّ لضرورة داعٍ من حضرة الكربياء، وحتس 
ة ع شامه تقرونفحات ،إىل تأييد رب السماء، وجيدون رحيه

ويتم  ،يض سيل الفنتغوي ،أرواحهم، فعند ذلك يظهر مأمور اهللا
احلجة على الكافرين. وال يأيت إال  عند الضرورات، وال يسلّ 

  لذين سلّوها من الظاملني والعصاة. السيف إال على ا
مث اعلم أيها السعيد أن أكثر الناس قد أخطأوا وغلطوا يف أمر 

كثريٍ من النصارى  املهدي املعهود، ونسبوا إليه سفك الدماء وقتلَ
واليهود، وقالوا إن ملوك النصارى الذين هم ملوك اهلند من أهل 

رون يف حضرة مث يحضقون ذون ويطو، يؤخ�نيوفاملغرب أعين اليور
املهدي صاغرين. وما هلم به من علم أن يقولوا إال كاملفترين. وما 
عندهم إال أحاديث ضعيفة ووضع من الواضعني، وال جتد يف أيديهم 
حديثًا صحيحا من خامت النبيني. فاتقوا اهللا وال تعتقدوا كمثل هذه 

ن. والذين ال العقائد، وال تستروا شريعة اهللا حتت الزوائد متعمدي
يتركون هذه األقاويل، وال يستقرون الربهان والدليل، وال يطلبون 

الغمى،  ن حقيقةعيشفي النفس وينفي اللبس، ويكشف نورا 
                                                           

 أي األوروبيني. (الناشر)  �




	�ن�א������������� �������א������������������������������������������������������������������������������������������ �

                                                           � �

  

٢٣٥

  

ح املعمضوويمعا ى، وال يبع بعضهم بعضنون النظر كاحملققني، بل يت
كالعمني، وال يسرحون الطرف كاملفتشني، فأولئك قوم يشاون 

ا جا�وهاملّبضاهون متصلّفًا قُلَّ، خا، أو هم كبيوت عورة، أو ويب
ن غري كأشجارٍ غري مثمرة، وليس عندهم محلى لتطُووآن ، ف

وهلم أمان  .، ووجوه عبست، وألسنٍ سلطت، وقلوب زاغتختمشَ
ال يتركوا، وأهواء خيفوا، فال يرِدون مناهل التحقيق، وال 

التدقيق، وال يبذلون جهدهم لرؤية احلق املبني، وال ون جماهل ئيستقر
  جياهدون إليصال الناس إىل ذُرى اليقني.

ين أنا املسيح املهدي من رب أوآخر الكالم يف هذا الباب، 
للمحاربات، وما أمرين ريب للغ األرباب، وما جئت زاة. إين جئت

رب أكرم  على قدم ابن مرمي، ألدعو الناس إىل مكارم األخالق وإىل
 ا، بل هي عاروأرحم، وال أرى حاجة إىل سلّ السيوف من أجفا

حاجةٌ إىل بريِ األقالم جلوالا،  !لملَّة أحاطت البالد بلمعاا. نعم
وإذا جئت علماء هذه الديار،  .لننجي الناس من الضالالت وطوفاا

بار، وقالوا فكفّروين وكذّبوين باإلصرار، وأعرضوا عن احلق باالستك
الكربى، وظهرت أنباء الغيب  ةفأراهم اهللا اآلي .دجال افترى

 بوبركات عظمى، وخسف القمر والشمس يف رمضان، فما تقلَّ
بلَ اهلداية، فما امتنعوا  قلبعليهم س إىل احلق وما الن، وعرضت

                                                           

�
 لعلّ الواو هنا زيدت سهوا. (الناشر) 
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٢٣٦

وألّفت هلم جملدات ضخيمة وكتبا مطولة من العماية والغواية، 
وزادوا يف الغي قبلوا احلق بل سبوا كالسفهاء، مبسوطة فما 

واالعتداء. وقد وضح هلم بصدق العالمات أنين من اهللا رب 
السماوات، فما كان أمرهم إال الفحش واإليذاء والشتم واالزدراء، 
وقد رأوا من ريب آيات وأنواع تأييدات، فما قبلوا ظُلما وعلُوا وما 

عند غُربة اإلسالم، هم يف غكانوا منتهني. وما جئت ري وقت بل جئت
وكانوا  ،يف زمان فساد أشار إليه سيدنا خري األنام، وعلى رأس املائة

ما لحيسبوا مباركة للملّة، فو، املائة هذهوقت من قبل ينتظرون 
 ولوالعادين. نبذوا علومهم وراء ظهورهم، وصاروا أول امل جئتهم

السيوف واألسنة، ولكن اهللا ، لقتلوين بالربطانية خوف سيف الدولة
هذه الدولة احملسنة، فنشكر اهللا ونشكر هذه الدولة  طمنعهم بتوس

اليت جعلها اهللا سببا لنجاتنا من أيدي الظاملني. إا حفظت أعراضنا 
ر وإنا نعيش حتت هذه وكيف ال تشكَ .ونفوسنا وأموالنا من الناهبني

ن أنواع النكال، وصار نزوهلا السلطنة باألمن وفراغ البال، ونجينا م
لنا نزول العز والربكة، ونلنا غاية رجائنا من أمن الدنيا والعافية، 

نا ترإا ما أس .فوجبت إطاعتها ودعاء إقباهلا وسالمتها بصدق النية
قلوبنا أسارى بأيادي املنة والنعمة،  �جعلبأيدي السطوة، بل 

فوجب شكرها وشكر مربا. ها، ووجب طاعتتها وطاعة حفد
                                                           

�
 يبدو أن "ت" سقطت هنا سهوا، والصحيح: "جعلت". (الناشر) 
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٢٣٧

  

منا هذه امللكة املعظّمة، واحفظها بدولتها وعزا، يا  اللهم اجزِ
  أرحم الرامحني. آمني.

  ١٨٩٩سنة  روري ف ٢١، الراقم املرزا غالم أمحد القادياين
 

  
  




