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  طبع يف مطبعة ضياء اإلسالم بقاديان داراألمن واألمان
  هـ١٣١٤ذي احلجة  ٢٤

  

  آنات ٨الثمن:           ٧٠٠عدد النسخ: 
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Ç⁄a�����@æý@ @

æaë†ÈÛa@Ýçc@bí@aìÈ�bÏ@ @

ها الناظرون! اعأيوالَم، رحقكم رزقًمكم اهللا ورزالت ا حسنا من التفض
 حمفوفةًاجللية واأللطاف اخلفية، أن هذه رساليت قد متّت بالعناية اإلهلية 

 ؛ةعلى حماسن األدب، واملُلَح البياني باألسرار األنيقة الربانية، ومشتملةً
صيب مثراا ، وتءالصفا دوحةفكأنها حديقة خمضرة، تغرد فيها بالبل على 

أنه  فيها بإخالص النية، وصدق الطوية، فال شك ن أمعنوم .قلوب األدباء
اراا، ويقر بأا أعلى وأملح من يقر بفصاحة كلماا، وبراعة عب

التدوينات الرمسية، وعليها طالوة أكثر من املقاالت اإلنسانية. وأما الذي 
لَ على سرية النقمة والعناد، فيجحد بفضلها ويترك متعمدا طريق القسط جبِ

والسقبِداد، ولو كانت نفسه من املستيقنني. فنحن نمر تلك ل اآلن على ز
 .ن ذكر املكفّرين واملكذّبني.م قبولقد وعيت أمساءهم فيما ساملنكرين، 
وأمثاله من املفسقني الفاسقني. فليناضلوين يف هذا ولو  "طالةالب"أعين شيخ 

وإال كشفت عن سبهم  ،متظاهرين بأمثاهلم، وليربهنوا على كماهلم
عني جهاهلم. ومن يكتب منهم كتابا كمثل هذه الرسالة، هم يف أَتوأخزي

أين لست  ، وأثبتا وعدالًربعة، فقد كذّبين صدقًاألإىل ثالثة أشهر أو إىل 
حي من احلضرة األحدية. فهل يف احلي ي منجن يقضي هذه اخلطّة، وي
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شاء، باألدباء إن كان جاهال ال يعرف طرق اإلن ؟ وليستظهرمةَالتفرقة اُأل
عوليعلم أنه من املغلوبني. وسيذهب اهللا ببصره بربق من السماء، فييه ش

ي اهلجريعشكما ي عني رباءاحل، طفئ وطيساملفترين.  وي  
أيها املكذّبون الكذّابون! ما لكم ال جتيئون وال تناضلون، وتدعون مث ال 

  زون؟ ويلٌ لكم وملا تفعلون يا معشر اجلاهلني!تبارِ
  نلعاملُ

  غالم أمحد القادياين
  م١٨٩٧مايو سنة  ٢٦
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 BČvŽy���ÜÛa@òéB  
  حنمده ونصلي على رسوله الكرمي بسم اهللا الرمحن الرحيم       

flŠÐ×c@bß@æb�ã⁄a@Ýčn#Óê@ @
ين كتبت من قبل هذا كتبا يف أأيها الناظرون، واألدباء املنقّدون! أنتم تعلمون 

نترر العمانية، ها العربية، وزيا حتكي الددة املزدانة، ورأيتم أكالبيوت املشي
وحتسي الدرر أتوقع أنّالعرفاني ة. وكنت ا من اآليات، ويعقدون العلماء يعود

لزوالن كبري حات، وما زِطاق بصحذا األمل، حىت لْة الني أسلّي بايل ت
هم فاسدة والعمل، وبدا أن  وجدتالنيوأعني العلماء ما فراسيت قد أخطأت ،

انفتحت، وتراءى اليأس وآثار أنّ الشيخ الرجاء انقطعت وبلغ األمر إىل حد ،
الذي هو للطالبني كسى عل دمقايل، وتكلّم يف أقوايل، وقال إنْ هو إال  ىزر

، وليس من غرر البيان، وال وهزلٍ ، بل كسقطقول رقيق وما هو بكالم جزلٍ
واهر العربية، اجلمن حماسن الكنايات والتبيان. وكل ما رصعت يف كتيب من 

 رة املصبية، أراد املفسدوالنوادر األدبية، واللطائف البيانية، والنكات املبتكَ
املذكور أن يطفئ نورها، ومينع ظهورها، وجيعل الناس من املنكرين أو املرتابني. 

ادعى أنه يف األدب رحيب الباع، خصيب الرباع، ومن املتفردين.  ومع ذلك
وكذلك خدور ع الناس بتلبيساته، وأضحك األطفال خبزعبيالته، وجاء بز
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 ىفما استحل ضنا عليه عجماتفما استجاد، ونفَ بٍطْر مبني. وجئنا بلولوٍء
خالًمثارى الوداد، بل زاد با كاملستكربين.  نا وما أرتب هذا وقال إن كُوعناد

الرجل مملوة من األغالط واألغلوطات، وملح بعدة من لطائف األدب وم
مبا وجباحملاورات، وليست كماء م كَمبل أخفى احلق ومنع  ،عني. فما ح

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

ارة على احلضرة األحدية. وأراد اهللا أن يرفعه فأخلدإىل األرض  األم
وهر من غري تصلّف كالنسوان، وخدع الناس جكالفاسقني. وليس يف نفسه 

بتزويق اللسان، وإنه من املزورين. يريد أن يطفئ نورا، ظلما وزورا، ويزيد 
، ويصرف عن احلق قوما جاهلني. وواهللا إنه ال يعلم ما الناس رهقًا وكفورا

وما وصل مقاما من مقامات فهم  البالغة وأفناا، وكيف حيق أداؤها وبياا،
  الكالم، وإن هو كاألنعام، ومن احملرومني.

الذي ينجي الناس من غوائل تزويراته، وهباء مقاالته، أن نعرض عليه  فاألمر
كالما منا وكالما آخر من بعض العرب العرباء، ونلبس عليه امسنا واسم تلك 

بقولنا وقول هؤالء، إن كنت يف زرايتك من الصادقني.  نائْبِنأَ األدباء، مث نقول
، كفلق احلب من النوى فإن عرف قويل وقوهلم وأصاب فيما نوى، وفرق

ده من ، ونع، وحنسب منه ذلك كرامةًمنا أو غرامةً صلةً يةفومخسني رفنعطيه 
يا ذا األدباء الفاضلني، ونقبل أنه كان فيما زرى من الصادقني. فإن كان راض

خربا هلذا املضمار، فليياالختبار، ومتصدة صاحلة كاألبرار، ولينا بنيشهذا  ع
  العزم يف اجلرائد واألخبار، كأهل احلق واليقني.

وأما أنا فبعد اطّالعي على ذلك االشتهار، سأرسل إليه أوراقا لالختبار، 
وإين أرى مذ أعوام،  فّار، وهو أحكم احلاكمني.ليحكم اهللا بيين وبني هذا الكَ
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اهللا الديان، فأجلأين خبله إىل  ذَخأَ أنّ هذا الرجل ال ميتنع من اهلذيان، وال يتقي
هذا االمتحان. فإن جاء املضمار عى، ومازكَ وأثبت ما ادمي من كلمات ل

نا وما دعنا ما ومسع منا ووعى، وإن مشّر ذيله وانثنى، وما طالب أخرى، فله ما
انربى، بل انساب ودخل جره وانزوى، وما ترك التكذيب وما انتهى، فإنّ له ح

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

ريزا غالم أمحد القادياينم  
 م١٨٩٧سنة  ايوم ٢٦
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جمذوب  ٢قد أرسله إلينا للنشر ناسك فيما يلياإلعالن املفصل الذي نسجله 
  عاما تقريبا، فننسخه هنا طبق األصل:  ١٢يقيم يف مدينة سيالكوت منذ 

   

   بسم اهللا الرمحن الرحيم    

⁄a@kuaë@æýÇæbîjÛa@ @
، وروح مجيع الشهداء � وإهلامه وروح سيدنا النيب املقبول �بفضل اهللا 

وأرواح مجيع األبدال واألولياء يف العامل، ومجيع األرواح املطلعة على أسرار 
هو الذي بعث  �شهادة من كل هؤالء على أن اهللا وإهلاما الكون قد تلقيت 

ألشد الفنت وأصابه ضعف  �املريزا احملترم. فقد تعرض دين النيب املقبول 
شديد، وظهرت آالف الفرق اللعينة مثل النصارى والروافض وتسببوا يف ضالل 
الناس، فمست احلاجة إىل إرسال املسيح املوعود، وإن مهمة إصالح هذه الفنت 

منوطة بنيب عظيم، وملا مل يكن أي نيب يرسل بعد النيب يف العصر الراهن اخلطرية 
. �الذي هو ظل النيب املقبول احملترم ل اهللا تعاىل املرزا فقد أرس �املقبول 

ذا اجلسم املادي هم  حيا قد رفع إىل السماء �والذين يظنون أن عيسى 
كاذبون، فلم يصعد أحد إىل السماء ذا اجلسم املادي دون أن يتذوق طعم 

                                                 

١
 باللغة العربية وضمنه جزًء صغرياكتابه هذا (حجة اهللا)  �لقد ألف املسيح املوعود  

املكتوب بالعربية أصال وبني املترجم. علما خبط مائل للتمييز بني  وجعلناهترمجناه باألردية 
 . (الناشر)٢٩إىل الصفحة  أن اجلزء املترجم يبدأ من هنا ويستمر

٢
       منه.يف هذه املناطق. ومكانة صيت حيظى بهذا الناسك   
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لزوايا من الزوايا، ويا نساك الزوايا، ويا أصحاب ا املوت، فاستمعوا يا مشايخ
أهل البيت! يوشك أن تظهر من السماء شهادةٌ عظيمة جليلة على صدق هذه 

بنفسه جبالل، فستواجهون ذلة كبرية وخجال  �فسوف يشهد اهللا  ،اجلماعة
يف هذه املعارضة، وإعالين هذا صادق، وهو نسخةٌ من لوحٍ حمفوظ، إنين أرى 

 �وإن الرسول املقبول ساخطٌ عليكم كثريا بسبب هذه املعارضة،  �أن اهللا 
  بريء منكم أشد الرباءة. 

  باغ بسيت واال "ايك"على ضفة  ،فقري حممد من سيالكوت :املعلن
٢٨/٥/١٨٩٧   

________________________                                                      
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 �سيدنا املسيح املوعود ننوي أن نطبع يف صورة كتاب مجيع مقاالت 

املختلفة مثل اإلعالنات املنشورة، والرسائل اخلطية واملواضيع اليت نشرت يف 
جمالت اآلخرين أو يف أي جريدة. فمن كان عنده أي إعالن (نشر) قبل 

ذلك كي وفليخربنا بعنوانه وتارخيه وخالصة مضمونه وعدد صفحاته  م١٨٩٦
سالة من حضرته إذا مل جنده يف املكتب. وكذلك كل من لديه ر منه نستعريه
فلريسل نسخة منها بل نفسها  ،غري خاصة بل تتضمن فائدة عامة �

صاحب الرسالة شاء فسوف نعيدها إن شاء اُهللا و ،لبضعة أيام، وذلك األصلية
نسخة منها. فليكن واضحا أيضا أنه عند وصول طلبات املشترين  إعدادبعد 

اغبني يف االقتناء إرسال بعدد ال بأس به، سيبدأ طباعة هذا الكتاب، فعلى الر
سراج احلق  احملترم طلبات الشراء. واملراسالت جيب أن تتم باسم الصاحبزاده

  اجلمايل النعماين. والسالم
 ،من قاديان دار األمان �منظور حممد مدير مكتبة املسيح املوعود  املعلن:

       /حزيراناألول من يونيو
  طبع يف مطبعة ضياء اإلسالم بقاديان
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  .مالآال تذكروا أمامي أي ملك ألنين واقف على باب آخر "١

  على باب اهللا واهب احلياة للعامل والبديع واخلالق والرب
  وهو الكرمي القادر ومزيل املشاكل والرحيم واحملسن وقاضي احلاجات

  على عتباته ألنه يقال إن املتفاين ينال مراده يف هذا العامل لقد خررت
  عندما أذكر ذلك احلبيب الويف أنسى كل قريب وصديق

  فإين ال يهدأ يل البال دونه ،أىن يل أن أحب أحدا غريه
  إذ قد ربطناه بذيل احلبيب ،فال تبحث عن القلب يف صدري اجلريح

  يل احلبيب وإن رأسي فداء يف سب ،إن قليب عرش احلبيب
  زل علي، فإن فضله حبر ال ساحل لهـني أي نوع من أفضالهكيف أخربكم 

  فإن ألطافه ال تعد وال حتصى ؟!إحصاء ألطافهيل  أىن
  ال أحد يعرف عالقيت بذلك احلبيب
  املخاضاحلامل عند  تصرخإين أبكي وأصرخ على عتباته كما 

  ذا الزمنوما أروع ه ،فواها هلذا الوقت ،بعشقه مشغولإن وقيت 
     ".فقد أغنيتين عن حدائق الدنيا كلها وبساتينها ،واها لك يا حديقة حبييب

  
  

                                                 
       . (املترجم)من الفارسية قصيدة مترمجة  ١
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فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب  ،إن الذين حياربونين ال حياربون إال اهللا

  ينقلبون.
  فيحسب اجلاهل أنه أفضل منه. ،إن القوي يظهر حلمه

املسلمون امسا، ومنهم عبد احلق الغزنوي الذي أمامي اآلن أوراق سبين فيها 
ونشره بعنوان "ضرب النعال على وجه الدجال"  ،نعتين يف إعالنه بالدجال

فصدق يف قوله هذا؛ فهو نفسه يف احلقيقة دجال، وقد أصاب النعلُ من السماء 
، إذ قد أصيب رأسه ألي مدى سيضرب أكثروجهه، ال وجه غريِه. وال أعرف 

مؤمتر األديان إىل اليوم بضربتي نعال مساوية فقط، غري أما كانتا  منذ
تفوه هذا الشقي ذه  مىتولعل بعض العظام قد كُسرت، ال أعرف  ،شديدتني

فأجيبت يف حقه كدعاء. مث يف اإلعالن نفسه يقول هذا الشقي يف  ،الكلمة
يف رقبة  :خيرب واعيا أنوحقي: "طوق اللعنة يف رقبته"، واآلن ينبغي أن يسأل 

أي منا حلَّ الطوق؟ فليقل بوعي وإدراك وجه من قد سود اإلعالنُ اإلهلامي قبل 
مؤمتر األديان؟ ويف رقبة من وضع موت ليكهرام طوق اللعنة؟ هذا الرجل مرة 
بعد أخرى يعترض على النبوءة عن آم. فهذا اجلاهل مل يفهم حىت اآلن أن 

حتققت بوضوح حبسب الشرط املذكور يف كلمات اإلهلام،  ١النبوءة عن آم
                                                 

١
  :حاشية  

أنشر هنا لفائدة العامة مكررا باختصار ما نشر عن أوضاع آم يف كتاب 
  :وهو ما يلي أنوار اإلسالم

لو ثبت على  "عبد اهللالسيد "وهذا األمر حق متاما ومؤكد وموافق لإلهلام، بأن قلب 
اإلساءة إىل اإلسالم واحتقاره كسابق العهد، وما نال نصيبا من الرجوع إىل احلق متأثرا 



١٨٤  �� ��� 

                                                                                                                     

قد أكَّد يل يف الوحي أن  �يبة اإلسالم، لقضي عليه يف امليعاد نفسه حتما، إال أن اهللا 
عد مما أخر عنه و ،عبد اهللا آم نال حظا من الرجوع بتسليمه بعظمة اإلسالم وهيبته

من  أليام إال أنه جنا ،املوت والدخول يف اهلاوية كامال. فمن املؤكد أنه وقع يف اهلاوية
اهلاوية العظمى اليت تسمى املوت. وواضح أنّ أي كلمة أو شرط يف كلمات الوحي 
وشروطه ليس بال تأثري، أو ال يولِّد حتقُّقه أي نتيجة، هلذا كان من الضروري أن يستفيد 

"اطلع اهللا على عبد اهللا آم بقدر ما آمن بقلبه بعظمة احلق، وهذا ما فعله اهللا وقال يل: 
ولن جتد لسنة اهللا تبديال، وال تعجبوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن كنتم  ،مهه وغمه

ومكر أولئك هو  ،ومنزق األعداء كل ممزق .إنك أنت األعلى ،مؤمنني. وبعزيت وجاليل
يومئذ يفرح املؤمنون. ثلة من األولني وثلة من  .يبور. إنا نكشف السر عن ساقه

أي لقد اطلع اهللا على هم آم  ذ إىل ربه سبيال".فمن شاء اخت ،تذكرة هاآلخرين. وهذ
وهذه املعاين (وغمه وأمهله حىت مييل إىل التجاسر والبذاءة والتكذيب وينسى املنةَ اإلهلية، 

ولن جتد لسنة اهللا تبديال وتغيريا، واملعىن  ،. مث قال: هذه هي سنة اهللا)للوحي بتفهيم إهلي
أنه ال ينـزل العذاب على أحد  �أن من عادة اهللا  هو جلملةالذي فُهمته من اهللا هلذه ا

 ظهر أسبابتثري غضب اهللا، وإذا كان شيء من خشية اهللا يكمن يف أي كاملة حىت ت
نـزل العذاب ،زاوية من القلب وظهر فزعال  :يتأجلُ إىل وقت آخر. مث قالبل  ،فال ي

، فاخلطاب فيه موجه إىل مجاعيت. مث تعجبوا وال حتزنوا وأنتم األعلَون إن كنتم مؤمنني
وبعزيت وجاليل إنك أنت األعلى. (اخلطاب فيه هلذا العبد املتواضع) مث قال: منزق  :قال

ومكر أولئك هو يبور، وفُهمت منه أنين أنا  . مث قال:األعداء كل ممزق، أي ستصيبهم ذلةٌ
يفضح األعداء يف كل مكرهم  سأنال الفتح ال العدو. وأن اهللا لن يتوقف ولن يكف حىت

وجيعله يبور، أي سيكسر املكر الذي صنعوه وجسموه وسيذره ميتا وسيري جثمانه 
إنا نكشف السر عن ساقه.. أي نكشف الستر عن احلقيقة ونبين الشواهد  :للناس. مث قال

، ويومئذ يفرح املؤمنون، األولون واآلخرون أيضا. مث قال: إن تأجيل عذاب �البينة للفتح
املرء أن يتخذ السبيل الذي  علىواآلن ذكرناها. املوت بالسبب املذكور من سنتنا وقد 

  حيبون  الذين  كما فُهمت أن السعداء الظن. . ففي هذا زجر ولوم ملسيئييؤدي به إىل اهللا
  وتعصب وتسرع أو سوء فهم سيقبلون بياين  خبل  أي ظالم   ونيواجه وال  وحده  اهللا 

_________________  
  منه. .هذه كانت إشارة إىل موت ليكهرام �
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أما الذين يتبعون نفوسهم وعنادها أو ال يعرفون  ،وجيدونه موافقا للتعليم اإلهليهذا 
  فلن يقبلوه بسبب التجاسر والظلمة النفسانية. ،احلقيقة

اإلهلام اإلهلي بتفهيم إهلي لقد شرحت، ّكافر  وملخصه أن سنة اهللا منذ القدم أنه ما دام أي
ال يهلكه  �فإن اهللا  ،أو منكر مل خيلق أسباب اهلالك بتجاسره املتناهي ومتاديه يف التباهي

بعذاب، وحني حيني نزول العذاب على أي منكر تتولد فيه تلك األسباب فيكتب له اهلالك 
 ،ذه هي القاعدة القدمية لنـزول العذاب اإلهلي، وهذه هي السنة املستمرةمبوجبها. ه

وسيتبني بالتأمل أن الشرط يف اإلهلام  .وهذه القاعدة غري املتبدلة اليت ذكرها الكتاب اإلهلي
بدخول عبد اهللا آم اهلاويةَ هو يف احلقيقة حبسب هذه السنة اإلهلية. ألنه ينص على 

ق" لكن السيد عبد اهللا آم قد أثبت بتصرفاته النامجة عن أال يرجع إىل احل"شرط
االضطراب أنه نظر إىل هذه النبوءة اليت صدرت إلثبات صدق اإلسالم بتعظيم، كما أن 

أي أنه تعرض للخوف  ،قد اطلع على مهه وغمه �الوحي اإلهلي هو اآلخر أنبأين بأنه 
، وأثبت بأفعاله أن هيبة النبوءة والذعر من النبوءة اإلسالمية واستوىل عليه الرعب

اإلسالمية قد أثرت يف قلبه، واستوىل على قلبه االضطراب واجلنون والذهول وسحقت 
قلبه النبوءةُ اإلسالمية حىت أصابه االضطراب املتناهي وظل يتنقل من مدينة إىل مدينة ويف 

ي كان اختذه إهلا بأفكاره كل مكان خائفا متوجسا. ومل يبق توكُّلُه على اإلله املصطنع الذ
الزائغة وظلمة الضالل، فخاف الكالب وفزع من الثعابني كما أبدى اخلوف من األماكن 
الداخلية يف البيت، فاستوىل عليه اخلوف والوهم واحلرقة القلبية وأصابته اهليبة الكاملة 

من مدينة إىل ودون أن خيرجه أحد من أمرتسر ظل ينتقل  ،للنبوءة وشعر بأثرها قبل حتققها
مدينة خائفا مذعورا بدافع القلق واالضطراب، وسلب اهللا منه راحة قلبه وظل يتشرد 

ه ى قلبويهيم يف كل مكان كالفزعني املذعورين متأثرا يبة النبوءة بشدة، واستولت عل
حبيث امتألت لياليه هوالً وأيامه اضطرابا وظهرت فيه مجيع  وتأثريه هيبة اإلهلام اإلهلي

مات الفزع والقلق اليت تظهر من الشخص الذي حيسب يقينا أن ذلك عذاب إهلي عال
  نتيجة معارضته للحق. 

فقد ظل يبدي قلقه واضطرابه يف كل مكان بأسلوب عجيب، حبيث ألقى اهللا يف قلبه 
كان يفزع من حترك ورقة. وكان يذكر ملك املوت أنْ  خوفا مذهال وفزعا، لدرجة 

أ له بال يف أي مكان وقضى أيامه مبنتهى االضطراب، وأحاط بقلبه ومل يهد ،برؤية الكلب
االضطراب والقلق والذعر والفزع، واستولت عليه الوساوس املخيفة ليل ار، وإن أفكاره 
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يف  واملمهلالرحيم الكرمي  -القلبية مل ترد العظمة اإلسالمية بل قد قبلتها، فلم جيده اهللا
يف احلالة  -يعامله حبسب تصوراتههو أفكار اإلنسان القلبية وإنزال العذاب واملطلع على 

أي املوت الفوري. وكان من  ،اليت كان ميكن أن ينـزل معها عقوبة اهلاوية الكاملة فورا
الضروري أن يؤجل عنه العذاب الكامل حىت خيلق لنفسه أسباب اهلالك بيده بالتجاسر 

إىل ذلك ألن وعد حلول عذاب املوت يف  والتجرؤ، كما كان اإلهلام اإلهلي قد أشار
أن عبد اهللا آم  �العبارة اإلهلامية كان مشروطا ومل يكن مطلقا بغري شرط، فرأى اهللا 

قد قبل عظمة اإلسالم بتصورات قلبه وبأفعاله وتصرفاته وخبوفه الشديد وبقلبه املذعور 
ألن  ،د االستثناء يف اإلهلاموالفزع، وهذه احلالة تعد نوعا من الرجوع، وتتعلق جبملة تفي

الذي ال يرد عظمة اإلسالم بل يستويل عليه خوفُها فهو حيقق رجوعا إىل اإلسالم من 
وجه. وصحيح أن الرجوع من هذا النوع ال ينجي من العذاب يف اآلخرة، غري أنه يؤجل 

آن الكرمي العذاب يف الدنيا حتما حىت يعود إىل التجاسر. وهذا هو الوعد املذكور يف القر
والكتاب املقدس، وإن ما بيناه عن عبد اهللا آم وحالة قلبه ليس بدون إثبات، بل إن عبد 

بإظهار تعرضه ملصاب جلل، وجتشمه مشاق االنتقال من  -اهللا آم قد أثبت مبنتهى اجلالء
مدينة إىل أخرى وبارتدائه زي احلداد وبإصدار التصرفات النامجة عن اهللع والفزع كل 

أنه اعترف بقلبه بصدق اإلسالم  -للعاملوحالة اجلنون يوم وبإبدائه القلق واالضطراب 
وعظمته. فهل من الكذب القولُ إنه حقق يف شخصه املدلولَ املهيب للنبوءة كامال؟ لقد 
هاب آم هذه النبوءةَ كما خياف املرُء البالَء احلقيقي، ومل يقتنع بوسائل احلماية الظاهرية، 

رد اهللا وأصابتهلكه يف هذه احلالة �ه هيبةُ احلق بنوع من اجلنون. فلم يألن ذلك  ،أن ي
الشرط يف اإلهلام، فإذا حتقق ويعارض ينايف قانونه القدمي وسنته القدمية، كما أنه يناقض 

اإلهلام على عكس شروطه بصورة أخرى، فيمكن أن يفرح به اجلاهلون، لكن اإلهلام من 
ألن التقيد  ،من اهللا، ومن املستحيل أن ينسى اهللا شروطه اليت وضعهاهذا النوع ال يكون 

بالشروط ضروري جدا للصادق، واهللا أصدق الصادقني. غري أن عبد اهللا آم إذا أبطل فيه 
فسوف تقترب تلك  ،هذا الشرطَ وأمهله وخلق لنفسه أسباب الدمار بالتجاسر والعناد

  وتظهر النبوءة مفعولَها بنوع عجيب. األيام وتظهر عقوبةُ اهلاوية بالكمال
 -اليت هي الكلمات األصلية للوحي -ومما جيدر االنتباه إليه بتركيز أن اإلسقاط يف اهلاوية

قد حققه السيد عبد اهللا آم بيده؛ فاملصائب اليت واجهها واألسلوب الذي أصابته به 
إمنا هي اهلاوية يف احلقيقة، وإن  ،سلسلة من االضطرابات ومتكَّن اهلولُ واهللع من قلبه
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موته مراعاةً للشرط مث أماته خالل سبعة أشهر وفق  �فقد أجل اهللا الكرمي 
فعامله اهللا مبقتضى رمحته، أما  ،أن آم خافاإلهلام، واجلدير باملالحظة 
النبوءتني اتني  �فقد أرى اهللا  ،غضبهحبقه  �ليكهرام فلم خيف فأبدى اهللا 

وعامل كل واحد منهما مبقتضى حاله، إن آم  ،منوذج صفَتيه اجلاللية واجلمالية
امتنع عن كل أنواع الزهو والغطرسة بعد مساع النبوءة، لكن ليكهرام مل ميتنع. 

لكن األخري مل يتخلَّ. لقد ظل  ،إن آم ختلَّى عن مجيع النقاشات مع املسلمني
كامليت باكيا، أما هذا فقد ظل يضحك ويسخر. آم آم يقضي أيام امليعاد 

أبدى الندم، أما ليكهرام فتمادى يف الوقاحة والتجرؤ. آم لزِم الصمت، أما 
"اطَّلع اهللا على مهّه : ليكهرام فأطلق الشتائم. لقد قال اهللا يف خطابه عن آم

آم عامرا مها  قلب �أي قد رأى اهللا  .ولن جتد لسنة اهللا تبديال" ،وغمه
، وقال لن يغري اهللا سنته، فال يعامل اخلائف عقابه اهللا الرحيم وغما فأجل

بقسوة. أما ليكهرام فلم خيف، وإن خوف آم جعل األخري يتجاسر بسبب 
شقاوته، وهلذا السبب عامل اهللا آم برفق ألنه النَ، وعامل ليكهرام بقسوة ألنه 

وكان  ،لسبب نزل علي الوحي عن آم مرة واحدة فقطأبدى القسوة، وهلذا ا
ا أيضا مشروطا، لكنين تلقيتتوحي بنـزول عن عذاب ليكهرام إهلامات  مرار

ورد ذكرها  أنْإن النبوءة حبق آم لَعظيمةٌ لدرجة  ؛. باختصارغضب اهللا عليه
                                                                                                                     

املوت هو إكمال هلا وهو غري مذكور يف النص اإلهلامي. فمن املؤكد أن املصيبة اليت 
واجهها عبد اهللا آم بأوضاعه متثِّل هاوية، غري أن اهلاوية الكربى اليت عرب ا عن املوت 

اهللا االنتفاع نوعا ما من هذا ألن هيبة احلق أصابته، فاستحق يف نظر  ،قد أجلت عنه لفترة
الشرط املذكور يف عبارة اإلهلام. ومن الضروري أن يتحقق كلُّ أمر على الوجه الذي ذُكر 

وإنين أوقن بأن أحدا لن يعارضنا يف هذا البيان إال الذي مل يطلع على  ،يف اإلهلام اإلهلي
ب والبخل وظلمة مجيع أحداث عبد اهللا آم أو الذي حيب كتمان احلق بدافع التعص

  منه القلب.
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النبوية، عاما من اليوم، وهي مذكورة يف اآلثار  ١٧يف الرباهني األمحدية قبل 
وقد مات آم منذ زمن، أفلم  الناحيتني،فقد حتققت هذه النبوءة من كلتا 

 م عذراء استحتتتحقق تلك النبوءة إىل اآلن؟ لعنة اهللا على الكاذبني. أكان آ
من املواجهة دون أي سبب قوي، فال بد أن هناك سببا، وهو أن اهليبة 

ذاب من الداخل يف اخلفاء، ومل  اإلسالمية قضت عليه فور مساع النبوءة، فقد
يبق قادرا على أي جترؤ، فلم حيلف ومل يرفع قضية، وكان كبده يتفتت عندما 

يؤنبه. لقد حلف  يطلَب منه احللف، وملا كان حيرض لرفع القضية كان ضمريه
املسيح نفسه، وحلف بولس، فلماذا مل حيلف عند احلاجة املاسة؟ فإن كان قد 

كان جيب عليه أن يرفع قضية عند الشرطة ويستصدر تعرض للهجمات 
العقاب، وذلك حقه؛ فما الذي منعه من ذلك؟ أيها الغزنويون، ما أكرب 
عداوتكم للحق! فهل هلذه العداوة حدود؟ هل هذا ورعكم الذي جئتم به إىل 
البنجاب؟! إذ تكفِّرون مسلما وتكفُرون بآيات اهللا الصرحية البينة، وتدعمون 

ذلك؟ فهل ينشر اهللا  بتصرفاتكم الدجالية، فهل كان يليق بكم كلُّ القسوس
عظمةَ دجالٍ وكذابٍ وقبولَه يف العامل ويهني السعداء أمثالكم؟ أم قد اخندع 

؟ أال يعلم أسرار القلوب؟ فهل تقدرون على القضاء على الصدق؟ فهل �
لةَ إنسان صاحل فال تطفئون بأفواهكم النور الذي نزل من السماء؟ إذا كنتم سال

تلقوا بأنفسكم إىل السيئة، وانتبهوا وأدركوا الوقت، فإن الفرصة مل تفُتكم بعد، 
  بإمعان، ولكم اخليار بعده.  �١ال تقْف ما لَيس لَك بِه علْم �واقرأوا آية:

مزيدا من الشتائم؛ فقد  "عبد احلق"مث يف اإلعالن نفسه قد أطلق هذا الشيخ 
، الشيطان، اللعني، فاجرحبقي: "ال -من إعالنه -  ٤و ٣و ٢كتب يف الصفحة 
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، �اهللا  وذليلٌ ومهني وسيئ وشرير، عدو ،حذاء اللعن والطعن على رأسه
وعدو ويلِّ اهللا عبد احلق". مث تنبأ يف اية اإلعالن قائال: "سينـزل عليك 

  غضب اهللا عن قريب".
قول: أيها السفيه الشقي، مل تحسن صنعا بافترائك على اهللا، فانظر، أعليك فأ

حلَّ ذلك الغضب أم على غريك؟ أحولَ رقبتك التف حبلُ اللعنة أم رقبة غريِك؟ 
كنت قد ادعيت يف إعالنك هذا أنك تستطيع أن تقفز يف النار دون أن حتترق، 

أن تغرق، وأنك مستعد لتحبس يف  وأنك مستعد للسري على ماء النهر دون
غرفة مظلمة ملدة شهر دون أن متوت. لكن يا أيها الشقي، بسبب تباهيك هذا 
قد سود اهللا وجهك اآلن، فقد ألقتك اآليةُ البينة من اهللا يف نار العذاب 
واحترقت ومل تقاومها. فقد ظهرت عظمةُ هذه اآلية يف مجيع الشعوب، وهذا 

من العذاب، فقد أحرقتك هذه النار وحولتك رمادا، كما قد  ليس أقلّ عليك
غرقت يف ر الندامة ومل تقدر على مواجهتها، كما حبِست يف زنزانة اخلذالن 
املظلمة ومت هناك. فانظر ماذا أرتك الغريةُ اإلهلية، افتح العينني قليال وانظر 

نارا وتغرق يف النهر  كيف أصابتك غطرستك. كنت ختاطبين قائال: "ستصلى
 ومتوت يف الكوخ" فانظر اآلن أيها الشقي على من انطبقت كل هذه األمور

؟ قل حبق، ألَم حترقْك نار هذا العذاب؟ هل ميكنك أن أعليك أم علي، الثالثة
حتلف أن قلبك مل يصر كبابا من هذه النار؟ وكيف ال وقد حتققت نبوءةٌ 

س بعظمتها، إذ قد صرحت جبميع تفاصيل حتقُّقها واضحة اعترف حىت اهلندو
فَال يظْهِر  �سلفا؛ فقد صرحت بامليعاد، ويومِ املوت ووسيلة املوت. وإن آية 

حكمت بأن مثل هذه النبوءة اجللية ال يقدر عليها غري  �١علَى غَيبِه أَحدا
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قدر على إصدارها، أفال املرسلني من اهللا، فال أحد من املنجمني وال الدجالني ي
ميثِّل كلُّ هذا نارا أحرقت قلبك؟ أستكفر بكالم اهللا أم ستموت منتحرا؟ وهل 
تستطيع أن حتلف على أنك مل تغرق إىل اآلن يف ر الندامة؟ أمل ينكشف عليك 
وعلى الناس مجيعا حىت اآلن أنك حبست يف كوخ اخلذالن املظلم؟ وظهرت 

الذي هو قَّق عكس ما نشرت يف اية إعالنك هذا نتائج معاكسة ألدعيتك وحت
من إهلام شيطاين. هل تعتقد يا تعيس احلظ أنك ما زلت حيا؟ كال، كال بل قد 
أهلكتك أعمالك املنحطة؛ فقد ألقيت بنفسك يف هذه العذابات الثالثة اليت 

  متنيت وأعلنت أنين سأموت ا!!! فاعتبِروا يا أويل األبصار!! 
ب عبد احلق: "كم أمطر عليك النصارى واملسلمون لعنات عند بطالن مث كت

النبوءة ضد آم، فهذه هي عقوبة الدجال الكذاب". فأرد على هذا أنّ احلُكْم 
باخلواتيم، فهذا ما فعله عدميو الفهم والسفهاء حبق األنبياء والرسل يف أول 

أقول لكم صدقا وحقا إن األمر، مث بكَوا يف اية املطاف على عدم فهمهم. 
  هذا سيحدث هنا أيضا. 

واجلدير بالذكر أنه قد وصلتين رسالةٌ خطية من عبد احلق هذا ومجاعته يف 
مل أرِد أن أكتب الرد  أوائل رمضان، فلما كانت مشحونة بالشتائم والسباب

عليها يف رمضان، غري أن تلك الرسالة للسادة الغزنويني ما زالت حمفوظة 
وإن الشتائم اليت كالُوها يل هي: "عشرة آالف لعنة عليك، لعنة لعنة عندي، 

لعنة لعنة لعنة عشرة ألف مائة، كافر أكفر دجال شيطان، فرعون، قارون، 
أي كلب الغابة". فهذا هو منوذج  ..كلب يلهث ،هامان عنيد، وحش الوادي

  !! تقواهمهلؤالء األفغان و اللسان العذب
ي أن يقال حبقه إنه األخ األصغر أو األكرب لعبد احلق، وهناك رجل آخر، ينبغ

قد ذكر يف جملته "درة اإلسالم" النبوءةَ ضد آم ببذاءة كثرية. حتام أشرح 
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هلؤالء وأكرر أن آم عاش ومات حبسب النبوءة! إذ قد أبدى اخلوف ومل 
هرام فقد أما ليك .حبسب الوعد برفق وأخر عنه املوت ملدة ه اهللاملايتواقح، فع

أظهر التباهي املتتايل واخليالء، فبطش به القادر القهار، وإن منوذجي آم 
كثريا، ويثبت منهما كيف أن وليكهرام هذين كليهما يفيدان عطاشى املعرفة 

الرحيم الكرمي يلني ملن يبدي اللني، وكم هو غيور أيضا فيبطش باملتمردين  اهللا
مساع النبوءة ومتادي ليكهرام يف التكرب كان سريعا. إن شحوب وجه آم بعد 

يتطلب بالطبع نتيجتني خمتلفتني. أيها األغبياء، أكان من املناسب أال يتحقق 
الشرط يف اإلهلام اإلهلي؟ أو هل كان جديرا به أال يرفق عند مقتضى الرفق، 

  ويرمي اخلائف باحلَجر فورا.
يف اإلهلام إىل امللَكة كان قد أشار بشرط الرجوع  �وقد مسعتم أن اهللا 

 ل اخلوف ملا اشترط اهللا الرجوعم، فلو مل يكن مفطورا على تقبالفطرية يف آ
يف اإلهلام، ومعلوم أن الرجوع فعلٌ قليب ال يستلزم اإلعالن باإلسالم علنا، فقد 
أكَّد آم من خالل أقواله وأفعاله أنه التزم ذا الشرط، فذلك اإلله الرحيم 

اب السفينة املوشكة على الغرق فإني أجنيهم مع عندما يرجع إيلّ ركَّ :لالذي قا
هذه  نفسه ذلك اإلله احلليمقد حقق أنين أعلم أم سيعودون إىل شقاوم.. 

الفائدة آلم بسبب رجوعه، كما كان مشروطا يف اإلهلام. مث إن آم مل يؤلف 
مل حيلف، وقد خال من أي كتاب ضد اإلسالم ومل يرفع قضية يف احملكمة، و

هذا العامل واعترف خبوفه. فصحيح أنه ال عالج لعدميي اإلميان، غري أن املؤمنني 
يستنتجون حتما من انطواء آم على نفسه وصمته أنه رجع، وكان من واجب 
آم أن ال يترك لنا ولكل منصف جماال لالستنتاج من أقواله وأفعاله بأنه رجع 

ل كان جيب عليه أن يثبت باحللف أو رفْع القضية أو بعد إقراره باخلوف، ب
بطَريق آخر أن اجلنب الذي ظهر منه خالل مخسة عشر شهرا على التوايل مل 
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يكن بسبب هيبة النبوءة اإلسالمية. فمن منتهى الوقاحة الزعم بأن قلب آم مل 
 النبوءة. دميعا يف وتباهيه جتاسره على داوم وأنه ،يعترف بعظمة النبوءة مثقال ذرة

 فنجيبه: باللسان، اإلقرار يلزمه اإلميان إن اإلسالم" "درة جملة حترير رئيس قال لقد
 يشترط وال قليب فعلٌ احلقيقة يف وهو الرجوع، كلمة تضمن اإلهلام إن الغيب، أيها
 بالنجاة الفوز أما اآلخرة، يف للنجاة شرطٌ باللسان اإلقرار وإمنا باللسان، اإلقرار له
 اجتماع يقام أن الضروري من فليس القلب، خوف جمرد فيكفيه فقط الدنيا يف

              .�١إِميانه يكْتم� كان من الكرمي القرآن ذكر قد بل ،الشهادة إلعالن
مث يقول هذا الرجل نفسه مشريا إيلَّ بأين نشرت إعالنا يف مارس/آذار 

١٨٨٦ .لدت بنتلكن أيها السفهاء وعميان القلوب، م بوالدة ابن، ولكن و
ذلك الذي ورد فيه أن االبن سيولد يف  ١٨٨٦حتام أشرح لكم؟ أروين إعالن 

الرجل نفسه وهو يوجه الكالم يل: "أمل كتب هذا هذا العام نفسه حتما. مث ي
ختجل من إهلامك الكاذب أي خجل؟" لكنين أقول: يا أسود القلب، مل يكن 

ت ال متلك القدرة على فهم الكالم اإلهلي، فلم يكن يف اإلهلام كاذبا، لكنك أن
اإلهلام أي كلمة تفيد أن االبن سيولد من هذا احلمل حصرا، فماذا أقول سوى 

ك من ". صحيح أين تلقيت اإلهلام أن الشعوب ستتربلعنة اهللا على الكاذبني"
أن االبن االبن املوعود، غري أن هذه اإلعالنات ال تتضمن أي إهلام إهلي يؤكد 

إن مل هو املوعود، وإذا كان مثل هذا اإلهلام موجودا فلعنة اهللا عليك الفالين 
ذلك اإلهلام. إال أن االبن قد ولد من محل آخر كما كنت تلقيت البشارة  تقدم

 .بوالدته سلفا، وهي حبد ذاا نبوءةٌ قد حتققت، وأقرها صراحةً معارضونا أيضا
أما إذا كنت سجلت يف النبوءة إهلاما يؤكد أن اإلهلام صرح أن هذا االبن هو 

                                                 
١
 ٢٩ غافر:  



 �� ���  ١٩٣ 

عن تقدمي ذلك اإلهلام  افلماذا ال يقدم ذلك اإلهلام؟ وإذا كنت عاجز ،املوعود
فهل حتل هذه اللعنة عليك أم على غريك؟ أما القول بأين قد وصفت هذا االبن 

إن ساللة السعداء تكون سعيدةً بالطبع إال ما أيضا باملسعود، فاعلم أيها السفيه 
هو شذ وندر، فأي والد ال يصف ابنه بالسعيد ويصفه بالشقي، فهل هذا 

دأبك؟ وحىت لو كنت قصدت ذلك على سبيل االفتراض فليس قويل وقول اهللا 
سيان، فإمنا أنا بشر ومن احملتمل أن أقول شيئا باجتهاد وأخطئ يف اجتهادي، 

يف أي إهلام إهلي صرحت بأن االبن املوعود سيولد يف احلمل األول وأنا أسألكم 
لد يف احلمل الثاين هو االبن املوعود يف احلقيقة، مث بطل يوحصرا، أو أن الذي 

فلعنة اهللا  ومل تنشره ذلك اإلهلام؟ وإذا كان مثل هذا اإلهلام موجودا عندك
  . عليك

ا يرزق" فأقول: ا زال حيصهر أمحد بيك م إنوهناك اعتراض آخر لكم: "
أيها القوم التعيس احلظ، حتام تبقَون عميا وبكما وصما؟ وحتام تعمى أعينكم 
عن النور الذي أُنزِلَ؟ فامسعوا وافهموا أنه كان هلذا اإلهلام جزءان، يتعلق 
أحدمها بأمحد بيك وآخر خيص صهره، وقد مسعتم أن أمحد بيك قد مات يف 

 يوم تسمعون فيه أن النبوءة املتعلقة بصهره أيضا قد حتققت، إن ويأيت ،امليعاد
فقد  ؛فاقرأوا الصحف ،كلمات اهللا ال تبدل، وإن اعتراضاتكم ليست جديدة

أثار قاصرو الفهم من السابقني مثل هذه االعتراضات على األنبياء أيضا، فقد 
ذا من عدم إميانكم أو تشات قلوبكم، أما قولكم: "ملاذا مل ميت يف امليعاد؟" فه

يصرح بوضوح  "تويب تويب فإن البالء على عقبك"فهمكم، إذ إن إهلام  قصور
وهذا اإلهلام كان خيص أمحد بيك وصهره كليهما، ألن العقب  .شرط التوبة

يطلق على البنت وأوالد البنت، وكان اخلطاب يف اإلهلام موجها إىل والدة 
ها وحفيدا ستفجعان بوفاة الزوج، فإن تابت زوجة أمحد بيك، ومعناه أن بِنت
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فسيؤخر املوت، فلم يعبأ أحد ذا اإلهلام يف حياة أمحد بيك، لكنه حني مات 
اآلخرين أيضا، فانصرفوا إىل الدعاء والضراعة  والورثةانقصم ظهر أرملته 

بصدق القلب، وكما سمع فإن والدة صهر أمحد بيك مل تستعد صواا ومل 
حقق دأ بالُها حىت اآلن. فاهللا تعاىل ينظر مىت يتمادون يف التجاسر والتباهي، فييه

ه عند ظهور كل هذه األمور، وعندئذ لن ألعنكم أنا فقط بل سوف وعد
  .                   ����ألنكم بارزمت اَهللا يلعنكم كل عاقل، 

والدجال واجهين ووصفين بالكذاب  ،مث هناك شيخ آخر باسم الشيخ النجفي
إن آية اخلسوف والكسوف قد قُدر ظهورها يوم القيامة ال " :واجلاهل، ويقول

. فهذا السفيه ال يعرف أن اخلسوف والكسوف سيحدث آيةً للمهدي "اآلن
كما ورد يف "الدارقطين" وغريِه من كتب احلديث، فمن سوف ينتفع من هذه 
اآلية يوم القيامة؟ فظهور املهدي يف ذلك الوقت عدمي اجلدوى. إذا كان اهللا 

دي وأين قد أراد القضاء على اخلَلق بتفكيك النظام الشمسي، فأين امله �
 ،آياته عندما تقوم القيامة؟ من ذا الذي يشك يف أن زمن املهدي زمن التجديد

فليقبل من  ،وأن ظهور اخلسوف والكسوف آيةٌ له؟ فهذه اآلية قد ظهرت اآلن
كان يريد القبول. وقد اخنسف القمر يف أول ليلة من ليايل اخلسوف الثالثة، 

الثالثة كما ورد يف احلديث، وانكسفت الشمس يف أوسط أيام الكسوف 
وبذلك قد حتققت النبوءة مبنتهى اجلالء. وملا كان علماء الزمن يشبِهون الشمس 

فقد أشارت هذه النبوءةُ إىل أن هذا اخلسوف والكسوف يشهد على  ،والقمر
  فكل ما حيدث يف األرض تعكسه السماُء. أن قلوب العلماء قد أظْلمت، 
نفس ها باللغة مث يقول يل هذا الشيخه يف رسالته املليئة باهلراء والبذاءة وكتب

العربية: "إذا بارزتين أثبت لك متكُّين من اللغة العربية"، مع أن رسالته هذه قد 
كشفت يل جيدا كم من العلوم حبوزته، وعلمت أنه ليس حبوزته شيٌء إال 
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د احلق أيضا بعض اجلمل املنتحلة وبعض الكلمات املسروقة. وكذلك تباهى عب
"الكتب اليت ينشرها ميليها عليه علماُء اللغة  :يف إعالنه املذكور وكتب عين

 العربية، وإين أعلم يقينا أن ليس لديه أي كفاءة للكتابة باللغة العربية، وإذا أصر
على أنه وهب كفاءةً فعليه أن يناقشين يف اجتماع عام للعلماء باللغة العربية 

م كل واحد منا ليعرض بعد ذلك على العلماء، وإذا تفوق حبيث يسجل كال
علي فسوف نعترف أنه هو صاحب هذه الكتب العربية، والنقاش سيكون 

فلعنة اهللا على ، وإذا مل يقدر على تقدمي شيء يف النقاش وجها لوجه شفويا
  ." الكاذبني

واجهة، لكن أنا مستعدون هلذه امل ضميمة عاقبة آمفكتبنا ردا عليه يف 
عليك أن تتذكر أننا كتبنا مرارا أين مل أكتب هذه الكتب العربية لكي يعترف 
الناس بأين أتقن اللغة العربية وأن يعتربوين شيخا، بل قد صرحت يف هذه 
املؤلفات مرارا أن تأليف هذه الكتب آيةٌ إهلية يل وأُعطيته معجزةً، لكي تكون 

مىت وأين كتبت أن غاييت من تأليف هي األخرى دليال على صدق دعواي. 
هذه الكتب العربية أن يعترف املغلوب يف هذا السباق بأين أُتقن اللغة العربية؟ 

رغم ادعائك بالفضل والتمكّن من  - صراحة فعليك أن تقر بأنك إذا هزمت
الذي تزعم يف هذا اإلعالن نفِسه أنه ليس  ،من شخص مثلي -العلوم العربية
آيةً وتؤمن من صميم القلب أا معجزة  ستعدهاة باللغة العربية، جديرا بالكتاب

إهلية وتبايعين فورا تائبا؟ إال أنه قد مضى قرابة شهرين ومل أتلق من عبد احلق 
 رد كأنه قد مات.وأي  

فليفكّر املنصفون اآلن كم يوظف هؤالء الدجلَ لكتمان احلق، وكم يهلكون 
و كان هذا الرجل صادقا يف ادعائه مبعرفة اللغة الناس بأكاذيب شيطانية، فل

 �فكان اهللا  ،وكان يف احلقيقة حيسبين أميا حمضا وعدمي العلم وجاهال ،العربية
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قد أتاح له الفرصة بأين أبديت استعدادي ملواجهته وكنت وعدت حتما بأين 
ذا أعرض صادقا؛ فلما فليعدينكاذبا إن غُلبت، أما إذا كنت غالبا  سأعد نفسي

عاملا  أُعدكاذبا إن غُلبت، وأن  أُعدوامتنع؟ فهل من اإلنصاف يف شيء أن 
؟ فهل كان هديف من تأليف هذه الكتب أن أُمسى فقط يف حال غلبيت بالعربية
وأتربأ من أعماق قليب من أن  "املولوي"؟ إنين أمشئز من قدمي من كلمة مولويا

، إمنا كان هديف من تأليف هذه الكتب إظهار آية إهلية مولويايسميين أحد 
حقق النبوءات إلثبات نبوة  �فقط، ألن هذه الوالية ظلٌّ كامل للنبوة. إن اهللا 

، وكذلك حتققت النبوءات الكثرية هنا أيضا، إن اهللا أثبت صدق نبيه �النيب 
وذج إجابة الدعاء بإجابته ألدعيته، وهنا أيضا أجيبت أدعيةٌ كثرية. تدبروا من �

كذلك  ،لنبيه معجزة انشقاق القمر �هذا يف قضية ليكهرام. وكما أظهر اهللا 
قد وهب لنبيه معجزة  �ظهرت هنا أيضا آيةُ اخلسوف والكسوف. وكان اهللا 

 ؛الفصاحة والبالغة، كذلك حقق يل أيضا البالغةَ والفصاحة بإعجاز. باختصار
ةٌ إهلية يل، وإذا مل تستطيعوا إبطاهلا فقد إن هذه البالغة والفصاحة أيضا آي

ذه اآلية واآليات األخرى - صدقت -  هذه ا قد ظهرتالدعوى اليت إلثبا
  اآليةُ، وأقيمت حجة اهللا عليكم.

فهذا هو الرد الذي أرسلناه إىل عبد احلق. وملا كان املوعد واألجل قد مضى 
ديق األكرب والفاروق الص تتبعا ومل نتلق منه أي رد، وترك الشيخ النجفي أيض

؛ فقد رأيت من وشتمهه سبإيلَّ مجيع سهام  صوبو ،األعظم ملصلحة مؤقتة
املناسب أن أكتب بعض األوراق بإجياز باللغة العربية كآية إلفحام هذا النجدي 
املتغطرس والغزنوي وأن أحصر صدقي أو كذيب فيها. فإن كان اهللا معي، وأنا 

كنت أنوي أن أكتب لذا أنه معي، فلن ميكِّن هؤالء من مواجهيت.  أعلم جيدا
لكن ذلك تأجل بسبب  ٨/٣/١٨٩٧هذا املوضوع بعد موت ليكهرام يف 
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م، ١٧/٣/١٨٩٧انشغايل يف نشر بعض اإلعالنات املهمة. واآلن بدأت من 
من كتابة  ،يف أسبوع إن شاء اهللا -بفضله وقوته وتوفيقه - وأُوقن بأنين سأمتكن

وضوع باللغة العربية بعد هذه املقدمة األردية مبا يتجلى آيةً للمعارضني. وإنين امل
مقابلي  - أعين النجفي والغزنوي - أعد وعدا مؤكدا بأنه إذا نشر أحدمها

إىل  ١٧/٣/١٨٩٧يف موعد يقدر بدءا من  ،نظما ونثرا ،موضوعا مياثله حجما
 - أي يوم وصول هذا الكتيب إليهما؛ وصرح الشيخ عبد اهللا ،يوم النشر

يف اجتماع عام  يقترحه املعارضونأو أستاذٌ آخر  - األستاذ يف اللغة العربية
مقسما باهللا قسما مؤكدا بنـزول العذاب اإلهلي أن ذلك املوضوع قد فاق 

يواجه ذلك  نواحي البالغة والفصاحة أو يساويه، مث ملمجيع املوضوع املقدم يف 
املقسم عذابا إهليا خالل واحد وأربعني يوما بعد دعائي؛ فسوف أحرق مجيع 

. املستمروبذلك يحسم النـزاع  ،كتيب اليت تكون حبوزيت وسأتوب على يديه
  فمن مل يتقدم للمواجهة بعد هذا فليعرف الناس أنه كاذب.

أنكم فجوابه  ؛أما القول بأن من احملتمل أن أستكتب غريي وأنشره بامسي
تستطيعون أن جتدوا مثل هذا املتمكن من اللغة العربية بسهولة، بل إنكم   أيضا

تتباهون كل حني وآن أن آالف العلماء معكم، أما أنا فليس معي كما تزعمون 
سوى زمرة اجلهلة أو شبه الدارسني. أفال ختجلون من التفوه مبثل هذه األمور؟ 

وسلوا إىل أديب أو خروا على قدميه إذا فعندكم وسائل عون ودعم أكرب. ت
فيشفق عليكم ويؤلف لكم شيئا. مث إن العبارة اليت أقدمها  ،اقتضت احلاجة

سواء أكانت يل أو لشخص آخر، كما ميلي عليكم تفكريكم انون، فال 
نفسي كاذبا إن قدمتم  سأعدإذ إنين أؤكد لكم أين  ،يهمكم األمر يف شيء
بذلوا قصارى جهدكم لتقدمي هذا النظري، وسوف نظريها. فعليكم أن ت

وإن  ،ال يضيع الصادقني �تنجحون يف ذلك حتما إن كنتم صادقني، ألن اهللا 
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أحباءه ال يواجهون الذلة. وأكرر وأقول: جيب عليكم نشر كتيب مماثل يف املدة 
. وإذا تأخرمت عن ذلك فلن ١٧/٣/١٨٩٧نفسها اليت كتبته فيها بدءا من 

   أعذاركم السخيفة. وأكتب اآلن الكتيب العريب. ألتفت إىل
وما توفيقي إال باهللا. رب انصرين من لدنك، رب أيدين من لدنك، رب إن 

قومي طردوين فآوِين من لدنك، رب إن قومي لعنوين فارمحين من لدنك، 
  ارمحين يا أرحم الرمحاء وال راحم  ،ارمحين يارب األرض والسماء

   الدنيا واآلخرة وأنت إنك أنت حيب يف ،إال أنت
  توكلت عليك  ،أرحم الرامحني

  وأنت ال تضيع 
  املتوكلني.
 *****   
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العريب املقال إذا وجد ميان عبد احلق الغزنوي أي كلمة قاسية يف هذا  :االعتذار
ال ميلك الكفاءة للتأليف  - على حد زعمه - فليعذرين، ألن هذا العبد املتواضع 

بل الذين يكتبون باللغة العربية هم علماء آخرون. إذن ستقع  ،العربيةباللغة 
   .املسئولية على أولئك اهولني ال على الشخص الذي ال يعرف اللغة العربية

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا الذي جعظهلين مر رين ظلَّاآليات، وصي دالكائنات، وجعل  سي
حتت  ده وأكون له أمحدالنعم علي ألمح امسي كامسه بأنواع التفضالت، فأمتّ

السماوات، ونضحمدوين وأكون محما بني املخلوقاتر يب إميان الناس ليفأنا  .د
أمحد حقيقةَوأنا حمم د كما جاء يف الروايات، وأُعطيت نبي ينا فخرِامس 

 م على هذا النيب األميي ونسلِّفنصلِّ ،ر يف املرآةكانعكاس الصو املوجودات،
فتح بامسه أبواب الربكات، الذي تنعكس أنواره يف الصاحلني والصاحلات، وت

على الكافرين والكافرات؛ وعلى آله الطاهرين  حجة اهللاوتتم بنوره 
  الصاحلني.والطاهرات، وأصحابه احملبوبني واحملبوبات، ومجيع عباد اهللا 

ن اهللا أمت حجيت أأما بعد.. فاعلموا أيها الطالبون، واألخيار املسترشدون، 
من العطاء، ورأيتم كيف نزلت اآليات  على األعداء، وأرى يل اخلوارق وأسبغَ

نكرونين العنني،  نحت األبواب للطلباء، مث الذيمن السماء، وكيف فُتخبلوا ي
سام العدوان، وشهروا ح سيف ن غري حقوالدين. جردوا م الديانةَ نويتركو

وال  ،السب والطغيان، وما كانوا منتهني. إم يؤذونين ويسبونين ويكفّرونين
أعلم لم يكفّرونين. أيكفّرون رجال يقول إين من املسلمني؟ يصرون على سبل 

ر الصاحلني؟ أما وأين سي ،الضالل والنكوب، فأين خوف اهللا وتقوى القلوب
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جاءم اآليات؟ أما ظهرت البينات؟ أما حصحص احلق ورفع الشبهات؟ 
أفتعاهدوا على أم ال يرجعون إىل حق مبني؟ أو تقامسوا على أم يصرون على 
تكذيبٍ وتوهنيٍ؟ أيخوفونين بالسب والشتم والتكفري، ويتربصون يب الدوائر 

وإنه  ،كيد اخلائنني. إنه يعلم ما يف نفسي ونفسهمباحليل والتدابري؟ واهللا يعلم 
حب املفسدين. وإين عنده مكني أمني، وإن بيين وبينه سرال يعلمه إال هو ال ي، 

لو كانوا  ،بل هي شر هلم ،أن العداوة خري هلم فويلٌ للمعتدين. أحتسب األعداُء
ون ما بنتم يهدون أحون ما غرسته وه أنامل الرمحن؟ أو جيمتفكّرين. أيظن

  أيدي اهللا ذي اد والسلطان؟ كال.. بل إم من املفتونني.
مر األعداء واألشقياء! أأنتم تطفئون نور يا معشر اجلهالء والسفهاء.. وز

إن كنتم عاقلني. أيها مث اتقوا  ،حضرة الكربياء، أو تدوسون الصادقني؟ اتقوا اهللا
، وإنّ أمر اهللا أتى، وإنه يريد الوقت قد دنى، فإن ارالكَ شرقوا فُالناس.. فارِ

ى  يحيليون أن يرضى؟ وهل حتبداملوتى. فهل تريدون حياة ال نزع بعده وال ر
رون خدصععرضني؟عنكم ربكم األعلَى، أو تكم م  

 يتواعلموا أين أُعطقميص ة، الفةاخللباسها من حضرة العز وتسربلت ،
تعتدوا كل االعتداء، أال ترون إىل ما تنـزل من السماء، فارمحوا أنفسكم وال 

أما بقي فيكم رجل من املتقني؟ ولو كان هذا األمر من غري الرمحن، ملزقه اهللا 
نِقبل متزيقكم يا أهل العدوان. انظروا كيف عتتهد الصباح م بل مم يف ج

دواملساء، ومددمت إىل اهللا يد املسألة والدعاء، فرخمذولني يف احلافرة، وما مت د
فما لكم ال تتفكّرون يف أقدار  .حصل إال إضاعة الوقت وزفرات احلسرة

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

رون متوسمني، وإذا نظرمت نظرمت العبني، وال يا حسرة عليكم! إنكم ال تنظ
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تمعقادون إىل نارٍ ذات نون خاشعني. أتكون يف هذا اللهو واللعب، وال تتر
كم أموالكم وأوالدكم، فإن هِاللهب، وال تسألون عما عملتم مستكربين؟ ال تلْ

احلالسماوات مام ميعادكم، مث قهر من رب اهللا يصطادكم، وأين املفر 
  واألرضني؟

فكذّبتموها،  "آمت"وقد رأيتم آية الكسوف فنسيتموها، مث رأيتم آية اهللا يف 
رائعة فيها  بالغة أمحد بيك" فما قبلتموها، وقرأمت كتب"وجتلّت لكم آية موت 

 آيات �آية فصاحة معجبة، فكأنكم ما قرأمتوها، وظهرت يف ندوة املذاهب
 من آيات وكأين ،فنبذمتوها، وقد كانت معها أنباء الغيب فما باليتموها

شاهدمتوها، فكأنكم ما شاهدمتوها، وكم من عجائب آنستموها، فما ظلّت هلا 
آية يف  أعناقكم خاضعني. واآلن أشرقت"عفهل فيكم من "وارجل جسد له خ ،

  يقبلها كاألحرار، أو تولّون مدبرين؟
 .ما مات يف امليعاد، وتعلمون أنه خاف فيه قهر رب العباد "آمت"وتقولون إنّ 
ر كاللئام؟ ر أجله إىل يوم ينكأن ترعى شريطة اإلهلام، ويؤخ بففكّروا أمل جيِ

قسام، وما ذهب مستغيثا إىل احلكّام، وقد مسعتم أنه ما تألّى إذا دعي لإل
؟ إنه زجى الزمانَ يف صمت اإلفحام مر إىلاألكذبه؟ أما بلغ  قفانظروا.. أما حتقّ

يف متاعب وشوائب،  هوسكوت، وأمتّ امليعاد كمضطرب مبهوت، وألقى نفس
ه رأَوتراءى ما كأنه بكلمة خيالف اإلسالم، حىت أكمل نكسرى نوائب، وما تفو

األيام. فهذه القرائن حتكم ببداهة ي عظمة اإلسالم بكمال خشية، أنه خش
                                                 

 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 

كل مقال آخر، مؤكدا غلبة اإلسالم على باقي األديان، وذلك باعتراف األصدقاء 
 واألعداء. (الناشر)
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وكان مخاصم كاملؤذينين قبل يا بعد نبأ اإلهلام،  ،جادل املسلمني، ويوأم
وج ،وسيف صدي ،لَهِفامتنع من النـزاع واخلصام، وصار كقلمٍ ردي 

املَ أوصافأو صافخالف أعطيه أربعة آالف، إذا قمت اخل الف، وكنت
فانظروا.. أهذه عالمة الصادقني؟ مث إذا انقضت  ؛فما تألّى، بل ولّى ،إلحالف

ى قلبه ورجع إىل اإلنكار والعناد، فلذلك مات بعد ما أنكر أشهر امليعاد، فقس
ه وفال شك أن هذا النبأ سود وج .وأىب، ولو أنكر يف امليعاد ملات فيها وفنى

ه مكتوب يف املكذّبني، وإنّ فيه آيات للطالبني، وإن سعاطم مأرغَاملنكرين، و
  .ن كنتم مؤمننيإفآمنوا به ، وإنه يوجد يف أخبار خامت النبيني، "الرباهني"كتايب 

لق ملوااليت، وتركوا ومن آيايت أنّ األحرار نافسوا يف مصافايت، وآثروا لعن اخلَ
إنّ يف ذلك  ،أنفسهم لنفائس نكايت، وصبوا إىل رؤييت وجاءوا حتت رايايت

  آليات للمتدبرين.
دوا جبعد ما رأوا عارضيت، وو ،ن آيايت أن العدا رغبوا عن معارضيتوم 

فوا باحلسد كاللئام، بعد ما لكالبخيل القايل، بعد ما وجدوا عذوبة مقايل، وأَ
رأَلْفَوا دقني. رالكالم، إنّ يف ذلك آليات للمتعم  

افترى على ن ين لبثت على ذلك عمرا من الزمان، وال يمهل مأومن آيايت  
  اهللا الديان، إنّ يف ذلك آليات للمتوسمني.

 عقيدةً يدر ي أُعطيتعن  شبهة، ويكشف أ عن الطالب كلَّومن آيايت أن
بيضة السر ححقيقة، إنّ يف ذلك آليات للمستبصرين. م  

يف األنفس  املناسبات ئَشنلك الرفاق، وأُنظم يل يف س نومن آيايت أن الزما 
اق، وكذلك أُرسلت عند خفوق راية اإلخفاق، إنّ يف ذلك آليات واآلف

  للمتفرسني.
 ومن آيايت أن اهللا شحرهاين، إنّ يف  رارِذ سيف بياين، وأرى جواهره بغب
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  ذلك آليات للناظرين.
 ومن آيايت أن احلق ما استسر ل قليب له ععا، وجله رِعين حين لتعا، وجين

جدمبينا ملني.دا، إنّ يف ذلك آليات للمتأم  
أيها الناس.. قد جاءكم لطف رب العباد، وتعهدكم فضله تعههاد، عند د الع

إحمال البالد، فال تردوا نعم اهللا إن كنتم شاكرين. أأنتم دون ما شاد، أو 
مثل كالمي، من  متنعون ما أراد؟ وقد رأيتم أنكم مل تستطيعوا أن تأتوا بكالمٍ

مني من إفحامي. وأشيع الكتب اململوم متندم وصمتة بالنكات حىت سكت
النب، ولطائف النظم وبدائع النثر وحماسن األدب، فما كان جوابكم إال أن خ

رفتا من قوم آخرين. فانظروا كيف عجزمت مث صقلوبكم عن احلق  قلتم إ
ح النجفي جاج، ونباللَ جاج، وامتدحىت إذا احتد منكم احل .فصرمت قوما عمني

والغزنوي، وقاال إنه جاهل غوي، كتبت رساليت هذه لتكون حجة على 
  املفترين، وليفتح اهللا بيين وبينكم وهو خري الفاحتني.

ال وأكفر الكفّار، وجاهل  وقال الذي آذاين من مجاعةار، إن هذا دجعبد اجلب
ار، وأعانه عليه قوم من العلماء ال يعلم العربية وال شيئا من النكات واألسر

رين. وكذلك ظناملتبح النجفي، ت قلوب املعتدين. وما  فانظركيف تشا
م أُرضعوا ثدي األدب،  أثبتمنهم أ أُعطوا من العلوم النخب، وما  وأأحد

ين بالدبيب وال باخلبيب، بل تكلّموا كالنساء متسترين. وما أنكروا بصحة ءوجا
الدنيا الدنية. ونبههم اهللا فما تنبهوا، وأيقظتهم اآليات  بِكبخيل خاطالنية، بل 

فيه املُدى؟ وكان  دما وأولغَ قاتلٌ هراقأإذ  ،أمل يروا آية كربى .فما استيقظوا
ر من الدين وسب وهجا، ن سخفأبكى اهللا م .خبيثا ومن العدا" آرية"املقتول 

ع كل ما صنع ، وضيميوت فيها وال حيىي وألقاه يف عذاب ال يتقضى، ونارٍ ال
ي حكي "آمت"وهدم كل ما عال، إنّ يف ذلك آليات ألويل النهى. وكان نبأ 
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ها، مبا خفمي وما جتلّى، فألقت هذه االسعليه رداءها،  ألياةُي من أعني الع
وهذه  .فأشرقا كشمس الضحى، وأضاءا عقول العاقلني وجذبا إىل احلق من أتى

من شاء، إن اهللا حيب التوابني وحيب  آية عذراء، ومشس بيضاء، فليهتد
عمى، وتكشف السر اللبس، وتوضح املُ يوإا تشفي النفس، وتنف املتطهرين.

تمى، وتمرمني. عن ساقه والغة على ااحلج   
 قم يتركون أحكم احلاكمني. فكأنّ اهللا شرفيا حسرة على املخالفني! إ 

بوا، ودعا جلمع الثمار وهم احتطبوا، وأمر أن يؤتوين عذْوهم غربوا، وما ا فعذَّب
جنم عليهم فانقلبوا خمذولني.اجتنبوا األذى بل كادوا أن يااهللا ني بوا، فرد  

وشت ونه عبد احلق، وإنه سبب سفاهةًم ووثَومنهم رجل من الغزين يسم 
وإنه فُ .كالبقيسقةٌو ير ذعاألسود هرحيف ج اس زقَّ .بالغقيف  ه فبالغَوإنّ اخلن
وإنه كذّب آية الكسوف كما كُذِّ .الزقب إن  .القمر املنشق ن قبل آيةُم

الشيطان لق عينه فذهب ببصره باللق. وما نى احلق،  قدإالّ كدجاجة فنذحبه مب
وال ون ،ا باهلرب واهلقفما ينجو من ،ه ريه جزاء النقينفعه كيد الكائدين. وإن

من السب والتكفري، وخدع الناس بأنواع الدقارير،  أرسل إيلّ كتابه اململو
وكَى، وال يكاد كال بل إنه من الن ؟وقال أهذا من هذا ،وذكر فيه كتايب وهذَى

عى كعارف احلقيقة، وقال إنك لست مؤلّبِيف هذه الكتب ني. وخاطبين واد
بل  ،ذر تلك الرسائل الرشيقة، والنكات الدقيقة العميقةاألنيقة، وال أبا ع

استمليتها مد بالفضل ن رجال هذه الصناعة، مث عزوتحمها إىل نفسك لت
  والرباعة، وإنا نعرف مبلغ علمك وما كنا غافلني.

وشابه يف قوله شيخ طويل اللسان، كثري اهلذيان، وزعم أنه من فضالء ه
الزمان، وأنه نجعني. وإنه أرسل إيلّ مكتوب فيليخدع  ،يف العربية هومن املتشي

مراجلاهلني. وما  الناس بالكلم امللفّقة، ولتعظّمه قلوب العامة وليستميل إليه ز



 �� ���  ٢٠٥ 

كان قوله إال فُضلة قول الفضالء، وعفالعجب من جهله .كلمتهم العذراء رةُذ، 
رى الوجه كاملتندمني. وما أ ،إنه ما خاف إزراء القادحني، ووقف موقف مندمة

والشتم إىل الكمال، وما غادر سب إال كتبه كالسفيه  ابل إنه مع ذلك بلّغ السب
ومثل قلبه املنقبض كمثل يومٍ  .الرزال، وال يعلم ما اإلميان وما شيم املؤمنني

ه جومزهِمر ودجه نمكفهرلدة، بادي اجلُ، عاري اجلر يف الدنيا خِس ردة، شقي
ومأواه،  "اآلرية"والدين. يسبين ويشتمين بطغواه، وال ينظر إىل مآل ساب من 

وإن السعيد من اتعظ بسواه. وأنى له الرشد واهلدى، وإنه ال يعلم ما التقى، وال 
اهللا  رهاألدب املنتقَى، وإنه سلك سبل اهلالكني. ال يبايل احلشر وأهواله، وال قَ

، أراد أن يفنت قلوب ، أو أحبولة صيدكل ما كتب فليس إال ككيدونكاله، و
كفُّ اجلماعة، بافتنانه يف الرباعة، وأرعفرِيلي ،راعه الي ولكنه السفهاء الب ،عاع

حه، ودخل نارا حديث يفضيف عثاره، وأفضى  هتك أستاره، وأرى يف كل قدمٍ
أنفه بكفّه، فلحق  ع مارنَو جده بدفّه، أحه، فمثله كمثل رجل شهر خزيتلفَ

بيانه بفضول لسانه،  فضلِ بامللومني املخذولني. ومع ذلك سبين ليجري فُقدانَ
وأما حنن فال نتأسف على ما قلَى وقال، وال نطيل فيه املقال، فإنه من قوم 
تعودوا السب واالنتصاب لإلزراءات، وحسبوه ألنفسهم من أعظم الكماالت، 

 وذ به من نياته وجهالته، وما نعطف إىلنعمبفترياته، و  االفتنانَفنستكفي باهللا
فوكما عطف هو من العناد، ون ض أمرنا إىل رب العباد، وهو أحكم السب

احلاكمني. وكيف يكذّبين مع أنه ما نقض براهيين، وما دون كتدويين، وما 
دالئل أزيد لدعوى ما كان معه الدالئل، بل عرضت يتا يسأل السائل، مم تصد

  وما كان كالمي بالغيب بضنني.
ب قبوهلا بعد جتوقد ثبت عند مجيع احلُكّام، ووالة األحكام، أن الدعاوي 

األدلّة، كما جتب األعياد بعد األهلّة، وكنت ادعيت أين أنا املسيح املوعود، 
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عاء، وسكَّواإلمام املهدي املعهود، فأرى اهللا آياته على ذلك االدت كَّوبت مرز 
يف زي اإلجياد، وأخرى يف صورة اإلعدام واإلفناد،  تارةً األعداء، وأرى آيةً

ة خبوارق األقوال، وأخرى أخزاهم بعجائب األفعال األعداَء وأعجزمر. دين وأي
ريب يف كل موطن ومقام، وما بقزق ي دقيقة من تبكيت وإفحام، ومقوا كل ممز

م طعنوا يف أمث قيض قدر اهللا لنصبهم ووصبهم،  .من اهللا مخزي املفسدين
هللا او اهللا مكروأدم، وكانوا عليها مصرين، ومكروا و رباعتهمبعلمي وفخروا 
  خري املاكرين.

من األدباء والفصحاء، وما  فواهللا ما فكّرت يف اإلمالء واإلنشاء، وما كنت
البالغة والرباعة، وال ما لم احتاج يراعي إىل من يراعي كالرفقاء، بل كنت ال أع

 يف حرية من هذه اإلزراء، وقد تواتر افبينما أن .أدري كيف حتصل هذه الصناعة
طعنهم كالسفهاء، إذ صب على قليب نور من السماء، ونزل علي شيء كنـزول 

سحباينّ، فتبارك اهللا أحسن اخلالقني.  لٍو، وقل جريوالضياء، فصرت ذا مقْ
ا من  ولكن ما تسلّتوا أن رجال أعانين أو مجعبه عمايات هذه العلماء، وظن

الفضالء، وأا مثرة شجرة اآلخرين. مث بدا هلم أن يعارضوين مشافهني، فإذا 
قمت فكأنهم كانوا من امليتني. واآلن ما بقي يف كفّهم إال الرفث واإليذاء، 

وما وكذلك سب ،بالسب ا ال ندفع السبوما يدري ما احلياء. ولكن ين النجفي
كان لحجِ مامٍحني. وما نشكوه على ما فعل، وال أن يأو كالتن ،ر نفسه كالضب

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

أال ترى كيف ظنوا ظن السوء يف حضرة أصدق الصادقني، وكذّبوا نبأ 
وقالوا إنّ عليا من املظلومني، فأرادوا هدم ما شاد الرمحن،  "االستخالف"

وكفروا مبا جاء به القرآن، وما هذا إال ظلم مبني. وقالوا إنّ عليا أنفد عمره 
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 خالصِإ رد قالصدق وما تفو يف طينته جرأةُ قللنفاق، وما خا ةوقْبلَ ىمبتلً
األخالق، وإذا استالكفّ خلففما أىب، بل أطاعهم وعقد هلم مع رفقته احلُبا ار. 

أمر رأَم اإلسالم فآثر اإلنصات، وأُمهم بل  راق فمعهم أكل وبات، وما ذمالفُس
أنشد يف محدهم األبيات، وكان هذا خعني؟ لقه حىت مات، أهذا هو أسداملتشي  

أُ وقالوا إنه عارضيقةَما  مل، وما باىل الشريعة وال الطريقة، وه الصدريكن ب
ا، بل أعقا بوالدته وال تقيا شقياروصار جب. آثر  النفاق ومل يصرب على ضر

بعومسغبة، وات النفس وترعطّلةك التقى كأرض م. ال أسرولكن ما نظر بعنيٍ لَّغ 
هى، ولو باللُ ن تربعى، سجد لكل مى، واختار النفاق يف كل قدم وحاببضغَ

كان عدو فقال لنفسهالدين والت طامرِض عليه حوأثىن على  .ها :قى، وإذا ع
وات، وصلّى خلفهم وات، ال خوفا من عقوبات املُالكافرين طمعا يف املَ

عة، جن منه عة، واالقتباسرالنفاق ش لربكات الصالة. اتخذَللصالت، ال 
روات فما بقي معه من س .عارفن مم رماهللا عنه املعارف، ولو كان ز فوصر

يق، وكان الصحابة وال سرايا امللّة، حىت رجع مضطرا وخمذوالً إىل باب الصد
دة إال عاملَ ورِنت طبيعلم أنه كالزنديق، ولكن البطن أجلأه إليه، وما وجد ح

ك دعه بالفَفما امتنع من التردد إليه، وفج ،ولده اغتال بعض �هبصاح لديه. وإنّ
فما غار عليه، بل كان على بابه كاملعتكفني. وتواتر ني، حىت عليه جور الشيخ

جرت عربة العينني كالعينين، بل ني، فما انتهى من الرجوع إىل هذين الكافر
رت الراحة، اإلطاعة بالنفاق واملَني. اشتد عليه غصبهم وبهم حىت صفَأبدى 

وفُقدت الراحة، فما ترك لُقيم، اهم، وما كره رعلى با اهم، بل كان يستمري
هلم ديباجته،  قلخبل كان ي ،كاملستنكفني همأنيام، وما باعد لةَفُض ئويستمر

                                                 
 . (الناشر)�ورد يف الترمجة األردية حتت هذه الكلمة: أي عمر  �
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م كالسائلني امللحفني. وكان عليه أن ض عليهم حاجته، ويدور على أبواويعرِ
ين، ولو كانوا من املتريترك املدينة وأهلها الكافرين املرتدبني، بل فني واملخص

يا، ويهاجر من أرضٍ إىل رِهميا، ويعتقل سكان من الواجب أن يقتعد مهرِ
أرض، ويطلب رفعنادي بني الناس أن الصحابة ارتدوا كلهم ا من خفض، وي

رانه، مث إذا أحس اإلميان من قوم فكان عليه أن يلقي بأرضهم جِ ،مجعونأ
املدينة كلهم إن مل  ويتخذهم جريانه، وجيعلهم لنفسه معاونني، ويقتل أهلَ

يكونوا مسلمني. فكيف متضمضت مقلته بنومها، وكان يرى امللّة قد اكفهر 
مل  وجه يومها، وأحملت مهاجر ومل يلق نفسه يف بالد اإلميان واملؤمنني. لي

زيمنطق البالغة، وكان ي يأرجاء آخرين، وكان أُعطا كالدباغة،  ن الكلمويلو
صباء يستعمل يف استمالة الناس صناعته، وما أرى يف اإل مفما نزل عليه لَ

أهذا  ؟ة، وحسبه للعدا كالرقيةل على النفاق والتقييكل التما لَيبراعته، بل متا
بل هو افتراؤكم يا معشر الكذّابني. إنه كان حاز من  !اهللا؟ كالّ أسد فعلُ

الفضائل مغنما، وكان بقوى اإلميان تا، فما اختار نفاقًوأينما انبعث، وما  اأم
فلما نضنضتم يف شأنه  نافق يف كل ما فعل ونفث، وما كان من املرائني.

اوي احلب واملصافاة، ، ومحلقتم إليه محلقة البازي املطلّ، مع دعنضنضة الصلّ
  فكيف تقصرون يف غريه مع جذبات املعاداة؟

وكذلك استحقرمت خامت األنبياء، وقلتم دفن معه الكافران من األشقياء، ميينا  
فانظروا إىل توهينكم يا معشر اترئني. وحنن  .خوان واألبناءومشاال كاإل

 :عليك السؤالنستفسر منك أيها النجفي الضال، فأجب متحمال وال يكرب 
ر أبوك يف قرب ؟ أو يقبامليتنيك املتوفّاة بني البغيتني الزانيتني من أُأترضى أن تدفَ

ذومدفَابأن ي فكيف رضيت ني الفاسقني؟ فإن كرهتد الكونني بني ن سي
جنيب الكافرين امللعونني؟ وال يعصمه فضل اهللا من جوار اجلارين ين اجلائر
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كيف حتقّرون  رففكّ .والكفر أكرب من الزنا وأشنع عند ذوي العيننيني؟ اخلبيثَ
خامت النبيني، وتسوهات غون له مكروهات ال تسوغون ألنفسكم وال بنات وأم

  وال بنني.
بل دفن جبوار رسول اهللا رجالن  .الفسق واملَين تبا لكم وملا تعتقدون يا حماةَ

ني، وجعلهما اهللا رفقاء رسوله يف احلياة وبعد بني طيمقرب نيرني مطهكانا صاحلَ
ني. فطوىب هلما أما معه عاشا، لَنظريه يف الثقَ احلَين، فالرفاقة هذه الرفاقة وقلَّ

نا، ومفجر روضته دفا، ويف حخلنِيا، ويف مدينته ويف مأواه استة مزاره أُدن جن
  ومعه يبعثان يف يوم الدين.

 وانظر  نأإىل عليه إذا أُعطي د تربةَمنصب اخلالفة، فما بع ن هذين اإلمامي
ةمن روضة خري الربي. ما ليسا مؤمنفإن كان يزعم أبن طيين، فكيف تركهما ي

نـزه قرب رسول اهللا عن هذين القربين؟ فالذنب كل الذنب على عنق ابن ومل ي
أيب طالب، كأنه مل يبال عن نفاق غالب، وما أرى الصدق رض رسول اهللا م

هو الذي يحسب من أكابر  أهذاأسد اهللا وضرغام الدين؟  أهذاكاملخلصني. 
  املتقني؟

 وال تعتد رعلي ال تثبت إال بعد تقاة الصديق، ففكِّ قاةَأن ت فاعلموا
دفَفلق بأيديك إىل حكالزنديق، وال تون أن تنوا يف أرض رة اهلالكني. وإنكم حتب

ذين لين الربالء، وتظنون أنكم تغفَرون مبجاورة األتقياء، فما ظنكم بالسعيدكال
نا إىل جنبفدن بِييه ني؟ ويل لكم ال عد الشافالقدر خامت النبيني وإمام املتقني وسي

بات، وال تون حسن عطَتتفكّرون كاخلاشعني، وال يسفر عنكم زحام التعص
التوفيقات، وال تكم وإنكم نون كاملمعستبصرين. وكيف نشكوكم على سب

ومني، وتلعنون أزواج رسول اهللا أمهات دتلعنون الصحابة كلهم إال قليال كاملع
وتقولون إنه بياض  ،عليه ونقص دياملؤمنني، وحتسبون كتاب اهللا كالما زِ
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نكم اهللا بفسقكم وصرمت قوما عمني. فلع .نه ليس من رب العاملنيأو نعثما
رض ع فأي .اإلسالم كواد غري ذي زرع خاليا من رجال اهللا املقربنيوحسبتم 

ن أيديكم يا معشر املسرفني؟بقي م  
اعتلق بأهداب  .م تصوير علي كأنه أجنب الناس، وأطوع للخناسيتروأَ

باب املرادالكافرين اعتالق احلرباء باألعواد، وآثر نار النفاق ليفيض عليه ع. 
ومحد الكافرين  .قوله وفعله، ورضي بشيء مل يكن من أهلهأخزى نفسه بتنايف 

يف احملافل، وأثىن عليهم يف اامع والقوافل، وحضر جنام وما ترك الطمع، 
يف  ترعتأُ دفاقره، وما فرحوا مبحاممع، فما آووا لمحىت انزوى التأميل وانق

م له دينارا، ليطعه، وما أبرزوا ه، وقاموا لفتككدفقره، بل اغتصبوا حديقة فَ
وما نزلت عليه من السماء مائدة، وما ظهرت  .بطنا أمارا، وما كانوا رامحني

حتت أقدام اجلائرين. وكان مل يزل يدعو ويفتكر،  يسلق فائدة، ودمن اخلَ
يل وركد النسيم، ويكسر، ومل يكن من الفائزين. إىل أن انقطعت احل غويصو

م، وهم  تقيةً وحصحص التسليم، فخرم، وطلب القوت من جناعلى با
طرق احليل  عليه أبواب إجابة الدعاء، وسدت لّقتكانوا مستكربين. وغُ

مارات الصادقني أدين، و.. أهذه عالمات عباد اهللا املؤيفانظر .واالهتداء
كيف حقّرمت شأن املرتضى الذي  املقبولني، وآثار املخلصني املتوكّلني؟ مث انظر

  كان من احملبوبني املوفّقني؟
الكرامات،  كيف أراك اهللا أجلَّ رنظُاية من اآليات، فآوأما ما طلبت مين 

كالشيطان، وتضرعت يف احلضرة  وٍغرجل مفسد م لىعدعوت  ين كنتأوهو 
د من اإلخوان، وكان امسه ل ويبعه جزاء العدوان، فأخربين ربي أنه سيقتقليذي

وكان من الربامهة، وكان معتديا يف السب والشتم وجاوز احلد يف  "ليكهرام"
قبال على فلما دعوت عليه وتضرعت يف حضرة الباري، وأقبلت كل اإل .اخلباثة
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ي بالرمحة والنصرة، وبشرين ريب ن علي ربوم ،جباري، سمع دعائي يف احلضرة
 يومِ إىل ليلة ، وأومأَتمن يوم العيد بال تفاو ايف يوم دن سنة، تبأنه ميوت يف س

قتالصمد، وال ميوت مبرضة، وميوت بقتلٍاألحد، وإىل أنه ي ل حبكم الرب 
من مخسة  فلما انقضى من امليعاد قريبا .مهيب مع حسرة، ليكون آية للطالبني

أمر اهللا عليه وأتى بفتح أعوام، واطمأن اهلالك وزعم أن النبأ كان كأوهام، نزل 
وقبل أن  .الناجي من حفرة التبار ةَق من اإلسار، وهزاملطلَ فرحةَ ففرحت .مبني

ر يف هذه البشارات، رين ريب مبماته، وكنت أفكّخرب وفاته، بش صيأتيين أحد بف
ياألمر من  فإذا عبد اهللا جاء بالتبشريات، وحصحص احلق وزهق الباطل وقُض

، ةعد من قبل واسود وجوه أهل املعادات، وفرح املؤمنون كما ورب الكائنا
كانوا كارهني. وكان هذا الرجل وقاحا طويل اللسان،  موظهر أمر اهللا وه

يف طلبه، وشرط يل أن أصرح  ملححا كثري السب واهلذيان، طلب مين آية
ن بِلَامليعاد يف عح يوم موته، مع إظهار شهر فوته، وأبيكيفية وفاته، ه، وأُصر
عناية  ةَلّمه ممتطيا شفلبيت .وكتب كلها مث طالب كاملصرين ،ووقت مماته

 وكنت لفرط اللهج بظهور اآلية، والطمعِ .الرمحن، ومنتضيا سيف قهر الديان
يف إعالء كلمة امللّة، أجاهد يف احلضرة األحدية، وأصرف يف الدعاء ما جلّ 

على  ر الوحي الدالّبعد نزول السكينة، وتوات م من القوة، مث تركت الدعاءوعظُ
يف  يمن امليعاد، ودنا منا عيد من األعياد، أُلق فلما انقضى أربع سنة .اإلجابة

فصربت  .صدقاءنفسي أن أتوجه مرة ثانية إىل الدعاء، وكذلك أشار بعض األ
يف أواخر  إىل أن أدركت ليلة القدر، ، وأتعلل بعسى ولعلَّأنتظر الوقت واحمللَّ

نشرت أردية االستجابة،  أن الوقت قد حان، ورأيت ليلةً رمضان، فعرفت
النوب، وبشرت كل من  بودعت الداعني إىل املأدبة، ونادت كل من خاف نا

لسان  تلَصراز، وأَفنهضت للدعاء وض البطل للبِ .أسلمه اليأس للكرب
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ع كالعالتضرباإلجابة من ين التذلراز، حىت أحلَّب اجلُض رتشل مقعد العالء، وب
الن، وسجدت ذْج مآلن، وقلبٍ ندفجلست كرجل يرجع بر .حضرة الكربياء

جيب دعاء املضطرين. وكان يف هذه اآلية إعالَء لربي ة  كلمة امللّة، وإمتاماحلج
رة، ولكن الذين ملكوا أثاث عقل صغري، واتسموا حبمق جرة الفَفَعلى الكَ

، ما آمنوا ذه البينات، وتركوا النور واتبعوا سبل الظلمات، وجحدوا شهري
بآيات اهللا ظلما با، وكانوا قوما، ومن املستكربين. ا وزورور  

ا حنن املسلمون! وليس فيهم سر املسلمنيويقولون إنم مرض فيزيد  .ييف قلو
ض رالراجعني. ويبغون عاهللا مرضهم وميوتون حمجوبني، إالّ قليل منهم فإم من 

الدنيا وعمب عليهم الذلّة ويضرقون اهللا رب العاملني. فسيرضها وال يتون أخا س
يلة، يسألون الناس وال ميلكون بِعيت كذلك جيزي اهللا الفاسقني.ليلة ،  

نوا مبا أنزل اهللا من اآليات، قالوا لن نؤمن ولو كان إحياُءوإذا قيل هلم آم 
 ،ن قبلع اهللا على قلوم مبا كانوا مفترين. وكانوا يستفتحون موطب ،األموات

فويل للمعرضني. وجحدوا ا  ،فلما جاءهم الفتح وصاب النبل، أعرضوا عنه
يف كنانتهم مرماة، أو يف  يقفما باهلم إذا ماتوا ظاملني. أب ،واستيقنتها أنفسهم

كاملذبوحني. أال  فال يتحركون إال قلوم مماراة؟ كال.. بل مزقهم اهللا كل ممزق
يرون كيف يفحمون الفينة بعد الفينة، ويون كل عام مع رقصهم كالقينة، خز
بحوتراءت سهم جهاما، ونخبهم لئاما، وملعانهم ظالما، وجم عنا باما، فأي

 دقْن ون يبلغ قصوى الطلب، ونقلين مم آيه بعده يؤمنون؟ أما أحلّين ريب حملَّ
رب، وأيدين وأعانين، وأهان كل من أهانين، وأراين العيد، وح الطَرب إىل رالكُ

ووفّى املواعيد، وأرى الفتح كل مى قصة كيف وأين، وأمتّ ن فتح العني، وطو
  .احلجة على املنكرين

فاحلمد هللا الذي كفاين من غري تدبريي، وجعل يل فرقانا وفرق بني قبيلي  
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ون إىل العظات، وال حتفظوا بل تؤذون بالكلم غصوكنتم ال ت .ودبريي
ظات، فدقبكم بالزجر  احملفلطانه بالرايات، وأداهللا رأسكم باآليات، وجاءكم س

روا يف والغضب، لتأخذوا نفوسكم ذا األدب. فال تستنوا استنان اجلياد، وفكِّ
احلق  لكم تتكايدكم كلماتفعل رب العباد، لعلكم تعصمون كالراشدين. ما 

  االرتياب، وال تتركون سبل ارمني؟ والصواب، ومتيلون من اليقني إىل
وانظروا إىل آيات رأيتموها، وخوارق شاهدمتوها، أهذه من املكائد اإلنسانية، 

عليكم فاشهدوا إن كنتم مقسطني. وإنه م ن أو من الطاقة الربانية؟ وإين عزمت
صاصة النوى، فال يكتم شهادة أبدا. وأما التقوى، ولو كما من حظ يكان أُعط

ى، وما خبع اهلوالذي اتشاهللا األعلى، وما تواضع ي اوما استحيهِظْ، فليما حنا  ر
ن نصرته والعدوى، فسوف ينظر ن جدوى، ومما أولَى مو اَهللا ومتنى، ولينكرِ

  هل ينفعه كيده أو يكون من اهلالكني.
 .رطاتوا له من الفُنعاروا اهللا وال تحقّروا اهللا واآليات، واستغف ،الناسأيها 

تم مآلَلْهِأج انقوم كذّبوا من قبل هذا الزمان، أو لكم براءة يف ز؟بر اهللا الدي 
فعى، ن ذات صدوركم إن كنتم خاشعني. قُوذوا باهللا مى فرادوموا فُراد

قبلكم من الكفّار؟ أما  وتيتم مثل ما أويتَا أُروا أم، مث فكِّىن عادبوا مواجتنِ
قّرمت بتحقري حضرة الكربياء؟ أما قُضيتار؟ أما حجاءتكم آيات اهللا القه 

ين هذا احمللّ، وأرى لتصديقي العقد م الذي أحلَّاملنع قحوديونكم كالغرماء؟ فَ
دا اللئام، وأرى يف آياته اإلجياد واإلعدام، واحللّ، ووهب يل الولد وأهلك يل الع

وأرى يف ندوة املذاهب إعجاز اإلنشاء، مث أرى يف العجل املقتول إعجاز 
ية القول وآية الفعل للناظرين، وأرى الكسوف واخلسوف يف آاإلفناء، وأظهر 

رمضان، وأفحمكم ببالغيت وعلّمين القرآن، فسكتم بل متم مع غلوكم يف 
خزيتم ورميت عظمتكم بالكساد، فأصبحتم كاملغبونني. إن هذا حلق العناد، وأُ
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  فال تكونوا من املمترين.
هذا الغيور  أيها الناس إين جئتكم من الرب القدير، فهل فيكم من خيشى قهر

كم تناهيتم يف املكائد، ومتاديتم يف احلون بنا غافلني؟ وإنل الكبري، أو متري
أن  خلذالن واحلرمان؟ وهل وجدمت ما أردمت غريكالصائد، فهل رأيتم إال ا

تضيعوا اإلميان؟ فاتقوا اهللا يا ذراري املسلمني! أما تنظرون كيف أمتّ اهللا يل 
تون وجوهكم إىل آيات اخلبري العالّم، وله؟ فما لكم ال تلفيل طَ قوله، وأجزلَ

لَطلون يل أسهم املالم؟ أما رأيتم بوتنص فال تقوموا كم، وخطأ ومهكم؟ زعم
م، وكُفّوا ألسنكم إن كنتم متقني. توبوا جية بعد العرللذم، وال تنحتوا ف هبعد

قطَإىل اهللا كرجل س ءمآله وسو ييف يده، وخش مقعده، وإن اهللا حيب ابني.التو  
وإنم لّمتي عذ بوركَت قدمي، وأُيد لخذوا العناد إ .ين وقلميسن الذين ات

رعة، وكَشلم جعة،  اخلبثخذَإنم سيَغللون، ويخسأون، وال يلقون بون وي
بغنصميتهم وال يرون. وحترقهم جذو ،فهم معدم يا الذين ن جذومون. وأم

هددوا منهم فسيعون بعد ضالهلمس ،ويتداركهم رهم قبل نكاهلم، حم رب
ون على األذقان سجدا، وخيردا، دفيستيقظون مسترجعني، ويتركون حقدا ولَ

ربنا اغفا خاطئني را كنفيغفر اهللا هلم وهو أرحم الرامحني. فيومئذ ينعكس  ،لنا إن
 ةوترى الناس يأتوننا أفواجا، وترى الرمح .األمر كله ويتجلّى اهللا للناظرين

ا، وتتمكلمة ربنا صدقا وعدال، وترى كيف ينري سراجا، فحينئذ تشرق  أمواج
ام اهللا وتفىن فنت املفسدينأي. قضة واإلويلك امللل ى األمر بإمتام احلجفحام، و

وجوه الكافرين. فما لكم إىل ما  قترة رهتكلها غري اإلسالم، وترى القَ
ر كم كثرة علمائكم، وتظاهترتكذّبون؟ أجتعلون رزقكم أنكم تكفرون؟ أغَ

فضالئكم، وشاهدمت نقص فهمكم آرائكم؟ وقد رأيتم مبلغ علمكم وعلم 
  ودهائكم، وآنستم كيف ولّيتم مدبرين.
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ل ..وأيها النجفينايت؟ مث  مججي وبيح تؤذيين وقد رأيت آيايت، وشاهدت
فقاتلك اهللا كيف هذيت ،وهذيت وقد رأيت آثار الصادقني. أيها  ،أبيت

هذه الدولة، وما رأت غري عليفين وتا الدولة إال من الثعلب.. أإنك ختو
، واهللا حيفظ عباده من مكائد اخلبيثني. مث إنك اخترت يف ةاإلخالص والنصر

هام ال كالغيم، ونطقت كاملعارف طريق الدجل والضيم، ورعدت كاجلَ كل أمرٍ
العرفاء مع البإبليس ذات م، فما هذا.. أصبحتيم، أو هذا من  عد والريوالع

عني؟ سر املتشيي  
يف رساالتك، وقلت إين جبت البالد ملباراتك، وما هذا إال زور  وخاطبتين

ى من األهواء، ومسعتمبني. بل احلق أنك سافرت هلو الريف، فطمعت 
ة قليلة، فانظر  الرغيف كالفقراء، ووردتهذه الديار من برهة طويلة، ال من مد

أو امل إىل كذبك يا رئيس املفترين. وأظن ،لَتت، أن بالدك أحمتربة عليك اشتد
بني، لتدور حول البيوت، وتكسب القوت كبين غرباَءففررت إىل بالد املخص 

مقْشا جِش رانك وآثرت قني. فما أجاءك إال فقرك إىل مغنانا اخلصيب، فألقيت
ا إىل احلبوب على احلبيب، مث سترت األمر يا مضطرم األحشاء، ومضطر

عن طرق الصادالع شاء، وجتافيتقني. هذا غرضك وميتك من هذا السفر، ن
على ضلّة املسعى،  عفاسترجِ ؛رضولكنك سترجع خائبا وال ترى فائزا وجه احلَ

ى، واخسى، وسوء الرجعك من املفسدين.  أْوإحمال املرعفإن  
ما  ، ورددت عليك مجيع ما رفثت، فكلُّما نفثت ك كلَّوإين التقطت لفظَ

سقط عليك فهو منك يا أخا الغول، وليس منا إال جواب الغوي اجلهول، وما 
ا سابقني. ولو كنت ختاف عكنتك، هلذّبتقولك ولفظتك، ولكن  رضك وعز

بكلماتكم، ويرجع إليكم  كنت صيبنا ضرا حنن فال يمن السفهاء السافلني. وأم
األفّاكني  كةُيفأَ ا اشتهرسهم جهالتكم، وما تفترون كالفاسقني. وكذلك إذ
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اهلنود كاحملتالني، وقلتم إن هذا الرجل كرجلكم فأمدمت على غري سفّاكني، 
فخوما كان ذوه إن كان من املغتالني. وما قام منكم أحد لنستويف منه اليمني ،

أمر أحد منكم من غري أن يمطَب. ال تنيحوا بكثرة مجعكم، فإن اهللا روا وال تفر
وال تقولوا إن الزحام مجعوا عليك  .بوا البطر مرتاعنيعلى قمعكم. فاجتنِقادر 

نواالعنني، وقد كُذّب الرد  ،سل من قبل وأُوذوا ولُعحىت إذا جاء أمر اهللا فسو
  وجوه املكذّبني.

م يؤذَ خبِوقد جرت عادة اهللا يف أوليائه، ونون يف مبدء األمر، أصفيائه، أ
موم ويكفّروم مستهزئني. مر، فيسبوم ويشتمن الزأوباش  مط عليهويسلَّ

وال يبالون االفتراء، ويقولون فيهم أشياء، ويغري بعضهم بعضا بأنواع املكر 
والتدابري، وال يغادرون شيئا من املكائد والدقارير، ويفترون جمترئني. ويريدون 

ويضيعوا مثارهم، أن يطفئوا أنوارهم، وخيربوا دارهم، وحيرقوا أشجارهم، 
وكذلك يفعلون متظاهرين. ويزمعون أن يدوسوهم حتت أقدامهم، ويمزقوهم 
حبسامهم، وجيعلوهم أحقر احملقّرين. فإذا مت أمر التوهني والتحقري واإليذاء، 

اهللا ألحبائه من السماء،  وظهر ما أراد اهللا من االبتالء، فيتموج حينئذ غريةُ
ظلومني، ويرى أم ظُلموا وسبوا وشتموا املم من ويطّلع اهللا عليهم وجيده

توكُفّروا من غري حق وأُوذوا من أيدي الظاملني. فيقوم ليم ته، وينريهم هلم س
قبال، لوا على اهللا كل اإليف قلوم ليقبِ يرمحته، ويؤيد عباده الصاحلني. فيلق

واآلصال، وكذلك جرت س عوا يف حضرته يف الغدوبني ويتضرته يف املقرن
 مةَعاملظلومني. فتكون هلم الدولة والنصرة يف آخر األمر، وجيعل اهللا أعداءهم طُ

كون، إم ال يضاعون ويبار .األسد والنمر، وكذلك جرت سنته للمخلصني
ون، ويسعى الرجال إليهم وال بدون وال يسويحم ،مونرون ويكروال يحقَّ

تريدخلونكون. ي ة، ولكن ال جون يف اللُولَيف النار، ولكن ال للتبار، ويج
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 ،ك أعداءهم بأنواع اإلخزاءر أنوارهم عند االبتالء، مث يهلللضيعة، بل اهللا يظهِ
فيلَّتبر يف ساعة ما عة، ويربيهم مما قالوا، وئوا يف مدههم عما افتعلوانـز، 

وينـزل أمورا يتزعزع القلوب يبتها،  لق برؤيتها،ويفعل هلم أفعاالً يتحير اخلَ
ويرِي كل أمر كالصول املهيب، ويقلّب أمر العدا كل التقليب، ويري الظاملني 
أم كانوا كاذبني؛ ويؤيدهم بتأييدات متواترة، وإمدادات متوالية متكاثرة، 

  ه على اترئني.وجيرد سيفَ
نه أهذه الدار، و هو ربنه أأنه هو أرسلين عند فساد الديار، و فاعلموا

هم األشرارئسينصرين ويربيت اليت هي أحسن القصص،  .ين من تفاحفظ قص
ما نذيقك ولو متجرعا بالغصص. أزعمت أين أكيد كيدا للدنيا الدنية،  قوذُ

وأصيد صيدا لألهواء النفسانية؟ أيها اجلهول! هذا قياس قست على نفسك 
رين. أيها طه يعلمون حقيقة الطهارة، ويلعنون قوما ماألمارة، فإنك من قوم ال

مارة واالستعالء، وال منيل إىل الترفّه الغوي! إنا ال نبغي املشيخة والعالء، وال األ
واالحتشام، وال نطلب ما طاب وراق من الطعام، وجند يف نفسنا أذواق ح ب

منقوشة، وال طنافس  كئراأَنان، فال نريد را فاق صهباء الدالرمحن، وسكْ
نا إىل املطلوب، على ما أوصلَإنْ نريد إال وجه احملبوب، فاحلمد هللا  ،مفروشة

وأرانا ما تغيمن أعني العاملني ب.  
مخس سنني، وال  نذوالعجب كل العجب أن عبد احلق الغزنوي يسبين م

ينتهي عن يباحثين كالصاحلني املتقني، وال يتقي اهللا بعد رؤية اآليات، وال 
االفتراءات، وسلك مسلك الظاملني. وإين صربت على مقاالته، وأعرضت عن 

وأشاع  ،جهالته، حىت غال يف السب والشتم والتوهني، ومساين بأمساء الفاسقني
اشتهارات، وأرى جهالت، وكان من املعتدين. فرأينا أن نرد عليه وقومه 

ارات، ونذيقهم جزاء السونكسر نفوسهم األمبة وسوِءعما  ياجلذبات، وإن
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 .وإنّ اهللا يعلم ما يف القلوب ويعلم ما يف األرض والسماوات ،األعمال بالنيات
وإنا أسسنا كل ما قلنا على تقوى وديانة، وصدقٍ وأمانة، واجتنبنا الرفث 

، ونستكفي برب الناس االفتنانَ .وفضول اهلذر، وكل شجرة تعرف من الثمر
اخلناس. ونعلم بعلم اليقني أنه ليس بذاته مبدأ هذا السب  ذا الوسواس

هم العلل املوجبة  موالتوهني، بل علّمه إبليس آخر من الغزنويني. وال ريب أ
لفتنته، ومنبت شوجرموثةُ ه، عبتذَشبته، وحطب بِتله جذوته، وحمرك 

عوويذكرون النعلَ .رتهمم يتمنن ضرب النعال، ويتضاغى ني عند املقال، كأ
رأسهم ليدباألحذية الثقال. وما قام عبد احلق هذا املقام الشاين، إال بعد ما  ق

أروه صشايِفايت كمفويل هلم إىل يوم القيامة، ما سلكوا كأبيهم طرق  ،ن
السالمة، وتركوا سبل الصالح معتدين. وإم ما استسروا عين حينا من 

هم املفسدون وأئمة العدوان. بيد أين كنت أظن أم  األحيان، وأعلم أم
 ، فدرأته مع كوم كمثل طاحلٍلدن وبون م، ويحسيتعلّقون بأهداب صاحلٍ

وكنت أصرب على ما آذوين باجلور  ة.السيئات باحلسنات، ونافست يف املصافا
وأرجو أم ينتهون من الغلواء، حىت إذا بلغ شرهم إىل االنتهاء، وما  ،واجلفاء

انتهوا من النم املردودون املخذولون، واألشقياء باح والعواء، فعرفت أ
هم، وال نجاوز يف هم، ونذيقهم حرببرردت أن أستفلّ غَأاحملرومون. فهناك 

ا قولنا حد الديانة، بل نرد م كردألمانة.إليهم كلما  
ار، لى بعبد اجلباملسم أيها الغويم ار؟ أتتكرب بلحيةكثّة،  ال ختشى قهر القه

أو مشيخة جمتثّة؟ أتغري علينا جخفي نفسك كالنساء، وترك لإليذاء؟ و
رون عرفانك؟ كال.. بل هو سبب زك، أو يستغنأالناس ذا الكيد ش أيستسين

حتسب نفسك من أخائر الصلحاء، وتسلك هلوانك، وعلّة موجبة خلسرانك. 
عمن مسلك األشقياء والسفهاء. تعيش عيشة الفاسقني، مث ترجو أن ت د
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بح الصاحلني. وإذا زرعت املبيد، فمن الغباوة أن تطمع اجتناء الثمر  السم
املفيد. انظر نظرة يف أعمالك، وال تهلنفسك بسوء أفعالك. ك  

وقد جتلّى ربنا  .التوبة، ال أوان اجلدال واخلصومةأيها الغوي! الوقت وقت 
ظهر دينه على األديان، وقد أشرقت مشس اهللا إلزالة ظالم العدوان. فاآلن لي

ى، فكيف تظن نفسك من أهل الصالح ينظر اهللا إىل كلّ مكذّب بعني غضب
ك، ك حليتوتخرداك أعمالك ومالك، حىت أحالت نأبالك، و ئوالتقوى؟ صد

النظر يف ومشك، وسرح الطرف يف  ك. فمن أمعنباطنك صورت رةُذرت عيوغَ
ك كالسرحان، ال من نوع اإلنسان، ومن األشرار، ال من ميسمك، عرف أن

  الصلحاء األخيار، فاتق اهللا وال تكن من الظاملني.
وتيت الدنيا . أُنك هلكت هلكتإ، واتق فما هذا املسلك الذي سلكت رانظُ

 تخأيها الغوي اللئيم، وقد ش ، وذُكّرت فما تذكّرت. تبكرتفما ش
ب أن يتأود القومي، وحان الوقت الوخيم. ما لك ال تعنو ، وقراألدمي تشنسوا

عاد، أو ناصيتك لرب العباد، وال تترك طرق اخلبث والفساد؟ أال تؤمن بيوم املَ
نفسك قبل أن تأكلك  حصلتنكر وجود اهللا القادر على اإلعدام واإلجياد؟ فأ

ئ، وجييالدودك األجل املوعود، وبادملا حيسن به املآل، قبل أن يأخذك الوبال،  ر
وحيبة، فإن اهللا حيب التوابني وحيب ربالتوبة قبل أن تنخر عظمك يف الت لْه

املتطهرين. وإمنا الوق اهللا وال تكن  .لة إىل الرمحن.. التقوى وتطهري اجلنانصفات
  من اترئني.

مث نرجع إىل عبد احلق، الذي تكرب ووثب كالبقالصاحلني،  ، فاعلم يا عدو
ك اهللا كيف آذيتين، وعاديتين، فتبا لك ملا فقاتلَ ،املؤمنني، إنك آذيتين رومكفِّ

 لني املسلمني؟ أما كنت من املصلّني الصائمني؟عاديتين. أما كنت من املهلِّ
الصدق بأباطيل املقال؟  ت دمحفكيف كفّرتين قبل تفتيش األحوال، وأفَ
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 .وعزوت فتح املباهلة إىل نفسك األمارة، مع أن اهللا أذلّك وأراك سوء العاقبة
وكان مرام دعائك املتهالك، أن جيعلين اهللا كاهلالك، فسود اهللا وجهك 

ك إىل لَوأسلمحد الذلّة، وأدخلك يف جدأضي ثق اإلم برة، وأكرمين ن سم
إكراما كثريا بعد املباهلة، وأعزين وخصين بأنواع النعمة، حىت ما انقطع آثارها 
 إىل هذا الوقت من احلضرة، وإن فيها آليات للمتوسمني. وأنت رأيت كلَّ

ي وإزرائي ءبترك احليا رفعيت وعالئي، مث انتصبتوكيف نأمن حصائد  .بسب
اللئام الكفّار. ولكن عليك أن تعي  مِلالرسل كلهم من كَجنا ألسن الفجار، وما 

بنعليك، وما ظلمتنا ولكن  نمين أن غوائل كالمك عليك، وأن رأسك تلي
  ظلمت نفسك يا أجهل اجلاهلني.

كلما  .أيها اجلهول! حتارب ربك وال ختشاه، وختتار الفسق وال تتحاماه
كان هذا إال لضيق ربعك،  اوم .ت استكربت، وكلما أكرمت حقّرتتواضع

اهللا فيك افتضاحك، فما اخترت طريقا كان فيه  مث كان قدر ،�زرعكوقساوة 
واإليذاء، وآذيتين فبلّغت األمر إىل االنتهاء،  صالحك، وما أقصرت عن السب

ولتستبني  واآلن أكتب جواب اعتراضاتك، ليعلم الناس تعصبك وجهالتك،
  سبيل ارمني.

احلياء واخترت اإلفك األعظم. وقد "آمت"يف قصة  فمنها ما هذيت وتركت ،
، وصدق اهللا فيه قويل ق األمواتاهللا فلح ، ومت فيه نبأُقد مات "آمت"علمت أن 

اتوأخزى القتيف موته بعد  ، فال تغض ا ما تكلمتعينك كالعمني. وأم
ا طمشرو "آمت"العناد. أيها اجلهول! كان موت  ضاعةَامليعاد، فهذا حمقك يا قُ

بعدم الرجوع، وقد ثبت أنه خاف يف امليعاد وزجى أوقاته باخلوف واخلشوع، 

                                                 

 كما تدل عليه الترمجة. (الناشر) ،"ذرعك " أي قلبك سهو، والصحيح:  �
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نكار، أخذه نكال اهللا ومات يف سبعة فلما انقضى ميعاده وعاد إىل سرية اإل
بارا، واشتهروا خالف ما ر النصارى مكرا كُهر من آخر االشتهار. ومكَأش

 "،الرباهني"مكرهم يف  وقد كان ذكر ى.فما تألّى وما بار "آمت"، وأما وارى
وكان فيها ذكر كذلريتهم املنسوجة، قبل ظهور فتنتهم املتطائرة، وبيان ف� 

 اهللا اللطيف القدير، وال ذ فانظر إىل دقائق علم اهللا اخلبري، وحكم .الواقعة
ه أن يويف شرطَ ، واهللا أحق"آمت"كاملستعجلني. أال ترى إىل شريطة كانت يف نبأ 

ق اهللا واجتنبم، فاتالذي قد نـزتانا أعظم. أال ت ه نفسك عن نقض الشرائط
 القدوس عن تلك األقذار؟ وتعلم أن ه السبوحفكيف ال تنـز، يا عدو األخيار

بلفظة يف أيام امليعاد، وترك سريته األوىل وما أظهر ذرة من العناد،  ما تفوه "آمت"
بل أظهر رجوعه من األقوال واألفعال، واحلركات والسكنات واألحوال، وما 

احلية وغريها من البهتانات الواهية وما تألّى، بل  ن صولِم ،ما ادعى ثبتأ
أعرض وولّى، وشهد قوم من األشهاد، أنه أنفد أيام امليعاد، باخلوف واالرتعاد. 

 .ضة، وأوصله املوت إىل التربةراملَ مث إذا أنكر بعد األشهر املعينة، فأخذه صولُ
ن أاد، وما كان اهللا نكار يف امليعاد، ملات فيه حبكم رب العبفلو كان هذا اإل

يأخذه مع خوف استوىل على موال يبايل ما ذكر يف شريطته، إنه ال ، جتهه
خليد، وإنه ال يظلم الناس حىت يظلموا أنفسهم، ف ما وعد، وال يطوي ما مه

  وإنه أرحم الرامحني.
وإن كنت ال تنتهي من التكذيب كاللئام، وتظن أن الفتح كان للنصارى ال 

ذي العزة، وتشهد حالفا أنّ احلق مع النصارى  م باهللاعليك أن تقِسفلإلسالم، 
وخزيا من السماء، إن كان  يف هذه القضية، وتدعو اهللا أن يضرب عليك ذلّةً

                                                 
  والصحيح "تلك". (الناشر)يبدو أنه سهو،  �
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 رق، فأُإىل عامفإن مل يصبك بعد ذلك هوان وذلّة  .األمر خالف ذلك االدعاء
قِسبأين كاذب وأحسبك كإمام. وإن مل تم ومل تنته  فلعنة اهللا عليك يا عدو

  . إنك تريد عزة نفسك ال عزة خري األنام. اإلسالم
 "آمت"وأما ما ذكرت أن النصارى ومثلك من اليهود، لعنوين يف أمر 

كم على اخلواتيم، وكذلك وحسبوين كاملردود، فاعلم أيها املمسوخ أن احلُ
ؤذَون يف ابتداء احلاالت، جرت عادة اهللا من القدمي. إن أولياء اهللا وأصفياءه ي

رون بأنواع التحقريات، مث يقوم هلم رم يف آخر رون ويذكَويلعنون ويكفَّ
هم مما قالوا وينجيهم من ألسن الزمر، وكذلك يفعل باحملبوبني. أما ئرباألمر، وي

واللعنة اليت  ،قرأت أن العاقبة للمتقني؟ فالفرح مببدأ األمر من سيرِ الفاسقني
 .فتظهر فيهم آثار اللعنة ،سل إىل أهل الفالح والسعادة، ترد إىل الالعننيتر

ه أمارة الفتح من أمارات فاإلبشار مبثل ذلك اللعن ندامة يف اآلخرة، وجعلُ
يبديه اهللا لعباده يف مآل األمر والعاقبة،  فتحاحلمق والسفاهة، بل الفتح 

ادئ األمور، بل احلكم كله على اخلامتة، وال اعتبار ملب وكذلك اخلزي خزي
مل ينب  وكلّ لعنٍ .آخر املصارعة، وعليه مدار العزة والذلّة، والفتح واهلزمية

على الواقعة الصحيحة، فهو بالء على الالعن وعذاب عليه يف الدنيا واآلخرة. 
رون اخلامتة واملآل، والسفيه يفرح مببادئ األمر وخيدال. ع اجلُوالعاقلون يتدبه

ن ذهب أيها ي؟ فلو مل ميت فأعمك الكبري "آمت"أين  اآلن وتطلّب نظرفا
خلوف  "آمت"ر موت فأخالشرير؟ وتعلم أنّ اهللا ذكر شرطا يف إهلامه فرعاه، 

فاح رياه، و، وأكمل شرط نبئه ووفّاه. مث إذا مترد أرداه، فتم ما قال ربنا عراه
وبورك مغناه، فهذه شقوتك إن وأذلّ اهللا من كذّب وأخزاه، وحصحص احلق 

   كنت ما تراه.
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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 تبصها احملجوبر أي ظُ  ن خبلٍمإىل فان رتط الذي ألْغيرلعتايب الش  
  وأحبايب ين ـصدق إنّ اهللا ـأْ 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
  

عبد "يف  رلق دليال على سخط رب العاملني، ففكِّمث إن كنت جتعل لعنة اخلَ
الذي حتسبه من الصاحلني، كيف انصب عليه مطر الذلّة واهلوان  �"اهللا

                                                 
هو املولوي عبد اهللا الغزنوي أحد كبار أولياء اهللا املعروفني يف اهلند. وقد أوصاه مرشده  �

أن املهدي قد ولد يف منطقة بنجاب باهلند وهو على وشك الظهور بل حنن اآلن يف زمنه. 
من السماء  وكان املولوي عبد اهللا الغزنوي قد رأى يف الكشف أن نورا عظيما قد هبط

  ونزل على قاديان ولكن أوالده حرِموا منه.
يف شبابه وطلب منه الدعاء، فدخل على الفور  �لقد لقيه سيدنا املسيح املوعود 

حجرته ودعا له، مث جاءه وأمسعه إهلاما تلقاه خبصوص حضرته بعد الدعاء وهو: "أنت 
هذا اإلهلام أن نصرة اهللا موالنا فانصرنا على القوم الكافرين." مث قال له: إن معىن 

ستحالفك على شاكلة الصحابة. وقد تويف هذا الشيخ الصاحل قبل دعوى اإلمام املهدي 
  .�واملسيح املوعود 

قد رأى يف الرؤيا أن بيده سيفا مسلوال له بريق وملعان  �وكان حضرة املسيح املوعود 
اء الدين, وأنه رأى يف خيرج منه نور وأنه يضرب به مشاال وجنوبا ويقتل ألوفا من أعد

الرؤيا الشيخ عبد اهللا الغزنوي وسأله عن تفسريها فقال: أما السيف فهي احلجج اليت 
أعطاك اهللا ونصرك بالدالئل والرباهني، وضربك إياه مشاال وجنوبا فهو إراءتك آيات 

  روحانية مساوية، وأما قتل األعداء فهو إفحام املخاصمني وإسكام.
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أيدي العلماء وعامة الربية، وكيف ن را مواللعنة، وكيف صار ذليال حمقَّ
رة، حىت اشتدت عليه األهوال، وصفرت جرة الفَفَأخرجوه من بالد كالكَ

أهب املال، والراحة ونذِّ ،العيال لَعوقِّوعق بالفقر ب بالعذاب املوقع، ود
وكذلك  .وىجى، واستبطن اجلَجى، واغتذَى الشقع. وطاملا احتذى الووامل

ه أنفدا،  عمرب، مث هاجر إىل اهلند خمذوال ملوموب، وانتياب النيف الكُر
ا. ما زال به قطوب اخلطوب، وحروب الكروب، ولعنا مكلوموعاش مطعون 

مع، الالعنني، وطعن الطاعنني، حىت تواترت احملن، وتكاثرت الفنت، وأقوى ا
داس حتت هذه الشدائد حىت فاجأه املوونبا املرتت، وأخذه ع. وكان ي

ك.. أكان هو من  .، وأدخله يف الزمر الفانينيكالصائد الفوتفما ظن
  الصلحاء أو من الفاسقني؟

فثبت أن لعن الفاسقني وأهل العدوان، ال يدلّ على سخط الرمحن، وإيذاء 
ص مراتب أهل العمل املربور، بل يكون لعنهم املفسدين وأهل الشرور، ال ينقُ

وكذلك بشرين  .صلة االجتباء واالصطفاءحضرة الكربياء، وو حمِر وسيلةَ
كيف  ر، وانظُ"الرباهني األمحدية"وإن شئت فارجع إىل  ،ريب يف تلك الفتنة

وفنت النصارى ويهود هذه  "آمت"ن نبأ م أخرب ربي فيها عن هذه القصة، وأنبأَ
هيجون فتنة عظيمة امللّة، وأخرب أن النصارى ميكرون بك يف األزمنة اآلتية، وي

فهذه شهادة من اهللا قبل هذه الواقعة، فهل  .ويكونون معهم علماء هذه األمة
أنتم تؤمنون بشهادات حضرة العزة؟ وإن كنت ال تترك اآلن ذكر اللعنة، 
                                                                                                                     

ب هنا إىل املولوي عبد احلق الغزنوي الذي هو أحد تالمذة املولوي يوجه حضرته اخلطا
فذكّره  �عبد اهللا الغزنوي، غري أنه وقف يف صف املعارضني لسيدنا اإلمام املهدي 

حضرته يف عدة مواضع من كتبه مبا قاله مرشده املولوي عبد اهللا الغزنوي وما رآه يف 
  الكشف. (الناشر)
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وانظر أنه  .ةرمحالن جعله مورد نه اهللا فيه ومن لعم ريف هذا النبأ وانظُ رففكِّ
رية، مث يفتح اهللا وجيعل الكرة ى ميكرون ويأتون بالفكيف أخرب أنّ النصار

احلق حقبطل الباطل  ألهل احلق بإراءة اآلية الواضحة، وينصر عبده ويوي
 "الرباهني"بالصولة العظيمة، وخيزي قوما كافرين. فهذه األنباء اليت كُتبت يف 

حجته على اخلواص  تم اهللافيها هلذه األيام، لي من اهللا العالّم، كانت مكنونةً
  والعوام، ولتستبني سبيل ارمني. 

أيها املسارعون إىل احلرب واخلصام، والساعون من النور إىل الظالم، ما 
 ؟هر اهللا ذي اجلالل واإلكرامقلكم ال تتفكّرون يف الكالم، وال تتقون 

تركون يف دنياكم وال ترون وجه احلأو نسيتم  ،آثرمت عيشة احلياة الدنياأمام؟ أت
  وإىل اهللا ارجعوا، فإنه ال يحب قوما فاسقني. ،ثام والعقىب؟ توبوا توبوايوم اَأل

يا م عيتا ادأن أضاع الدين، وممإين أناضل يف العربية كاملرجتلني،  نك قلت
وأستملي كاألدباء املاهرين، وأكون من الغالبني. ويك يا مسكنيح، ل م

خزي اسم دنياك وقد ضتالذي أعرفك من قدمي الزمان؟ غيب اع الدين؟ ألست 
اللسان؟  نِكَعرة لَوم مبصنان، كثري اهلذيان قليل العرفان، املوالفطرة سفيه اجلَ

ذه القوة الفاتك ارب الكَوحت ،البازل أتصارعماجلازل؟ كال.. بل تريد أن  ي
يرت الناس وأُمتك، وتشهد على جهلك صبعلى  نتك، وإن كنت عزمت

أن تذوق ح مناضليت، وأردتدعى الصيد ريب وحربيت، فأدعوك كما ي
دنمن االبتداء أنى النار لإللالصطياد، أو ي ال مخاد. بيد أين اشترطت 

ين أُناضلك على هذه الشريطة، أيعارضين أحد إال بنية االهتداء، فامسع مين 
نة. فإن اتليهلك من هلك بالبيأن أُغلَب يف النضال، وتغلب يف حماسن  فق

املقال، فأتوب على يدك باإلخالص التام، وأحسبك من األتقياء الكرام، وإن 
فقأن اهللا أظهر غلبيت يف اجلدال، فما أريد منك شيئا إال أن تتوب يف احلال،  ات
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ق دعوايت بصدق البال، وتدخل يف سصدذلّل واالنفعال وتلك وتبايعين بالت
رض واملال. فإن كنت رضيت عيت باالستعجال، وتؤثرين على النفس والعمجا

احلي، ليتبين الرشد من  جممع دهشاة النية، وبصح تعالَ ذه الشريطة، فتعالَ
الغي، وتعلم أين ما أريد يف هذه الدعوة، أن حتسبين الناس أديبا يف العربية، وال 

قامة إإال  أريد إنْ ،ال يطّلع على صيغة يمأُأبايل أن يرموين جبهالة، أو يقولوا 
اآلية، وإثبات الدعوى ذه البينة، ليتم حجة اهللا على الناس، ولينجو اخللق من 
الوسواس، وليمتنعوا من الغواية، وتنكشف عليهم أبواب اهلداية، ويأتوين 

قني.توصدابني م  
ذا  معهد وآذَى، فقُض الفإن كنت تعاهدين على هذا، ولست كالذي نقَ

 لٍدع عليه عشرةَهِد شأَين حالفا بوجه اهللا ذي اجلالل، وتأْالشرط للنضال، و
ه بعد طبعه بصدق البال، فتراين بعده حاضرا عندك يف رمن الرجال، مث اشتهِ
ياحلال، كبازي متقض على طيور اجلبال، فتق كلّمز ق بإذن رب العاملني.ممز 

وبينك، ليظهر منه ميين أو مينك، وليهلك من كان من هذا عهد بيين 
الكاذبني. وإن الكذب يخزي أهله، ويحرق رحله، ولكنكم ال تبالون اهللا 

رين، ويوم اإلخزاء، وتقولون ما تشاءون بترك احلياء. أال إن لعنة اهللا على املزو
  هللا مفسدين.الذين يخفون احلق ويزينون الباطل ويريدون أن يطفئوا نور ا

 مروا هؤالء وال تالقوهم مسلِّوقالوا اهجصلّوا على أمواوال  ،مني، وال ت
واسرقوا أمواهلم،  ،قدرمت على قتلهم يف حني تتبعوا جنازام، واقتلوهم إنْ

حاهلم، وكفّروهم وسبوهم واشتموهم، وال تذكروهم إال محقّرين. وابوا رِ
عند أنفسهم وما خافوا أحكم احلاكمني.  تبا هلم! كيف حنتوا مسائل من

وأولئك هم شر الربية  ،أولئك عليهم لعنة اهللا واملالئكة وأخيار الناس أمجعني
وا أنفسهم عالمني.حتت السماء ولو مس  
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مث اعلم أين كتبت مكتويب هذا يف اللسان العربية، ألختربك قبل أن أجيئك 
ني. وما أريد أن يكون ذهايب إليك للمناضلة، فإين أظنك غبيا ومن اجلاهل

لفة، وأكون كالذي يقصد عصذوثة، وما أريد أن رة، أو يأخذ يف يده ر
كره يف العامة. فإن كنت من أدباء املقابلة، وأرفع له ذ أعطي جاهال حبتا عزةَ
عليك أن تريين يف العربية بعض درر البيان، بل إن  هذا اللسان، فال يشق

من غري التصلّف واملَين، فستكتب جواب ذلك املكتوب يف ساعة كنت بارعا 
وترسل  أو ساعتني، وال ترد ملي بقدر ما أمليتمسأليت كاجلاهل احملتال، بل ت

يف احلال. وعليك أن تراعي مماثليت يف النظم والنثر واملقدار، وتأيت مبا أتيت به 
مكتوبك العريب بالسرعة،  إيلّ لْرسأَمن درر كدرر البحار. وإذا فعلت كله ف

  ساحتك كالصاعقة احملرقة، ويفتح اهللا بيننا باحلق وهو خري الفاحتني.  لُنزِأَ مث
وإن كنت ما أرسلت جوابك إىل سبعة أيام، أو أرسلت يف اهلندية كعوام، 

هام، أو أرسلت قليال من كالم، فيثبت أنك من أو عربية غري فصيحة كج
من األدباء املتكلّمني، ومن العجماوات، ال من رجال السفهاء اجلاهلني، ال 

كُيؤثر نطقهم على مثار العجمات، فأترترك سقطٌ من املتاع، ك كما ي
عراض الناس عن السباع، وأشيع يف هذا الباب شيئا ألويل إوأُعرض عنك ك

  األلباب واملستبصرين.
ول البادية. أال غُ تدعوين متفردا يف املباهلة، فهذا دجلك وكيدك يا ما وأما

عشرة  تعلم أيها الدجال، والغوي البطّال، أن الشرط مين يف املباهلة جميئُ
شريطيت، وكان رجال، ملالعنة وابتهال، يف حضرة م عني الصادقني؟ فما قبلت

مث أردت أن أمتّ احلجة عليك وعلى رهطك املتعصبني،  .فيه نفعك ال منفعيت
يا عدو األخيار، بأن  عتوخفّفت عليك وقنِ ،نيفرضيت بثالثة من رجال عامل

تباهلين مع عبد الواحد وعبد اجلبار، وإما أكابر مجاعتك وحرثاء زراعتك، 
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ففررت فرار الظالم من النور، وولّيت دبر الكذب والزور،  .أمني بنا شيخٍاو
يك، آ عينفقَيك؟ إما فرا وحر كاملتخوفني. وما ورد على صاحبودخلت اجلُ

خوف منعهما من املباهلة إنْ وما جاءاين كاملباهلني. وأي كفّراني على كانا ي
  وجه البصرية؟ فأين ذهبا إن كانا من الصادقني؟

نك حتترق إ :ومن أقوالك يف اشتهارك، أنك خاطبتين وقلت بكمال إصرارك
ظُ من البالء. أما لو دخلتهما وأُحفَ وال ميسين ضر ،يف النار وتغرق يف املاء

اجلواب.. فاعلم أيها الكذّاب أنك رأيت كل ذلك بعد املباهلة األوىل، 
 وأُحرقت ا فُضلةَيوأُغرقت يف ئْنبِوكَى. فأالن تمن املاء؟ بل م نا أين خرجت

ماء التندم كاألشقياء. وأين نجيت من النار؟ بل احترقت بنار احلسرة اليت 
األشرار، وما صارت النار عليك بردا وسالما، بل أكلتك نار تطّلع على 

  إخزاء اهللا ولقيت آالما، وكذلك يخزي اهللا املفترين.
إن الذين يتكبرون بغري احلق هم الفاسقون حقّا ولو حسبوا أنفسهم من 

عرهم يفون بأنوارهم، وميشون على األرض الصاحلني. والذين وجدوا فضل رب
هم، وال ميشون مستكربين. وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب هونا النكسار

  العاملني.
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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  
  نالدينِ  هل بقي قوم  خادمون

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

  تكذِّبجاءتك آيـايت فأنت 
  زجاجة  بسيف مني  دنا  من  يا 

ك مدرِيأنيند الوقائع  ن شهِي  

  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  
  مأو  شديد  مبر حيلٌس ينـلَ

  مذَـهالقنا أو لَ  يرديـه عاليةُ
فالقلب عند الفنت ال يتجمجم  

ب ال أباإن املقـر لك  مكري  
رسم تقـادم  عهده املتقـدم  

  مه مـوه ،قالوا لئـام كفرةٌ
ما غادروا نفـسا تعكروت  زم  

فأنت رايايت شاهـدت تكتم  
فإين   فاحـذَر   فارس    مستلئم  

  مالوغى متقد  ي صفوف بطلٌ
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كم جذور هامن قلوبٍ قد شققت  
فإن نطقي مفح وإذا نطقتم  

  رٍوبآخ ب مكذِّ  حاربت كلَّ
  هاكلّيا الئمي  إنّ  املـكارم 

  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
بساعـة إين أرى الـدنيا متر  

  معبودكم طواسختال  فلهذه
  بعـدما لغو ذرـالعتوبوا وإن 

رحـمةً النصيحةفنا يف إنا صر  
  خلـريكم بعـثْتإين قد  واِهللا

تبغي حربنا   إن كنتفنحارب  

من صدورٍ قد كلَ 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 جمأثَك نانم  

ـيمنر يصـغ ِهللا   ميعـظ فامله
ـإن املـنايا ال ترد ـجوم  

  مـأرحرب  اهللا توبـوا وإنّ
  يتلـوميـم قليـل املاء ال غَ

ذي لّتوبـوا وطوىب ليتـندم  
  ارمكُشفَت سرائركم واُخذَ 

ملَما ح ـبياننا وتكلُّ حسنم  
  ملَّـومك   مـمـلهإنـي  واهللا
  مـمتخي   حاضـر فـإين    زبارِ

@ @

@ @

  

  

					  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                



 �� ���  ٢٣١ 

òîãbrÛa@ñ†î–ÔÛa@ @
لك يا احلمد تسير وحزير وجوقيس   حبمدك يرى كلُّو ن كان يستقيم  

  ممزق  ميت  ىي كل ـحي بكـحب  اعتقى قلب قد  بذكرك جيري كلُّ
  قِزبي  ن كانم كلَّنجي ك يوفضلُ       ىدالر من نفس كلُّ ظحفَي  وبامسك

  يقالت  أَكَتم يا أنت الكهف إال وما  الورى  خالقإال فيك يا  وما اخلري
  قِثبِوت  الراسيات  دموع   وجتري  بةيوه لك األفالك خوفا   وتعنو

  قِالتأز وقت  عند  ريحـسواك م  وملجائي  حفيظييا  وليس لقليب
 قِردسم كبيت  كهف لنا  وأنت   الورىإىل  عند الكروب مييل الورى

  قِهـوين  ال يراها رٍـْلغم ويلٌـف  صدقنا   آيات أنزلت  قد  وإنك
  ؟دقينب فعل  أو  الرمحنمن  أهذا  ادامي مات يف احلي الًجع ير أمل 
  مقِـبالتع  رأت  عني ها ـوتعرف  مفسد    بتدمريِ  آيته  اهللا   أرى

  قِوحقِّ نفأمع  قد كثرت بل اآلي  للعدا  اآلي  لَأو  هذا  وما كان
  مقِـاملتع اظرـالن  نيـبع سفآنِ  ويتـدع   دـلتأيي  آيات   وهللا
  قيـمنطفيه   عال  يوم سيما وال  نافيه آي  بدت قد   يوم  بر أال 
  قِعـيتلو ويب  وكان حبسن اللحن  �ناكرمي  عبد اهللا  عبد  قام   إذا

  قِشعكمثل عطاشى أهرعوا أو كأَ  انهـبي  عند  ارضـمن احلُ فكلٌّ
  قِزِهزم رحيقٍ ن م ا الفًوا ستعاطَ  كأم  اطـوقاموا جبذبات النش

                                                 
 �هنا إىل أحد كبار صحابته وهو املولوي عبد الكرمي السيالكويت  �يشري حضرته  �

على مسامع الناس يف املؤمتر األعظم لألديان بالهور عام  �الذي قام بإلقاء حماضرته 
 م. (الناشر)١٨٩٦
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  قِقَّرـم  خبزٍ  عند  جياعٍ  كمثلِ  ذاذةًـيه لـومالت خواطرهم إل
فأخرج العدا  حيواتجحورها نم  لَوأنز عصا من جبال مـالتعقِز  

  قِطُّـالتم صداءطيور 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 إذا ما رأوا  هىأويل الن  درا ر وسطَم  قِالتزي  
ومكلٌّ ذ ن 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  

  قِموفِّ  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 
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  قِالتأز  ينايف ا ما وذوقً   اسرور  مأسارير وجهه  نم واؤأرا وكلٌّ
قوال مسعن وم إبلٌ  كما تشتكي  فاشتكى قرأما  غري  قَعيب  قِالترب  

  شقِـكالتع  ميلهم  نا مفيا عجب  ةتسكمِ   بعالَ   وحمكم  وكان
  قِربـوت كانت تلوح  وكم دررٍ  كالمنا  فبلَ كانت  كمٍحوكم 
أقوام    جرائد تصدكمنشقي قويل  وصف 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 مضاميين على كل  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 نٍسعلى ألْ

                                                 
 هكذا ورد يف األصل سهوا والصحيح "كمنتقي" كما تدل عليه الترمجة. (الناشر) �
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وسالناظرين   عيونَ   ر  هصفاؤ  رِطَ  كوردقِيتشقّ  مل اجلسم   ي  
وملا بدت الكالم روض  تضعضعت  وتواردوا  العدا   قلوب   قِبالتأن  

وقد جد  شيخ   غالبٍ فهل عند شوقٍ  ملنعهم لني املبط نم  مقِعو  
  قِموع  رالشيخ فانظُ خبلُ وما قلَّ  اهلنود بسمعها  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  تال 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  

  تقي ن صاحلٍم  أرى اآليات وما إنْ  اخالي  كاجلووقال أرى اإلسالم 
  قِيتخلَّ   أنه   يعلم  كان    وقد  فصال على اإلسالم يف مجع العدا

اهلنود   كرباَء    دومح  همودين  وداهن النفاق   ن وجهم كمقِنف  
  قِاحلَ  ظُحاف  قادر  رب فأخزاه   من عداويت ديننا   يخزِلي أراد 
  قِتنع  إنك  الويالت  لك فقالوا   الغراب بنطقه   ريس  رأوا  فلما

  قِرِطْوأَ  بالسكوت إلينا  نفأحِس  قد مضى  كوقت! شيخله يا  وقالوا
إنك    عقبيك  على :فقيل  نآى وما القيام   على  وملا أصرتقِدم  

  قِقلم  تك  وال !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
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  قِحري  حمالة ال    كذوب فكل   اهللا فتنةً  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
  قِيرب  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 الشقي  أيها األمر يا 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  ك جهال ياظلمت أخا الغقِول فات  

  قيون موبِسرلو ت  راصح  علي  الغوي أيها   مجوعكم  أنّ علمأو
فأقسمت سأُ  ربنا  هو  ا بالذيجهدصلوأُ املفسدين  ي قلوبقِرِح  

لساين كلَّ أكف فإنْ  كف  تربِ  مخدامغُ  فإين  بث  الشقي هامة  
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وأشنا وقد فُلْاك ما قُرهباهلجا ت  مٍبكل    لقِغْفأَ  إليك    ينأسالت  
به  تكن  مل  يف رفق إذا وال خري  تطلُ رفقٍ مواضعكاحلقِ ب 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  م مثلهموما كان قصدي أن أكلّ

  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 مشس بنا  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 خيشى الكذوب 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  
اخلصمونرحل بعد   خضوعهم قبل   لألعداء  وخنضع  ن كلّم  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  أعلى  وإن شاء ريب كنت  قِوأسب  
لَ وتذكرعلُ   وقد  "آمتٍ" أمر   يف  لقاخلَ نعن   قبلي   األبرار  قِقِّفح  

وإن الورى عمي  بشيء   فليس  عجلةً  ونيسب هم يالعن  أمحقِ 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 طْمنح  حىالر  الرحى   دور    هكُفيعر    قِدقِّوي  

  قِممز  بر   لعن  إال    نعلَ  وال  وجهكم يلعن    اهللا  وإن  لعنتم 
  قيختفُّ  ذقتم  اإليذاء  انتهى فلما   األذى  ا علىصرب الطرف ضوكنت أغُ

  قِكأفس  بل  أين فاسق  شك فال   كمثلكم الزمان وإن كان صلحاء 
  قِوكاحلمر تشه زير كخن تصول      يف نفسك العلم والتقىوما إن أرى 

رقصت  وفَ  يف جمالسٍ  كرقص بغيةسنفسك  ين مع كون قت قِأفس  
  بالتشوقِ   نضالكم  يوم   ونأتيك  أهله ه املضمار إن كنتنكروما 

ومهما يكن وإنْ  واضح اهللا   من حق ها رد الناس   من  زمر قِيرب  
  قِبووأُ  ىدرفأُ   اابكذّ  أك  وإن  ناصح لك  إنين   وريب   ينرفذَ

دعوت  علي  اهللا ساخطا  هفرد        ثوبٍ  كمثل  عليك فصرت  مخرقِب  
ليهلك  الزمر كلكم أيها   لْتعالوا نناض   أرداه   نم  قِالتخلُّ   سم  
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  قِينه  امحار   كممتكلُّ  ىوضاه  بصولكم أو ككلب  أراكم كذئب
  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
   نهقِما ت  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 طغواك فازددتصربنا على 
بارِ وإن شئتينز وإن شئت فاستتما   فإين سأحمو كلَّ  ر تنمقِ  كنت  

كوجدت  لئام    قوم ن م شرورا  طواتأب واوسب  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  

  قِبعنالسعند نبت  قٍذْع كشجرة  مجوعكم  يف  مجاعيت  إن  وواهللا 

                                                 
 "لدرهم" كما تدل عليه الترمجة. (الناشر) هو سهو من الناسخ، والصحيح �



 �� ���  ٢٣٩ 

  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   أتنكر

  ؟ قِمن غري مقل العلماء   ءتيناج أ  ؟من غري آية  األعناق يل   تلَّذَأَ
  سحقِويخزى ي ب سوفاملكذّ وإن  بٍمكذِّ  ن ظنونمإىل اهللا نشكو 

  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  خملصا  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  موقد  قِمأز  

  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  
  قِنرم   كماٍء  ال    مرين   زاللٌ  ناالكالم وقولُ  نِنقُ ى رذُ  وناعلَ
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  قِنِركخ  اخوفً امليدان   من  لفر  وائلٍ  حبانُس بالزمر  فلو جاءنا 
  للمحققِ  آية   ونطقي    فقويل   وفاضت على شفيت من اهللا رمحة

كأفنان  ومجل  ي لؤلوء قد نظمتهامطَم كِسوكل  ذَالعق ي  األسقِم  
  قِرخم أو كثوبٍ �سقطم  يتمكَ  قولنا كاملناضلِ 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 واهبِن فلما أتاه الرشد م  وبايبقلبٍ   ينع   قِمصد  

جاهلٌ  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   يطلب اهلدى 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  
  الشقي  أيها يا  تشات األطوار  وقتكم  ورثت لئاما قد خلوا قبل

وساءتك ما قلنا فعينخفافيشٍ كمثل  ك قد عمت قِشرِإذا الشمس ت  
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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  وال تنتهي  يتعزبل كا ـشتقِم  

  قِلَمع يا 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  جانب  األنوار من كل 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  بالتقاة وباهلدى  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  
  قِتتأب  جىالد   اشكخفّ  وأنت   هانقاب  تنض والشمس ى اهلدىجتلّ

ومسإنْ  مفتعلَ  تعصبا  الرجال   أشقى  ينيت  تنام  اغد  الشقي  ناأي  
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  قِلفَّم   قولٍ   كلَّ  ع يتب   وآخر  قحمقِّ هذا   املرءان  يستوي  وال
  قِملْكس  اونفس   وماةكم ا وقلب  النهى  ا منرفْاملنحوس 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 ملتم قام اجلسم س وإنّ
  قِمست  حني ضاللةً  طُّحا تيكًهِن  ترى  دتكَ  ربيت ملال ح لو وواِهللا

لكم  هذه قصيديت   وإين كتبت  فمن حكمي  مان كان حي  لينقِم  
  قِطلَّت  كزوجٍ  كمنِألس قلْا طَغد  الفال  ةرمحكأَ أراكم أو  مٍكْبكَ

  قِفغْدم ن عيين كماٍءم بوقد ص  األجانبِ  أحتسب أن القول قولُ
  قِفشكم  قوم  عليه  فقالوا أعانَ  مثلها قيل   كلمةٌ إال   هي  فما 

  قِالتأب رِجالقصائد يل حب  �فيملو  هتمكت يل  ا  ئًنشم   علمتأَ  ركِّففَ
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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  وأباد  قِمبأزِ  كال  

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  
  قِرغخالياكم ومتم كم وضاعت  سفينيت   بترك   عواقبكم  رأيتم 

  ليستقي   دناها قد   هنيئا لرجل  جاريات من اهلدى وعندي عيونٌ
  قِزبي  املخالف  ونورا على وجه  ةًرالعني قُ 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 
  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
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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
  قويفر  املفسدين  رؤوس   ذُّجي  بفضله   ريب   إنّ   زمان  ويأيت

وقد صقكَ لتمي كمثلِل  سجنإليها      فترنو  لٍج    لةُقْم    قاملتأن  
  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  

  قِالتأز  وقت األوقات ن أردِءوم  وليس كشرح الصدر للمرء نعمةٌ
ونفس  كمالسباع   وماة  ا   بيدةٌمالذئب يعوي كاألسري املخقِن  

فما خفت هم وحقَّصولترت بعني   ريب   صانين مبا      همأمر   قِالتوم  
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  قِفغوي   احلفيظ    فيدفعه   علي  صائلٌ هو  ن مفسدترى م نْإوك
  قِتتعز نْإض وعرِن تإفما اخلوف   يتحج  أنوار   الرمحن  من تجتلّ

  قِووأس  فن أكُوا مضوا وردفه  عماريت  ي علوي  ريب  سينصرين 
تبصخصيمي ر ا  ن عالمةهل ترى م  يقِاحملقِّ  عند  ابالكذّ  فعر  

  ويف بيتك املنحوس ذي وترتقي  لنا  تنربي  ال  مهلُ  نقول إذا 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 

  قِأصد ن كان م وجه رقت قهرأي  بقولكم ى الصدوقخزيوواهللا ال 
  قِمرم  اعيش  باحلق تشتروا  وال     واستغفروا  الورى �الرب إىل فتوبوا 
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إنّ كتايب هذا آخر الوصايا للعلماء، الذين توا للتكذيب واالستهزاء. يا صد

، يف ! إنهم فتحوا على الناس أبواب ضاللةوعلى ما أروا من حالةحسرة عليهم 
، طالةوماة بئهني يف ما، والناس كانوا توالةج علةتطايرت فيه الفنت كش زمنٍ

غتالةم فألقاهم العلماء يف وهدومجعوا هلم قذائف ، مث أوقدوا قذائفهم جهالة ،
ج اليهود، وسلكوا دروا م، واختاربالةإِث على غ، وصاروا هلم كضبالةوذُ بسٍبقَ
مسلك والعنود، وما كانوا م نتهني.الغي  

تالف، ومل أر ئ، ومل ينفع التملّق واالى االستعطافكدظت عليهم بعد ما أَفغلّ
وف شلم يف املَالع وإم رغبوا من .، وال فتى مصافصاف فيهم أهل قلبٍ

 لٍناعة، كرجفاقت يف الس أسرارٍ ائفور يف الدرهم، وتركوا طالد م، ومنلَعاملُ
يتخطّى رقاب نى طرق الشناعة، وكانوا يعرفون  خب اجلماعة، أو كائرةتتحر

وإين أكثرت هلم وصييت حىت قيل  .شأين ومقامي، ورأوا آيايت ومسعوا كالمي
مي ومقايل، وما انتفعوا ت أن يسبين أشرار، فما نفعهم كالفْين مكثار، وما عإ

ال رمحة اهللا ذي  املصائب على اإلسالم، لو بتفصيلي وإمجايل، وكان هذا أعظم
اجلالل واإلكرام. فاحلمد هللا على ما رحم وأرسل عبده باآليات، وأنزل من 

نات املفحمات، وقطع دابر املفسدين.البي  
عال هلم راييت، وأماط ق وأمتّ حجيت، وأظهر هلم آييت، وألْإنه أحسن إىل اخلَ

ى يف تأييدي أنواع جلباب الشبهات، وما بقي إال جبات. وأبدهام التعص
أويل األلباب من حجبِ االرتياب. وحان أن أطوي البيان  ىالعجاب، وجنّ

ض عن قوم ال يبالون احلق بعد إمتام احلجة، فاعلموا وأقص جناح القصة، وأُعرِ
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، وأُبعد لنيمن أهان، من الظاملني املتجاه صرف وجهي عن كلّأأنين اآلن 
نفسي من املنكرين اخلائنني، وأعاهد اهللا أن ال أخاطبهم من بعد وأحسبهم 

رين املكذّبني، وال أسب السابني املعتدين، وال فّكامليتني املدفونني، وال أكلّم املك
 وادقُّشدين، أضيع وقيت لقوم مسرفني، إال الذين تابوا وأصلحوا وجاءوين مستر

وآمنوا مع  ،القلب ال كأهل الغواية باب طلب اهلداية، واستفسروا لثلجِ
  املؤمنني. 

وهذا آخر ما كتبنا يف هذا الباب، وندعو اهللا أن يفتح لعباده سبل الصدق 
وإياه  ،وإليه أنبنا ،وعليه توكّلنا واملآب. أوالصواب، واحلمد هللا يف املبد

  .آمني ،بيننا وبين قَومنا بِالْحق وأَنت خير الْفَاتحنيربنا افْتح . نستعني

  تـمت

 م١٨٩٧ي سنة ئم ٢٦الراقم مريزا غالم أمحد القادياين 
 

  

  
  
  




