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آئينة " كتابه �لقد ألف سيدنا اإلمام املهدي واملسيح املوعود 

دافع "، وامسه اآلخر "مرآة كماالت اإلسالم"أي " (كماالت إسالم
باللغة األردية، إظهارا لكماالت اإلسالم وردا على ") الوساوس

وساوس القسوس وبرامهة اهلندوس واملالحدة وبعض ضعاف 
فاقترح عليه صحابيه اجلليل . ملسلمني املنهزمني أمام الثقافة الغربيةا

 أنه رمبا يكون من املستحسن لو �عبد الكرمي السيالكويت  املولوي
الغارقني " املتصوفة"ضم حضرته إىل هذا الكتاب رسالةً موجهةً إىل 

يف صنوف البدعات، واملعرضني عن تعاليم القرآن، والغافلني عن 
 هذا �فاستحسن . اعة اليت أقامها اهللا تعاىل بيدههذه اجلم

  :االقتراح، وقال ذا الصدد ما تعريبه
 - كنت أنوي تأليف هذه الرسالة باللغة األردية، ولكن تبني يل"

 أن هذه -ارات اإلهلامية اليت تلقيتها البارحة شبناء على بعض اإل
 القوم لن يتأثروا كما تلقيت إهلاما بأن. الرسالة جيب تأليفها بالعربية

مرآة كماالت اإلسالم، ." (منها إال قليالً، غري أن احلجة ستتم عليهم
  ) ٣٦٠ ص ٤اخلزائن الروحانية ج 
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 ب

وضمه إىل " التبليغ" هذا السفر العظيم ومساه �فألف حضرته 
  . ، كما نشره على حدة أيضا)آئينة كماالت إسالم(كتابه هذا 

ربية أصيلة عريقـة  عِصيغَ بلغة جده قد سيملتصفح هلذا الكتاب   او
وتربز نقاء العني اليت كان ينـهل       ،  �تظهر جليا مقدرة حضرته     

منها، ناهيك عما يفيض به الكتاب من معارف قرآنية فريدة وعلوم           
 وأمته، وتأثٍُّر بـالغ     �روحانية مبتكرة، وعاطفة جياشة جتاه النيب       

  . ا املترديهلحلا
 تعاىل أقامه جمددا وحمدثا  أن اهللا� مستهل الكتاب خيرب يف

  :  ومسيحا موعودا وناداه قائال
؛ "واصنِع الفُلك بأعيينا ووحينا، وأَنِذر فإنك من املأمورين"

  . قد مات كغريه من األنبياء�وأخربه اهللا أن املسيح ابن مرمي 
أيها الناس، اذْْكُروا شأن املصطفى : "مث خياطب املسلمني قائال

ى، وانظروا إىل صولتهم على ِعرض سيد ركتب النصاواقرأوا ، �
. لد املسلمنيوفال تطروا ابن مرمي، وال تعينوا النصارى، يا . الورى

  !!"أَِلرسوِلنا املوت، واحلياة لعيسى؟ تلك إذًا قسمةٌ ضيزى
موضحا املراد من ، �كما يسوق األدلةَ على موت عيسى 

هم قُسس النصارى، وأن  ن الدجالويبني أ. نزوله يف األمة احملمدية
  .ةيأجوج ومأجوج هم األمم الغربي
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 على املشائخ الذين سارعوا إىل تكفريه بسبب � يرد مث
مث يندد باملتصوفة الغارقني يف بدعاِت الربامهة، نابذين وراء . دعواه

  .ظهورهم القرآنَ والسنةَ، ومتقاعسني عن الذود عن بيضة امللة
ند إىل أن يكفّوا عن تكفريه وتفسيقه، أو كما يدعو مشائخ اهل

  .دق من الكاذبايباهلوه، ليميز اهللا الص
عده يوجه كالمه إىل العرب بنربة رقيقة مليئة باحلب والتقدير، ب

يا أهلَ أرض النبوة، وجريانَ بيت اهللا، وطليعةَ : وخياطبهم قائال
ايخ اهلند اإلسالم، وحملةَ القرآن، ال تصدقوا ما يفشي ويفتري مش

 ،ضدي، بل انظروا يف دعواي وأدلة صدقي بأمانة وتقوى اهللا
ِعرض املصطفى ى وبالتايل صدقوين وأيدوين غريةً على اإلسالم وعل

�.  
مث يوضح هلم بأن اهللا ملا رأى املتنصرين يف هذا الزمن قد بالغوا يف 

، اشتد احتقاره، وأَطروا ابن مرمي إطراء كبريا و�إيذاء رسول اهللا 
 لكي يعلم هؤالء الغالةُ، إين جاعلك املسيح: غضبه، فخاطبه وقال

ادر على أن جيعل أحدا من  ق�أن عيسى ما تفرد كتفرد اهللا، وأنه 
  .يسى آخر ع�أمة نبيه املصطفى 

 يعرف حضرته  نفسه وعائلته، وظروف انتقاهلم إىل قريتهم مث
  .املسماة بـ قاديان، باهلند




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

  

 ث

حال املسلمني التعيسة باهلند يف عهد السيخ الذين ما يذكر ك
مني بإقامة شعائر اإلسالم، وأقلُّها رفع لكانوا ال يسمحون للمس

األذان، وقاموا بتحويل املساجد إىل اصطبالت اخليول وحظائر 
  .مث جاء اإلجنليز، وجنُّوا املسلمني من ظلم السيخ. األبقار
ىل اإلسالم، وأشار عليها بأن  دعا امللكةَ الربيطانية فكتوريا إمث

ك وردِت أرضهم، وداريهم نأَرِضيهم فإ: "تكرم املسلمني فقال
فإنك نزلِت بدارهم، وآتاِك اهللا ملكَهم الذي أمروا فيه قريبا من ألف 

  ."سنة
عدها يذكر كيف أُلقي يف قلبه حب القرآن الكرمي منذ نعومة بو

  .ئقهفاره، وكيف أُعطي معارف القرآن وحقاأظ
 بعض الرؤى والكشوف واألنباء الغيبية - � - يسجل مث
امات اليت أنعم اهللا ا عليه، كما يذكر بعض أصحابه هلواإل

 �وخيتم الكتاب بثالث قصائد رائعة، يف محد اهللا . املخلصني
  .، وبيان حالة املشائخ املعارضني�ومدح املصطفى 

�	�	�	�	����� ������ ������ ������ �::::        
 وعشرين كتابا باللغة هاء مخسة ز�د ألّف سيدنا أمحد لق

صلة منذ فترة طويلة، فالعربية، ولكنها مل تصدر على شكل كُتب من
اليت " اخلزائن الروحانية"ة بـ وفوإمنا نشرت ضمن الطبعة املعر
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فأمر . العربية والفارسية واألردية ب�تشتمل على كل ما كتبه 
 الرابع  اخلليفةُ- رمحه اهللا -إمامنا الراحل سيدنا مرزا طاهر أمحد 

  . صلةفإخراج الكتب العربية منها بصورة من ب�لسيدنا أمحد 
  :مثة أمور أخرى ال بد من التنويه إليها، وهي

  لقد اعتمدنا يف إخراج هذا الكتاب على الطبعة اُألوىل -١
احملفوظِة حاليا وم، ١٨٩٣عام  �الصادرة يف زمن سيدنا أمحد 

   . للجماعة بربوة، باكستانملكتبِة املركزية ا"اخلالفة"يف مكتبِة 
 -نفسه، وكَتب  ب� مثة هوامش وضعها سيدنا أمحد -٢

  . أي من املؤلف" منه: "   عند ايتها-ما وعم
 وهناك هوامش أخرى قد أضافتها اللجنةُ العاملة على إخراج -٣

   .خلط املائلباهذه الطبعة، وقد ميزت عن اهلوامش األصلية 

���������� ������ ���� ��������� ������ ���� ��������� ������ ���� ��������� ������ ���� ���!!!!        

د ورد يف هذا الكتاب كلمات وتعابري قد تبدو ألول وهلة لق
غريبةً لقارئ العربية املعاصر، ولكنها من صميم العربية، كما 
 سيتضح الحقًا من خالل الشواهد اليت سقناها من القرآن الكرمي

قد  �ولرمبا كان املسيح املوعود . والسنة الشريفة وكتب التراث
استخدمها ليظهر بعض ما حباه اهللا به من كنوز هذه اللغة املقدسة، 
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ومن . إفحاما للمشايخ الذين نعتوه باجلهل التام ذه اللغة املباركة
  : هذه التعابري واألساليب على سبيل املثال ال احلصر

للفظ ومحلُه على املعىن، وهو كثري، كقوله رك ظاهر ات :الًأو
�:  
أي ) ٣٣ ص (ت اهللا العظمىبييا أهل أرض النبوة وجريانَ  -

  .الكعبة العظمى
أي إىل  )١٠٣ص (دقائقها  وقرآنالجد قليب مائال إىل  أ-

  .صحيفة القرآن ودقائقها
  :اىلتعواألمثلة على ذلك كثرية يف القرآن الكرمي منها قول اهللا 

  )٦٠:لكهفا (مواظلا هم ملهلكنا أقرىلك ال ت-
من سنن العرب ترك حكِم ظاهِر اللفظ ومحلُه : "قول الثعاليبيو

فس، والنفس مؤنثة، وإمنا محلوه أنثالثة :  معناه كما يقولونىعل
لسماء ا�  �وقال اهللا.... على معىن اإلنسان أو معىن الشخص

 فذكّر السماَء وهي مؤنثة، ألنه محل الكالم على �منفطر به
بعة ط، امل٣٦٩ و٣٦٨فقه اللغة وأسرار العربية ص (". السقف

  )١٩٩٩ية، بريوت رالعص
اعلم أن هذا النوع غَور : "قل السيوطي عن خصائص ابن جيننو

من العربية بعيد، ومذهب نازح فسيح، وقد ورد به القرآن وفصيح 
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الكالم منثورا أو منظوما، كتأنيث املذكر وتذكري املؤنث وتصور 
  املؤنثكريفمن تذ. معىن الواحد يف اجلماعة، واجلماعِة يف الواحد

ي هذا أ.. �لشمس بازغةً قال هذا ريبما رأى افل� �قوله 
األشباه والنظائر يف النحو، للسيوطي، اجلزء ()" و اِجلرمأ(الشخص 

  ).١٩٨٥لطبعة األوىل، مؤسسة الرسالة بريوت ا ١٠٢الثاين، ص 
  :�دا، كقوله  جفيف اهلمزة وقلبها، وهو كثريخت: ثانيا

  .أي بريئون مجع بريٍء) ١٤ص (نها  ميونبرفنحن  -
أي ) ٨٨ ص(خطون يالذين يصيبون يف استقراء املسالك وال  -

  .ال خيطئون
انظر (وقواعد كثرية يف العربية  لتخفيف اهلمزة وقلبها أشكالو

جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغالييين، الد الثاين ص 
  )١٩٩٤ طبعة ١٢١

  : � ورود األفعال النادرة االستعمال، ومثاله قوله :ثالثًا
إن اهللا ربكم الرب الكرمي الذي أعطاكم من كل نوادر  "-

  )٦٥ص ..." (بيوتكم منها مألأاألرض و
  :ومثاله يف التراث

من : حدثين من مسع أبا عبد اهللا يقول: عن سيف بن عمرية قال
 اهللا قلبه يوم القيامة أمألكظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه 
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الكايف، لثقة اإلسالم الكليين، اجلزء الثاين، كتاب اإلميان (. رضاه
دار الكتب اإلسالمية طهران، الطبعة . والكفر باب كظم الغيظ

  ) هش١٣٦٥الرابعة، 
  :�على العلم، ومثاله قوله " ال"دخول : رابعا

- ببدٍر قريشال  سراة العرب وعظائِمله دماُء فكأهذا الذي س 
  ).١١٨صفحة (

  : ه يف التراثومن نظائر
 أن صفوان بن أمية وعكرمة بن أيب �فبلغ رسولَ اهللا "... 

جهل وعبد اهللا بن زمعة وسهيل بن عمرو قد مجعوا مجاعة من 
ثقات ابن (..." � واألحابيش باخلندمة، ليقاتلوا رسول اهللا القريش

هـ مطبعة جملس ١٣٩٥، دخوله مكة، الطبعة األوىل ٨حيان، سنة 
  )٤٩عثمانية، حيدر آباد اهلند،  اجلزء الثاين صفحة دائرة املعارف ال

وأما الزبري بن عبد املطلب فكنيته أبو الطاهر، ِمن أجلّة : "وأيضا
أوالد عبد : املرجع السابق، السنة العاشرة(..."  وفرسااالقريش

  )١٣٥املطلب صفحة 
نشكر ونطلب الدعاء إلخواننا الذين وال يسعنا هنا إال أن   

: سامهوا يف إخراج هذه الطبعـة، وهم األساتـذه األفاضل
مصطفى ثابت، موسى أسعد عودة، طه القزق، متيم أبو دقة، 
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املرحوم موسى سرور نايف، سيد عبد احلي شاه، املرحوم موالنا 
عطاء اهللا كليم، موالنا مجيل الرمحن رفيق، مرزا حممد الدين ناز، 
رانا تصور أمحد خان، مقبول أمحد ظفر، رفيق أمحد ناصر، موالنا 

هـلون، عبد ايد عامر، حممد طاهر ندمي، وعبد مبشر أمحد كا
  . املؤمن طاهر، جزاهم اهللا أحسن اجلزاء، آمني

 أن جيعل هذا السفْر - جل شأنه -وأخريا، نبتهل إىل اهللا 
  .املبارك سببا هلداية كثري من عباده رمحةً منه وفضالً، آمني

                                                                                                                                                                                                                ������  
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  مده ونصلي على رسوله الكرمي   حنحيم  لراالرمحن   اهللاسمب

  د املوعوحه املسيدوعلى عب

  صر هو النا– ه ورمحتبفضل اهللا
  

يح ي واملسالم أمحد القادياين اإلمام املهدغ مريزا ا سيدنق مل يتل
 أو  عاٍلدعهم ريب يف أيألدب العاو  أيندل املوع � وعودملا

ض الكتب العربية س بعا دروإمنري، ه ش عامليلد وف أوعرم ابكُت
 أحد كُتبه  يف�ولقد بين . زينيغري مماديني  عمني معلّعلى يد

ده وال هل اختار ره عمنسادسة ملا غبلا  مل قال إنهحيثعليمه  تيةَكيف
بعض مه قراءة القرآن الكرمي و، فعلّ"فضل إهلي"احملترم معلِّما امسه 

لى معلِّم ذ ع تتلممره من عرةاشعلاد دوويف ح. ةيسرالفاب الكت
 اطًسق وأخرىا بكتده نع رسفد، "دفضل أمح"آخر امسه املولوي 

له ى دعتاسرة عش ةبع السا�لغ حينما بو. نحو الدعقوامن  يالًضئ
ه الي ش علـگسيد "ي املولو و آخر ها شيخديان قاىلإ هلدوا
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�
  اهلامش١٨١-١٧٩ ص ١٣ة جملد ية، اخلزائن الروحانيربب الكتاانظر  

�
 ١٦٩  ص٧د لجمة سنلا ةشاعإ 

�
 ٣٣٥ ص ٢١اجلزء اخلامس، اخلزائن الروحانية جملد .. ةي األمحدالرباهني 

نطق والطب واملنحو ب المنه بعضا من كتس ، فدر"البطالوي
 علي لـ گي سيدولوث املمك. آنذاكن العلوم املتداولة  مهاريوغ

عض بل" بطالة"شاه يف قاديان فترة من الزمن، مث رجع إىل مدينته 
" لةاطب"يف  هاذ أستعث مكأن مي � تهر حضاضطرف. اببساأل
ه  زميال ل البطالوي حسنيحممدلوي واملهلا  خالأصبحن  الزممنة فتر

" لسنةإشاعة ا " يف جملتهك ذل إىل األخريارد أشوق. �راسةيف الد
  : قالحيث
 ِف مؤلِّ هو أعلم منا بأحوال وأفكاِردرينا أحصبني معا يوجدال  "

لَني يف الدراسة منذ  كنا زميبلحد، وا افوطنن". ةديمحأل الرباهنيا"
 لك ذنذمو". الملشرح ا"و" القطيب" ا معدرسكنا نني عمر ح المقتبل

نا إىل اليوم دون  بينسالت واللقاءات مستمرةارملا لني ال تزااحل
  �".انقطاع
ا حني  ذاةترالف ر إىلاشا أأيض �محد أ نادين سدو أويب

  :الوي قائالًلبطيخ االشاطب خ
  �يقصر يس فؤادي يف الودادوليف الصبا     سناهغر دادا قدعت وقطَ
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مركز  أكربترب عت" يدهل"انت مدينه ك الزمن حلقبة منايف تلك 
  مبنريء املشاه العلماا كباركان يقيم ث حيد، اهلن بوم الشرقيةللعل
شيخ " حسني الدهلوي املعروف بـ رلوي نذيوشيخ امللهم افي

نه اهى بكوبتي يولاطالب حسنيلوي حممد كان املووالذي " لالك
 معهد  أيم منتعليي  أيتلق مل �نا أمحد دولكن سي. ا لهذًتلمي

 يدى علمه علّ تيذلري اليسازر ـلن ا إالم، اللهن هؤالءم يخأو ش
 مترحمله اديد وال على سهدرا  املذكورين سابقًا، أو م الثالثةمنياملعلّ

ر داولذلك ما كان ألحد أن يتصور أن حضرته ق. لطبب اتمن كُ
هيك عن كتابة ناية، ربلعغة الل مقال باداد إعب أواأليف كتتعلى 

 مر األ،مبنيريب سان عل بئققاارف واحلعبامليض  تفمٍة ضخنفاٍتصم
ناس لوي وأمثاِله ليشيعوا بني الابطلا حسني مدشيخ حمبال ادحي ذال

  . ربيةعل اللغةا  بعلوملأنه جاه �د ا أمحسيدن ضد اءهمادع
كتسبه  اذيال إىل علمه ظرنلبا - �نه كابإمكن  ي ملاحلق أنهو

، حةية فصيربعلغة ا ببتا كفأو يصن يبا كتدو يع أن يكتب مقاالً أ-
ة جعلته قادرا كمعجزا أُعطيهية  إهلة هبنتكا عربيةاله قافت ثولكن

على تأليف ما يربو على عشرين كتابا ومقاالً بلسان عريب مبني، 
 منه ذوا فيأخ بهل ما أتىأتوا مبث يأن نيعارض املشائخاملبذلك متحديا 

لى رؤ عجين  أهم مندحان ألولكن ما ك ،رات اآلالفوائز بعشاجل
  . يدالتحا  هذلوقب
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� � � � !!!!    "#"#"#"#!$!$!$!$!�% !�% !�% !�% ::::        
 هبة إهلية ةلعربياه بتمعرف نفسه أنّ ب� محدلقد أكّد سيدنا أو

  :حمضة، فقال ما نصه
قصور طليب، آيةٌ ، مع قلة جهدي ويبران العسل يف اليلإن كما"

 ضراعم فهل ِمن. ناس علمي وأديبلا ىلع ، ليظهريبر نم ةواضح
مت أربعني ألفًا من اللغات علِّ كلوإين مع ذ ؟لفنيخامل اوعيف مج

  �."العربية، وأُعطيت بسطةً كاملة يف العلوم األدبية
  : يبها تعرمبر  مكان آخيفصرح و
 نآرقلا  ملعجزةظلٍّك يةبعر بال والبالغةةح الفصاةَيت آيطعلقد أُ"

   �". هذا املضمار يفستطيع أن يبارزينيفال أحد . الكرمي
لقاه أثناء تي الذي يد اإلهليعن التأ � مث حتدث سيدنا أمحد

  :ل ما تعريبهاقف ةباالكت
ازي عجاإلي إلهلأييد االت أن حظال أنينأ انلذكر هابوجدير "

، حيث أشعر لدى كتابة حيالفين أثناَء التأليف والكتابة بشكل خاص
ايت كتابإن و .شيء بالعربية أو اُألردية كأن أحدا من داخلي يعلّمين

م كتابتها ت، تةو األردية أو الفارسيأ ء العربية منهااوكلها، س
 ىلعراءى يل  تتأن سلسلة من األلفاظ واملعاين: األول: بطريقني اثنني

                                                           

�
 ٢٣٤ ص ١١م، اخلزائن الروحانية جملد أجنام آ 

�
 ٤٩٦ ص١٣ضرورة اإلمام، اخلزائن الروحانية جملد  
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 مشقة يم أ أجتش الين أن منوبالرغم.  مبنتهى السهولة فأكتبهايلالتوا
ه الكتابة، إال أن تلك الكلمات واملفاهيم يف واقع ذل هثعناء يف مو

تأييد لا ينقفاا؛ مبعىن أنه ولو مل يرريثك يةعقلال ويتق وقتف األمر ال
 لبذ باتبه أن أكاىلع تاهللا طيع بفضل أستنينفإص اإلهلي بشكل خا

 اديعأييد اإلهلي ال اجلهد وكثٍري من الوقت، وذلك بربكة التنمشيٍء 
هللا ء ال يتجزأ من خواص الفطرة اإلنسانية، وازو جهالعام الذي 

  . أعلم
 كلذو. ةًكلي  بطريق خارق للعادةميت يتا كتابن مينثال اموالقس

 اليت كلمات الضبع إىل  وأحتاجنين حني أكتب شيئًا بالعربية مثالًأ
ين إليها، حيث فإن الوحي اإلهلي يهدي.. ها أعرفوالاق سي الابهتطلي
القدس  لقيي الك تروح ،لكلمةَ يف قليب على شكل وحي متلو

ى سبيل املثال، لوع. بةيبو غلِةحا نا يفأوين  لسا علىريهاويج
 فر أعومل" يالع الكثرة" عين ياحتجت أثناء الكتابة بالعربية إىل ما

 يتطلبها، فأُلقي يف قليب فورا لفظُ قاالسي وكان ،مةلالكك لت
"متيحو ى صورةلع" ففَالض أثناء الكتابة مثالً ت احكذلك. لو جت

 كلمةلا عرف أومل" ابضوغ اممت غصلزوم ال"إىل ما يؤدي معىن 
ة بال بالنسحلونفس ا". لوجوما: "ليقوا حييب و قلىلقَّتف، العربية

بالعربية تِرد على قليب مئات اجلُمل  ةكتابل ااءأثنف، لعربيةل امجلل
ك مكتوبةً على ورقة؛ وتكون ال مايهنأو يري، ولمت شكل وحي ىعل
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 معت ايها شبه آضبع و،لكرميآن االقر من بعض تلك اجلمل آياٍت
ملة جل اأنأعرف فيما بعد ن ويف بعض األحيا. شيء من التصرف

 تعاىل كوحي متلو هللاند ا عن معلي يتد أُلقت قنكا ليتالفالنية ا
كل شيء فله  لكا تعاىل هو ماهللا ومبا أن. كذاتوجد أيضا يف كتاب 

و أ عةًئ رامجلةًاخليار كله أن ينـزل على قليب على سبيل الوحي 
   �".واويندلاو أ بأن ورد أيضا يف أحد الكت قسب يالً مجاعرش

 �ي واملسيح املوعود دهامل مام اإلناه سيدلّف أ ماأند كّوهذا يؤ
لبليغة إمنا ألّفه بتأييد إهلي، وليس بناًء على الفصيحة العربية اباللغة 

 - حاشونتني يضد العلماء املعارجن كلذ لومن أج. بستكم ملع
كتب  من ى بهثل ما أتيأتوا مبهم أن ا حتدنيزالَه حن -من جهة 

 االعتراضات هتبكُد ضن وثرييحوا رى راأخ ةجه ومن ت،ومقاال
  ....ةفسخيلا

 ىعل �سيح املوعود  واملم املهديماإلا اندبه سي درا م معنلو
  : تعريبهما اعم حيث قالزمثل هذه امل

يف القرآن الكرمي معتمدين على ىت  حالهن بعض اجلطعد لق"
ق واحل. لغاية لةسخيفن املطاعه هذقواعد حنوهم الزائف، ولكن كل 

وإن اللغة كما . سوى اهللا تعاىل ميلك علم اللغة الواسع دأح أن ال
فلو . لزمان اتغريب ما باختالف املكان فإا تتغري كذلك تتغري إىل حد

                                                           

�
 ٤٣٥ -٤٣٤  ص١٨، اخلزائن الروحانية جملد حيملسا لوزن  
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 ينةدر ومكة واملص ميف السائدة اليوم  العربيةنظرنا إىل اللهجات
 وحنال ورفلصاد اععلى قوأا تقضي دنا جولريها وبالد الشام وغ

ل قبن  مه اللهجات موجودةهذمثل ن كوت نأ نكملما ومنها، سربأ
  .…أيضا يف زمن من األزمان

للصرف ي  احلقيقح الذي هو املفتا-واحلق أن لسان العرب 
ام مما قاله اإل مااق عليه متله، ويصد هو حميط ال شاطئ -والنحو

 أي"..  نيباليعلمه إ ال: "ةريالشه تهل مقويف  عليهلشافعي رمحة اهللا
اا هلج شىت علىيط بتلك اللغة ن حي أنانسإألي ستحيل ن املم

  . مل إال نيبشكل كاا باليبهوأس
 ليس بوسع كل من هب ودب نهتؤكّد أة أيضا ه املقولإذن فهذ

لكاملة ا اطة احي، بل اإلحالنوالغة من كافة ة هذه الأن ميتلك ناصي
  �."مالسم الليهعء ألنبيا ااتجزع م منإمنا هي

  : �كما يقول حضرته 
ية  تأليف كتب علمية دينإلنسانبإمكان الو كان أيها األغبياء، "

 تاياورائق مبجرد سرقة عبارات من الاحلقرف وملعامليئة بآالف ا
 وال هذهط األمر ذا هىلاللجوء إ نم منعكم ذيا المف لية،يااخل
مل جلُاا رقوس تىتسواق ح األيف ه الكتبهذ مثل دونال جتأ رة؟تالف
 عليكم يف حالة ا نات اليت دعونالعال؟ ملاذا لزمتم الصمت على هامن

                                                           

�
 .٤٣٧ -٤٣٦ ص ١٨، اخلزائن الروحانية جملد حيملسا لوزن 
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التفسري بلغة  ةب التحدي؟ وملاذا فقدمت القدرة على كتاعدم قبولكم
 على مبلغ ايندلا ، حىت تطّلعواحدةة سورل ولوة بليغة صيحف ةيبرع

 حديف أئي ا حذملستة جلم حسنانت نيتكلو ك. علمكم بالعربية
 دميالكاذب الع جه وفسري، لكي يسود يف احلاللتكتابة ا للساا

 يهاال ف يزبل الت كل الدنيا بعمياء، ولكن، ال بأس، فليس. ياءاحل
  .بلباو األأول

نبارز يف جمال تأليف كتيب ن تعالَوا أ ارارا وتكرارم النعلقد أ
 يبكم هون كتبت ألو ثفلعربية،  إىل علماء اكمت حنربية، مثبالع

 رفعتوأ إين أقر هاو. ا ستعترب باطلةً متامايإن دعو فلغبصح واألفألا
 سري بالعربية، مثالتفابة ن كت لو نازلتموين يف ميدااآلن أيضا أنكم

ى، فسوف  ومعنالفظً ىلعاألضل وف األوه مكريبت أن تفسث
. يوبيات على كل غلطة تعثرون عليها يف تفسرير سمخ مأعطيك

ا باملطاعن السخيفة هكذم ألسنتك ليع تطيلوا نل أبق -كم ىل بوَألفا
ذلك أن . بكتابة التفسري العريبكم يف العربية عب كثبتوا علو تأن -

 ذلك التاى رجعنه علطإن فون الذي ال يكون ضليعا بفن من الفن
  ...ا لفن ال يستحق االعتبار أبدا

 اب حيوي كتٍة يفتبسقضع جمل م ورود بنء أباألداويعرف 
ل ، بل إن مثابد أقدح يف قوته البالغية يرات الفقالو  اجلملفالآ
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تواجد يف شطر د املتوار الانظروا إىل. وةً وبالغةاالقتباس يزيده قا هذ
  : بعالس قاتلعب املحا أصن منيبيت واحد لدى اثن

  وتجمِلى س أ تهلَـكاليقولون :    أحدمهالحيث يقو
  ِدجلَّوتى  أسكـلَه تن القولو ي:  رـاآلخ قولنما يبي

  . ما سارقه أين اآلأخِبروين فباهللا،
رين اآلخالم  يكتب ولو بسرقة من كأنمح له هل لو سإن اجلا

. األساسية ةردقملأصالً من ا مورحم شيء، ألنه ةبفلن يقدر على كتا
تب بة إذا ككتابة املسترسلة دون أية صعوالى ادر علوهوب القما املأ

ئق دومنا قاف واحلارعمل اة املتضمنة على شىتيمكحل االعلميةضيع املوا
 اقتبس يف كالمه ويف احملل ة، وإنْغة مليحيل برةعائق ويف عبا

من اعتبار د  بالاملناسب آالف اجلمل مما ورد يف كتب اآلخرين، ف
   �".كالمه أمرا معجزا دومنا شك

   : ما تعربيه�ويقول سيدنا أمحد 
سني ح دمحم لني، وباألخص الشيخجع املستنيالعائب مإن معظ"
ء طاخأل انعا ثًحب إالية العرببنا ين ال يتصفحون كُتذلا، يولالبطا
ضا أيخ اس سهو الن-بب ظلمة التعصب فيهم سب -دون عي، افيه

ولكن احلق أنه ال ميكن أن يعزى إلينا من . غالطاألة ئمضمن قا
حه يف موضع آخر يحصد  يِرما ملإال األغالط الصرفية والنحوية 

                                                           

�
 ٤٤٣-٤٤٠ ص ١٨، اخلزائن الروحانية جملد حيملسا لوزن 
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 لىع أًطخ ما نكا ميفمة أو تعبري ما لك تدرو أما إذا. انبمن كت
تكون تلك الكلمة نفسها قد وردت يف  امنة بيفدصلا ريقط

 -فال مناص هلم .. ةيحصحبصورا الى خرألعشرات األماكن ا
ال أن يعزوا ذلك إ -لو كان فيهم شيء من اإلميان واإلنصاف 

ولو أم . ه غلطًا مناتربون يعمن أاخلطأ إىل سهو الناسخ بدالً 
تب العترفوا ه الكذه اهي فألّفنا ليتا لةَجعالر االعتبا عنيبأخذوا 

  .تأليفاٍت خارقةً للعادة اهوعدلو ،اظيما عملظ مهترافباق
 احلق إن القرآن الكرمي وحده منـزه من السهو واخلطأ، وأما 
البشر فلم يسلم كالم أحد منهم من هذا العيب، حىت إن السيد 

ر شع حىت من اطًوا أغالرجتخاس نفسه يعترف بأن الناس يولالبطا
فةً د صرث عيذذا الكن هل ميهل ف.وكالم احلريري قيسلا امرئ
  ����"كانتهما؟ مب يعد أنالقيسرئ أو امري للحري طٍأخعلى 
  ٧ لدجم  "خلزائن الروحانيةا"وفة  بـ رعة املعبنقالً عن الط(

 لدى يء من التصرفمع ش م١٩٥٩  عام٢٢-٧املقدمة ص 
 )ةرمجالت

  

                                                           

�
 ٣١٦ ص ٨لغالف الداخلية، اخلزائن الروحانية جملد اصفحة .. الفةاخل سر 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

†ä�a@ƒíb’ß@µg@ @
@Š–ßë@æbn�ãbÌÏc@òÏì–nßë@ @

ÙÛbà½a@åß@bç�Ëë@ @
  

احلمد هللا الذي غلبت رمحته على غضبه يف كل ما فعل وقضى، 
هو اهللا الذي يأيت منه .  وسجىرهفَل ليل اكْوسبقت أنواره على كُ

 د يوجو إىل رمحته كل ورٍقـيدع.  عرا عسٍرلّفوج اليسر مع كُ
ل اختالف ترون  يربق يف األحجار، وكُعلى األشجار، وكل برٍق

  .يف الليل والنهار، وكل ما يف األرض والسماء
ذُومن آيات رمحته أنه أرسل الرسل، وبعث النرس ، وأس

البدر الذي طلع من أم .. ومن آيات رمحته العظيمة.  اهلدىعماراِت
ع الظلمات كلها، فررى، يف ليلة اسودت ذوائبها العظمى، فالقُ

نشكر به ظٌـما عندنا لف. ا منريا أمام كل عني ترىووضع سراج 
. رىأيقظ العاملني كلهم، ونفى عن النائمني الكَ. ننه الكربىمعلى 

  النفِس بذلَا انربى، وسن مل للدين بطيب النفس وغمم هتلقى كلّ
.. ا إىل اهللاودع.. وسعى هللا.. فىن يف اهللا. هللا لكل من يطلب املوىل
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وطها، فيا عجبا للفىتررب!  األرض حق طهار ..ا هذا ن مِزاج
نا يف زمرته، وفَّوت.  الكرمي خري ما جتزي أحدا من الورىالرسولَ

واجعله لنا . ياقْواحشرنا يف أمته، واسقنا من عينه، واجعلها لنا الس
عاء، بل منا هذا الدقفت.. رب. الشفيع املشفع يف األوىل واألخرى

م وبارك على ذلك  وسلّلّص.. يا رب.. بر. رىذَّـنا هذا الوآِو
  .ل من أحبه وأطاع أمره واتبع اهلدىالنيب الرؤوف الرحيم، وعلى كُ

فاعلموا أيها الفقراء والزهاد.. ا بعدأم ..اهلند وغريها ومشائخ 
كم مرت أن أبلغاُالذين وقعوا يف البدعات والفساد، أنين .. من البالد

وقد . ركم ما نسيتم من أسرار الشرع املتنيأحكام الدين، وأذكّ
ويفعل ريب . ون من مكان بعيدإم يناد: مين ريب يف أمركم وقالأهل

  . ما يشاء، وهو القاهر فوق القاهرين
بعوا وال تتبعوا أهواء قوم مبتدعني، وات.. اتقوا اهللا.. يا قوم

يا إخوان.. واعلموا. املني األمي الذي هو رمحة للعالرسول النيب ..
ثا من اهللا إليكم، وإىل كل من يف األرض، فاتقوه وال رسلت حمدأين أُ

، ثاِتبوا الرجس من البدعات، وإياكم واحملدواجتِن. حتتقروا املرسلني
  . وكونوا عباد اهللا الصاحلني

مين من لدنـه     برمحة من عنده، وعلّ     علي نم.. ي عبد اهللا  إن.. يا قوم 
ا مـا أنـذر     سلين على رأس هذه املائة، ألنذر قوم      روأَ. م األولني عل

إنـين  : هو ناداين وقال قل لعبادي     .آباؤهم، ولتستبني سبيل ارمني   
  أرسـلت  .. ومساين باسم يناسب اسم قوم    . ل املؤمنني أمرت وأنا أو
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ـ   صوهم قوم املتن  .. إلفحامهم وإلزامهم  وا يف األرض،   رين، الذين علَ
هل احلق، وزينوا الباطل ليدحضوا به احلـق، وكـانوا      واستضعفوا أ 

ا مسرفني قوم . م، ومجحـوا يف        وأهلكوا كثريا من الناس بتلبيـسا
ا، وجذبوا النـاس إىل خـزعبالم،       بوا لإلسالم أمور  جهالم، وقلّ 

فنظر اهللا إىل قلوم، فوجدهم غالني دجـالني        . وا بسحر مبني  ءوجا
 كلها، وبغوا أمام الرب، وأرادوا      قد أفسدوا طرقهم   .ضالني مضلني 

  ا آخرين أن يفسدوا أقوام .ـ    يلح س الثـور   سون املذاهب كما يلح
   ا وفسادا، وليسوا من اخلاشعني    خضرة احلقل، ويريدون علو . ن فـت

الناس فهم   هم ودرايتهم، وكب وايتهم، وكانوا يف علوم الدنيا     غ ر سر
وا مـن   ا، وأجـر  نارأوقدوا من املفاسد    . وصنائعها من املستبصرين  

 اراالفنت أ،  ا كُ  ومكروا مكربار  ا لن جتدوا مثلـه يف      ا، وبلغوا مقدار
وا أمجعوا مهتهم الستيصال اإلسـالم، واسـتدر      . مكائد املتقدمني 

 .ام، وأدخلوا أيديهم يف قلوب املـسلمني      ئقحتهم لتأليف قلوب الل   ِل
 أسـنام،  وكان العلماء كمفلس يف أعني أعيام، أو كمضغة حتت       

  وكان قومنا سفأراد اهللا أن يفـصل بـني النـور         . رة املستهزئني خ
. م بني الرجس والقدس، ومين علـى املستـضعفني        والظلمة، وحيكُ 

  خموفـةٍ  امهم كليالٍ ا على اإلسالم، ورأى أي     عظيم ورأى فتنتهم بالءً  
     ما كان فتنة مثل هـذا      . ا عالني من اإلظالم، ووجدهم يف الفنت قوم

ومـع ذلـك    . بل إىل يوم الدين   ..  خلق آدم إىل يومنا هذا     من يوم 
كثـرة،   األرض واألأممتلكوا وعلوا يف األرض، وأمثروا وأكثروا، و      
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وزادوا هيبة وشوكة، وبارك اهللا يف أمواهلم وأوالدهم، وعلـومهم          
  م وصنائعهم، وأعانم وأفكارهم وأنظارهم، وفتح      وفنوهم يف إرادا

وا وكـانوا   وا وصم فعم..  من عنده  ابتالًء..  شيء لّعليهم أبواب كُ  
  . جبنيعمـمن ال

وأزاغ اهللا قلوب علمائنا وفقرائنا، وأطفأ نور قلوم حىت عادوا إىل 
خرجوا منها مبا كانوا يفسدون يف األرض، وما كانوا من اجلهالة اليت أُ

لوا، ففنوا يف األهواء، واستكانوا يف اآلراء، ووهنوا وكِس. املصلحني
م، ووذرت ريح اجلهل ترالبت قواهم كلّستنيها فصاروا كاملي .  

إىل أمرائنا فوجدهم املسرفني الغافلني، املعرضني عن ونظر الرب 
فباعد بينهم وبني شهوام، . واحلق، والظاملني العادين التقوى

وباعدهم عن األمالك اليت ارتبطت قلوم ا، وأخرج من أيديهم 
.  ما كانوا عليها كالعاكفنير كلّهم، وتبأكثر أمالكهم وأراضي

 ،لنيفت الوجوه من آفات اجلوع والبؤس، ومخدت نار املتمووقِش
هم كانوا هم أنامي سهامهم، ليعلموا ِلتمِطعظامهم، وح تمِصوقُ

دينمن املتمر.  
وأحاطت شصية املتنصرين وشركهم ِمراِت سن سالبحر إىل ِكم 

، ووقعت هم يف حبر اإلضالل مواخركُلْت فُرجماك السماء، وِس
رم على كُفةٌجما يف األرضلّ من عظمة شأ  ..وا هلم فخر

 وال وكر إال دخلت فيه أيدي  وال كنوما بقي من عش. ساجدين
حىت نظروا يف صحف .. طوام إىل االعتداءونقلوا خ. الصيادين
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روها برأيهم، وزادوا فيها أشياء، ونقالرسل ففسهم صوا منها، كأن
.. لوهيةمث مالوا إىل ملكوت اهللا وأفعال األ. األنبياء ومن املرسلني

 وفرحوا بتدابريهم، ،فدخلوا يف أمور ما كان هلم أن يدخلوا فيها
تغنوا سوا. وحسبوا أنفسهم قادرين على كل شيء كأم إله العاملني

وعتوا عتوآذانَا، وقطعوا بكربهم وكفرهم وأنانيتهم ا كبريني دهري .
فهذا هو املراد من ادة وادعاء األلوهية، فليفهم من كان من عاء النبو

وفسدت األرض بفسادهم، وسارع الناس إىل زينتهم . منيِهالفَ
تهم وآرادهم، إال ما شاء صادهم، وثريدهم وجنرورشادهم وملعان ِف

لى وهاج طوفان عظيم ع. وهو خري احلافظني.. حيفظ من يشاء.. اهللا
ام وخطرام، دهم، وطهارم وتقواهم، ونيئأعمال الناس وعقا

وأفعاهلم وأقواهلم، وأبصارهم وآذام، ودينهم وإميام، وأخالقهم 
م، ومرووسنن إحسام ور،مم  ثام، وبناوأبنائهم وإخوا

م، وهبم، وأيديهم ولسام، وزهدهم وعرفات ريح ونسوا
 وزلزلت ، جهة وأحاطت الظلمة على كلّالفساد من كل طرف،

وكانوا . ا، وطارت حواسهم، وكانوا كاملبهوتنياخللق زلزاال شديد
هم رمحا،  أريد مبن يف األرض أم أراد م ربعذابال يدرون أَ

هم يف حبر الزيغان، كُلْوانشقت فُ.  الغيب منتظرينسروكانوا ِل
  . من املغرقنيوهاجت األمواج من كل طرف، وكادوا أن يكونوا

 أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقـم       .. ي من السماء  فناداين رب
ا ما أنذر آباؤهم، ولتـستبني       لتنذر قوم  ،ك من املأمورين  ر فإن ذوأن
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يت على قـوم     حج مإنا جعلناك املسيح بن مرمي، ألتِ     . بيل ارمني س
رينمتنص .   قل هذا فضل رب ي أج ي، وإند نفـسي مـن ضـروب       ر
إنه يرى األوقات ويعلم    . ل املؤمنني  من اهللا وأنا أو    اب، وأمرت اخلط

إمنا أمره إذا أراد شيئا أن      . مصاحلها، وإن من شيء إال عنده خزائنه      
قل أتعجبون من فعل اهللا؟ قل هو اهللا أعجب . ه كن فيكون  ـلل  يقو

 من يشاء، ويـذل     عزيرفع من يشاء، ويضع من يشاء، وي      ! العجيبني
ا يفعـل وهـم مـن       سأل عم يب إليه من يشاء، ال ي     من يشاء، وجيت  

قل احلمد هللا الذي أذهب عين احلزن، وأعطاين ما مل يعط           . املسئولني
قل تعالوا   . ممتلئ من الكفر والكذب    وقالوا كتاب . أحد من العاملني  

ندع أبناءنا وأبناءكم، ونساءنا ونساءكم، وأنفسنا وأنفـسكم، مث         
وادع عبـادي إىل احلـق،      . كـاذبني نبتهل فنجعل لعنة اهللا على ال     

وبش إن الذين يبايعونك إمنا    . ام اهللا، وادعهم إىل كتاب مبني     رهم بأي
إن .. أيديهم، واهللا معهم حيثمـا كـانوا       يبايعون اهللا، يد اهللا فوق    

بعوين قل إن كنتم حتبـون اهللا فـات       . كانوا يف بيعتهم من الصادقني    
    ا، وجيعل لك  حيببكم اهللا، وجيعل لكم نور ا، وجيعلكـم مـن     م فرقان

  .وا، وإن اهللا مع احملسننيإن اهللا مع الذين اتقَ. املنصورين
ينعم على من يشاء .. يف وقيت هذا ومن قبل.. يين ربمهذا ما أهل

ون يف السماء ا من األولياء يسم له عبادوإنّ. وهو خري املنعمني
مبا كانوا م، وهتسمية األنبياء مبا كانوا يشاوم يف جوهرهم وطبع

يأخذون نورم هفيجعل. لقهم خملوقنيا من أنوارهم، وكانوا على خ
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اهللا وارثهم، ويدعوهم بأمساء مورثيهم، وكذلك يفعل وهو خري 
قها، فالذين ئرى دقادولألرواح مناسبات باألرواح ال ي. الفاعلني

تناسبوا يعون كنفس واحدة، ويطلق أمساء بعضهم على بعض، د
إن اهللا .  ال خيفى على العارفنية اهللا، وذلك أمروكذلك جرت سن

ته أنه يرسل بعض وتر حيب الوتر، وألجل ذلك قد استمرت سن
األولياء على قدم بعض األنبياء، فمن بعث على قدم نيبى يف  يسم

املأل األعلى باسم ذلك النيب األمني، ويروحه، نـزل اهللا عليه سر 
د جوهره شأن مشائله، ويوحوحقيقة جوهره، وصفاء سريته، و

 إراداته يف إراداته، لجبوهره، وطبيعته بطبيعته، وامسه بامسه، وجيع
يا ـراوتوجهاته يف توجهاته، وأغراضه يف أغراضه، وجيعلهما كامل

هما شيٌءاملتقابلة يف اإلنارة واالستنارة، كأنواحد  ..وذلك سر 
بنيالتوحيد يف أرواح الطي .الذيفهذا هو السر اين اهللا برعايته  مس

ما .  وال تكونوا من املستعجلني فتفكروا يف السراملسيح املوعود،
كان اهللا أن يرسل نبينا ا بعد نبينيخامت النبيحدث ، وما كان أن ي

ا بعد انقطاعها، وينسخ بعض أحكام القرآن، سلسلة النبوة ثاني
خلف وعده، وينسى إكماله الفرقان، وويزيد عليها، ويحدث الفنت ي

  .يف الدين املتني
أن .. ىلّم اهللا عليه وصسلّ.. ون يف أحاديث املصطفىؤأال تقر

ي مع ته، ويصلّا من أمته، ويتبع مجيع أحكام ملّاملسيح يكون أحد
 تشهد كلها على أن املسيح ابن وقد ملئ القرآن من آياٍت. نياملصلّ
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خرب بوفاته رسول ي، وحلق بإخوانه إبراهيم وموسى، وأوفِّمرمي قد ت
يا عيسى �  :ون يف القرآنؤأال تقر. خربينـم وهو أصدق ال�اهللا 

د إال ما حمم�: ونؤ أال تقر�؟� توفيتينافلم� �،�كإين متوفي
ون يف صحيح اإلمام ؤأال تقر �؟�رسول قد خلت من قبله الرسل

ميتك؟ فما بقي بعد هذه الشهادات حمل شك م: متوفيك: البخاري
آيات رب العاملني؟ أال ترون  حديث تؤمنون بعد بأيو. للمشككني

 قال يف عالمات املسيح ويف بيان وقت ظهوره إنه يكسر �أنه 
إىل أنه يأيت يف ار أش�ه الصليب، ويقتل اخلنـزير؟ فاعلموا أن 

وقت يد الصليب فيه، ويؤكل اخلنـزير بكثرة، ويكون لعبدة عب
  صليبهم،غلبتهم، ويدقفيأيت ويكسر . الصليب غلبة يف األرضني

  . ب مرتفعام باحلجج والرباهنيهم، وخيرويهدم عماراِت
عليه سالم رب  ..اذكروا شأن املصطفى! أيها الناس

رين، وانظروا وا كتب املتنصؤواقر.. السماوات العلى
صولتهم على عرض سيد الورى، فال توا ابن مرمي، وال طر

لْتعينوا النصارى يا وألرسولنا املوت واحلياة . املسلمنيد 
د ا لسيما لكم ال ترجون وقار! ا قسمة ضيزىلعيسى؟ تلك إذً

نـزل، يدين؟ أجتادلونين بأحاديث ورد فيها أن املسيح سالسي
ا وتتركون شقا آخر، قنسون أحاديث أخرى، وتأخذون شوت

                                                           
  . ١٤٥:آل عمران  سورة �.  ١١٨:املائدةسورة � .  ٥٦:آل عمرانسورة  �
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يف أقوال " ابن مرمي"نكم اسم وتذرون طريق احملققني؟ وال يغر
 هو إال فتنة من اهللا ليعلم املصيبني منكم خري الورى، إن

وليعلم املخطني، وليجزي اهللا الصابرين الظانني بأنفسهم ظن 
وقد خلت سننه كمثل . اخلري، وجيعل الرجس على املعتدين

  .شني فليتفتش من كان من املتفت،هذا
.  للطالبني شاٍف وقصة نزوله نظريإيليالقد كان يف 

إذ قالت .  أمني عميٍق يف آياته بنظٍرروافاقرؤوا اإلجنيل وتدب
وقد .. ك أنت املسيحكيف تزعم أن.. يا عيسى: اليهود

قد : ني؟ قالوجب أن يأيت إيليا قبله كما ورد يف صحف النبي
 هذا هو إيليا : وقالحيىيجاءكم إيليا فلم تعرفوه، وأشار إىل 

؟ ا منكر معىنأتنحت.. فترإنك أنت م: قالوا. إن كنتم موقنني
 على يترما افت.. يا قوم: قال. ما مسعنا ذا يف آبائنا األولني

  . ون أسرار كتب املرسلنيماهللا، لكنكم ال تفه
ربة ع قضاها عيسى نيب اهللا، ويف ذلك تلك قضيةٌ

 من السماء من سنن اهللا، وإن ما كان نزول بشٍر. للمسلمني
وما . كان فأتوا بنظري من قرون خالية إن كنتم من املهتدين

ه نظري من قبل، وإليه أشار اهللا ـكان فينا من واقع إال خال ل
 وقد .��ولن جتد لسنة اهللا تبديال�وهو أصدق الصادقني 

فأحدمها .. خصمان ختالفا يف رأيهما. لنيمضت سنة األو
                                                           

�
 ٦٣ :األحزابسورة  
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فأي .. متمسك بنظري مثله، واآلخر ال نظري عنده أصال
صفنيـني أقرب إىل الصدق؟ انظروا بأعني املناخلصيم .  

وال تتبعوا أهواء .. هىنهى الالن.. قىقى التتيا أيها الناس، ال
ا عدال  لقد جئتكم حكم.فيج أعوج، واذكروا ما قال املصطفى

مل تؤتوه ا ما للقضايا وجب فصلها، فاقبلوا شهاديت، إين أوتيت علم
وإن كنتم يف شك من أمري فتعالوا ليفتح اهللا بيننا . وما يؤتى

يسمع .. إنه مع الصادقني. كم، وهو الرب األقدر األقوىوبين
يك آيايت ريا عيسى سأُ: وبشرين يف وقيت هذا، وقال. ويرى

دى؟  ج الفصل أهدى من هذا إن كنتم تطلبون اهلُفأي. الكربى
ت ى الدجى، وغابوقد جئت حني سججى، وكانت احلق من الو

تلك األيكثرية، وكان اإلسالم قد هلكت فيه أمم . ءام الوباام أي
،  ليالَءئل ومأوى، كخابط ليلٍةوه من مـ ما كان ل،ىر سوضِن

وىي احلشا، مشتمل على الطَِّووكان الطالبون كذي جماعة ج .
ي مما ، فأنبأين ربءيا للندا ملبفنهضت. ي ما أوحى ربفأوحى إيلَّ

غلبيت ، وبشرين بءاين من كل هم وبالوصافاين وجنّ. سيأيت وما مضى
م  على كل خصي بأنين غالبوأوحى إيلّ. على كل من خالف وأىب

 إيل بآالء ال تعد إين مهني من أراد إهانتك، وأحسن: وقال. أعمى
ك دي بي ناصرك، وإن، وإنإين معك حيثما كنت: وقال. وال حتصى
الالزم وعضرين أن أدعو اخللق إىل الفرقان ودين موأ. ك األقوىد

. ذى، الذي سن التبليغ وحث على اجلهد ومحل األخري الورى
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لستبنيب ،وقد . ث اهللا وكليم اهللا ألجدد دين املصطفى ولكن حمد
وإن كنتم . مين من لدنه علوم اهلدىة، وعلّئبعثين على رأس املا

تشكون يف أمري، وحتسبون أنكم على حق يف خمالفيت، وتظنون 
 موطن املقابلة لرؤية آيات قربتكم أعظم من قربيت، فها أنا قائم يف

وأعزم عليكم باهللا الذي هو . صدقكم وإراءة برهاين على االصطفاء
خالق األرض والسماء، أن ال متهلوين طرفة عني، وجاهدوا هلزمييت 

وحرام عليكم . ن اهللا األعلىمحق جهادكم، واستفتحوا ألنفسكم 
واجتم. وىأن تتقاعسوا وتستأخروا وال تربزوا يف مكان سعوا علي 

من قوس واحد، فستعلمون من هلك ومن  وا كل سهامكلكم وارم
وإن تقبلوين فاهللا يبارككم، وجيعلكم . حفظه اهللا تعاىل وأبقى

مثمرين مباركني آمنني، ويردامكم األوىل، وتسكنون يف  إليكم أي
ل عنكم أمان اهللا، ويتوب إليكم ربكم ويرضى، وكل سوء يتحو

  .ويتناهى
يا قوم، إني لستكافر علماء السوء، ا كما يفشي ويفتري علي 

ي، وما أقول لكم من عند نفسي، وقد ا على ربوما افتريت شيئً
ا ا قدمي للعامل صانعمن صميم قليب أنّ وإين أعتقد. خاب من افترى

واحدا قادرا كرميا على كل ما ظهر واختفىا مقتدر .  
واحد منهم مقام معلوم، ال   مقربني، لكلكةًئ هللا مالوأعتقد أنّ
ونزوهلم الذي قد جاء يف القرآن .  من مقامه وال يرقىينـزل أحد

ليس كنـزول اإلنسان من األعلى إىل األسفل، وال صعودهم 
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كصعود الناس من األسفل إىل األعلى، ألن يف نزول اإلنسان حتوال 
وال  هم لغب األنفس واللغوب، وال ميسق من ِشمن املكان، ورائحةً

شقوال يتطر ،ر، فال تقيسوا نزوهلم وصعودهم بأشياء ق إليهم تغي
أخرى، بل نزوهلم وصعودهم بصبغ نزول اهللا وصعوده من العرش 

ما �: إىل السماء الدنيا، ألن اهللا أدخل وجودهم يف اإلميانيات، وقال
فآمنوا بنـزوهلم وصعودهم وال  �،�يعلم جنود ربك إال هو

وقد وصفهم اهللا .  وأقرب للتقوىذلك خريتدخلوا يف كنههما، 
ني واملسبحني والثابتني يف مقامات بالقائمني والساجدين والصافّ

 ؛هم ا، وخصٍةمعلومة، وجعل هذه الصفات هلم دائمة غري منفكّ
سجودهم وقيامهم، ويقصموا  فكيف جيوز أن يترك املالئكة

م، لوا من مصفوفهم، ويذروا تسبيحهم وتقديسهم، ويتنـزقاما
وا السماواِتلخويهبطوا األرض، ويلى؟ بل هم يتحركون حال  الع

م، كامللك الذي على العرش استوىكوم مستقرين يف مقاما .
وتعلمون أن اهللا ينـزل إىل السماء يف آخر كل ليل، وال يقال إنه 

 فكذلك املالئكة الذين ، أخرىيترك العرش مث يصعد إليه يف أوقاٍت
 بصبغة أصله، ال بغة صفات رم، كمثل انصباغ الظلّكانوا يف ص

ه أحواهلم بأحوال إنسان كيف نشب. نعرف حقيقتها ونؤمن ا
ه وحركاته، وقد تنعرف حقيقة صفاته، وحدود خواصه، وسكنا

                                                           
�
 ٣٢ :املدثرسورة  
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فاتقوا اهللا ، �ما يعلم جنود ربك إال هو� :منعنا اهللا من هذا وقال
هىيا أرباب الن .  
ي وفِّأن عيسى ابن مرمي قد ت..  عليناكما كشف اهللا..ونعتقد

ني الصاحلني، ورفع إىل مكان كان فيه حيىيوحلق بإخوانه النبي .  
ونعتقد أن رسولنا خري الرسل، وأفضل املرسلني، وخامت النبيني، 

اين هو سلكين بنفسه املباركة، ورب. وأفضل من كل من يأيت وخال
 بأسراره فينكوته، وعرطهرة، وأراين عظمته وملمـبيده الطاهرة ال

لياالع.  
ونعتقد أن كل آية القرآن حبر مومن دقائق اهلدىاج، مملو  .

  . لوم الدنيا والعقىبٍص وعن قصموباطل ما يعارضه وخيالف بيانه 
ة حق، والنار حق، وحشر األجساد حق، ونعتقد أن اجلن

  .                    ومعجزات األنبياء حق
وكل ما . د الورى اإلسالم واتباع نبينا سيونعتقد أن النجاة يف

ونؤمن بكل ما جاء به اون منههو خالف اإلسالم فنحن بري ،
ومن قال فينا خالف ذلك  .ليا وإن مل نعلم حقيقته الع�رسولنا 

 ٍنينقوا أقوال كل ضفاتقوا اهللا وال تصد. فقد كذب علينا وافترى
كِتسعى إيلّ.. هنيم يلولِةفاري بفَ، ومال إىل إكٍنينبع  رأيه، وات

واعلموا أن اإلسالم ديين، وعلى التوحيد يقيين، وما ضل . اهلوى
رس فهو كرجل افت.. ابع قياسرآن وات ترك القُنوم. قليب وما غوى
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واهللا يعلم إين . مهلكة، وهلك وفىنـهاد الِوووقع يف ال.. اافتراس
  . محد املصطفىغالم أعاشق اإلسالم، وفداء حضرة خري األنام، و

حب إيل منذ صبوت إىل الشباب، وقادين التوفيق إىل تأليف ب
 إىل كل فأرسلت. الكتاب، أن أدعو املخالفني إىل دين اهللا األجلى

اخمالف كتاب،ودعوت إىل اإلسالم شيخ ا، ووعدت أن أري ا وشاب
فشاهت . اا إن عجزت جوابا كثريبش هلم نا، ووعدتالب طُاآلياِت

ا،أْالوجوه وبوال فاهوا،ومل جييبوا النداَء.  وما أتى وما جاء أحد  
  .ان وال سوداء، وما ركض أحد منهم وما دبيضاَء

من عرفين .  من آيات صدقي وسدادي لقوم يتفكرونفهذه آيةٌ
فقد صدقين، ومن مل يعرفين فلم يصدقين، ومن جاهد يف أمر يكشف 

ىن ز جحرلن ي. هم جياهدونلقلوب ىب اهللا ذلك األمر عليه، فطو
فتيال من ال يؤثر سبيال، والذين يطلبون  كالعود بالقعود، وال ميِل

  .فهم جيدون
ال تكفروين بغري عرفان، وال تكذبوين بغري سلطان، وال .. فيا قوم

توسعوين سبا، وال تدخلوا يف غيب اهللا، وال ا، وال توجعوين عتب
فروا رجال وهو مؤمن عند عسى أن تك. تصروا على ما ال تعلمون

اهللا، وعسى أن تفسـا وهو صالقوا أحدعنده، واهللا يرى قلوب ح 
إن كنت على باطل فاهللا كاف .. يا قوم. بصرونعباده وأنتم ال ت

  .إلزعاجي، وإن كنت على حق فأخاف أن تؤخذوا مبا تعتدون
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، وأكثركم إن أهل الصالح منكم قدر قليلٌ.. يا متصويف اهلند
مروا به، وال وفيكم الذين مالوا إىل الرهبانية، وتركوا ما أُ. نمبتدعو

وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل، وإىل . خيافون اهللا وال يبالون
رون دمون سنابك سوابقهم، ويعِقوي. ة يسارعونرياضات الربامه

مناسم روامسهم، وحيسم ييقولون آمنا بالقرآن، وال . حسنونبون أ
نن، وال يتبعوا، وهم إىل طرق الغي  السعبتويقولون نيؤمنون به، 

  . منقلبون
يقطعون تعلق األشياء مع وجود إن الذين وجدوا احلق فهم قوم 

لون إىل اهللا بنهج كأنه ال عرس هلم وال غرس، وال تعلقها، ويتبت
، فهم  وأهل وماٍلعنس هلم وال فرس، ويؤثرون اهللا على كل ولٍد

عليهم صلوات من رم ورمحة، وأولئك هم أولئك . قونوفَّملا
  . املهتدون

 وفَلَى ن أخلد إىل اإلباحة، واتبع النفس يف جذباا،مومنكم 
ه، دوزه وزاده وِمداوِِـوأضاع أس. نونـمهالك والـ الجماهلَ

ه، ودخل كَلْونسي منازله ومناهله، وأغضب ربه، وقصفت الريح فُ
استصحاب الزاد من أصول أال يرى أن . يف الذين هم مغرقون

ه إليها يف الدنيا، وال ميل فيها من براملعاش واملعاد، وقد سنح له ِإ
عة لْا يشرع يف القُمل فسوف يعلم .ونكسب املال ومن كل ما حيج

جونأنه يرحل بأيد صفر إىل دار دائمة الر .  
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الكفر  ا بغري صاحل، ومزجحلـعمال صا خلطأومنهم من 
اليقني بالظنون، فأمجع على اجلنوح إىل هوى باإلميان، وركب 

وأوقع نفسه ،كونالنفس، ووقع من شاطئ املرسى يف حبر الظلم والر 
  .وادي التبار، وفعل بنفسه ما ال يفعله انونك، وبلْيف مسالك اهلُ

أحدثوا يف الدين أشياء، وتبع كل منهم ما شاء، ! يا حسرة عليهم
بدعة ألزموا طائرها يف عنقهم وهم وكم من . ف هلم وملا يبدعونأُ

حيافظون على بدعات الربامهة، وشعار الكفرة . ادها فرحونسمبف
 من طرقهم، من قبيل إلقاء التوجه، الفجرة، وأخذوا كل طريٍق

وإجراء القلب، والعكوف على القبور وطوافها والسجدات ألهلها، 
 يف ر صور مشاخيهموما كان عبادم إال تصو. وهم ا يفخرون

لون طرائقهم ويفض. الصالة وخارجها، وباهللا هم يشركون
ا ما رأينا النيب، وما نعلم إن: ، ويقولون�وطاغوم على النيب 

. رآننا، وإنا ملصيبون نبينا إال شيخنا، وملفوظاته قُالقرآن، إنْ
. خيادعون اهللا والذين آمنوا، وما خيدعون إال أنفسهم وما يشعرون

م مرضفزيف قلو أليم مبا كانوا ادهم اهللا مرضا، وهلم عذاب 
لدة من لباس التقوى وصدق اإلقدام، ِجل اتراهم عاري. يكذبون

 على دة من شعار اإلسالم، ويف عيشتهم ووجوههم علمروبادي اجلُ
 ، وفهمهم كالدواب،هم مكفهرنج، ودهم مزمهرجو. ما يكتمون

ا تب. ارفونوزهدهم كمالمح السراب، وهم حيسبون أم ع
 ،اب عند املخاصماتذيهم ثعالب يف املعامالت، و.. عيشتهمِل
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يأوون . سونيفرحون بعطاء الناس، وهم عند املنع وترك اخلدمة يعِب
فْإىل وعرضون من يد صفر، ويشتكونر، وي.  

 من ماء، وما هم إال كإناء خاٍل ، حيسبون أم صاحب دهاٍء
ويسر ين وال يفهمونرين املطربِطذيان املون. والسبيل إىل سرهم ب

ض عروهو أن ي.. ن هيرهم ونور قلوم سهلٌبوتقدير معارفهم وِح
سألونالقرآن الكرمي عليهم وي .من عجائب األسرار فإن الفرقان مملو 

ه، رودقائقها ولطائفها، ولكن ال ميسه إال املطهرون، وال يستنبط ِس
 من صبغة اهللا،  الذي أصابه حظٌّلع على غموض معانيه إالوال يطّ

فطوىب للذين يبغونص .وهم قوم شغفهم اهللا حبا، وطها، رهم نفس
ذبوا ج. هم دائمونباهم، ورفعهم إليه، فهم يف ذكر ِحاهم وجلّوزكّ

إىل احلق بكل قلوم، وفنوا يف ذكر حمبوم، وبذلوا روحهم، 
 أنفسهم وقضوا حنبهم، وصاروا بكل وجودهم هللا، وهم عن

ما بقي حتت ردائهم إال اهللا، حتسبهم باقني موجودين . منقطعون
ا حديدة على أنفسهم سفاكني، وانسلخوا دوا سيوفًجر. وهم فانون

ة من جلدها، ويرى اهللا صدقهم ووفاءهم، منها كما ينسلخ احلي
 هم وإسالمهم،ملْكة ِسئ املالأعجب. وهم عن أعني الناس غائبون

يؤذوم . هم، وجهال الناس عليهم يضحكونبم ِحبوثبام وتعلقه
ببهتانات، ويكفروم مبفتريات، وال يعلم سرهم إال اهللا، وهم حتت 

  .قبابه مستورون
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والذين آثروا احلياة الدنيا واطمأنوا ا، وفسقوا وأفاحوا دم 
وا ما مل يكن هلم به علم، فسيعلمون أي منقلب فَالتقوى، وقَ

. لق وال خيافون اهللا، وهم على أنفسهم شاهدونخيافون اخل. ينقلبون
عهم مشم أنوفهم وعظمة عمائمهم من قبول احلق، فأعرضوا عن من

 ويربي، ةَنت السسِحكل أحد منهم ي. داعي اهللا وهم يعلمون
انظروا زهدي وفقري، وال يدرون : ويدعو البدعات ويقري، ويقول

لق، وإىل اهللا ال وينظرون إىل اخل. ا وحيسبون أم واصلونشيئً
فون على يرون غارات الرزايا على اإلسالم، ويعِك ال. ينظرون

عفت دار . أهوائهم كعكوف املشركني على األصنام وال يبالون
الدين وهم غافلون، وغاض در اإلسالم وهم نائمون، وبار سعر 

  . الشرع وهم يستبشرون
ضحي ال يدرون نار العشق وحرارة الذكر وقبس الفكر، غري الت

واصطالء اجلمر، وحيبون أن يم . دوا مبا ال يفعلونحميراءون أ
من لباس تقاة، ويذكرون جدام   املطايو جماهدات، وهم عارضِن

، وال من ال نصيب هلم من كالم رب غفوٍر. ض تاركونئوهم للفرا
سالم ت على اإلصب. ، وبأشعار الشعراء يتذاكرون مأثوٍرخٍرب

ال يواسون مقدار ذرة ويف الشهوات . غافلونمصائب ونوازل وهم 
 ومستهزئوإين أراهم كمازح بالشريعة الغراء، . هم مستغرقون

يؤثرون أبيات الشعراء على آيات كالم اهللا،  .بأحاديث إمام الورى
وا يفرحون ويرقصون، ويسمعون القرآن فال يبكون وال 
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 على قوم خرجوا من طريق االهتداء، وآثروا الظلمة. يتضرعون
ءون يف الليلة الليالالضياء، يدبوال ، كالناقة العشواء، ما هلم حاف 

ويذهبون أين يشاءونراف ،.  
ـ         ت أرضا خربـةً  وواهللا إين أرى نفوسهم قد فسدت، وشا ،

   يمونقفون كزحف البهائم وال يست    وباحلشائش اخلبيثة ملئت، يزح .
ة الـضالة مبلـغ     امهاإلفراط عادم، واالعتساف سريم، وآثار الرب     

تركوا رم  . عرفام، وأشعار الشعراء وقود وجدهم وغذاء جنام      
      م أكنة فهـم ال يفقهـون     والتصقوا بالدنيا، وجعل اهللا على قلو .

رى صنعوا ألنفسهم مآزر من أصحاب القبور، وأضاعوا بركـات ذَ   
ـ تركـوا ملِ . الرب الغفور، ويفسقون وال ينتهون  ا داخ الـبالد،  كً

وما ظلموا اهللا ولكـن أنفـسهم       . كل حقري ال ميلك الزاد    واتبعوا  
املـساحمني، ومل    افتتنوا بإطراء املادحني، وأهلكهم إغضاء    . يظلمون

 يريدون غسل  . ا من القرآن، ويف وادي الشعراء يهيمون      يقتبسوا نور
املريدين من أدناس الذنوب، وهم متلطخون بأنواع العيـوب، وال          

ال لغسل قلبك، مث اض لغـسل        أو مقُ.. لر اجلاه مأيها الغِ . يعلمون
وكيف . أخيك بأيد مطهرة، وال تقل للناس ما ال تفعل فيضحكون         

رسخ، وأنت ال    تغسل بدن إخوانك وإن بدنك قد اتسخ، ودرنه قد        
  هم ينتهجون؟  كيف فاالهتداء جةهتنتهج م

     تِعس به فتأهبوا للنضال، وا    وإن كنتم يف ريب مما أمرتوا إلراءة  د
ـ  الكمال وصدق احلال، من اهللا ذي اجلالل، وإنا حنن إلرا  آيات ا ء
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اعلموا أن الوالية كلها يف إجابات الـدعاء، وال معـىن       . مستعدون
ـ . ربياءكللوالية إال القبولية يف حضرة ال       املـضمار، وإن    مارضفامل

  . تؤثروا الفرار، فأنتم كاذبون
، ِنم الد ضراِءياض األمن، وال تفرحوا خب    رتعالوا يدخلكم اهللا يف     

ون؟ ويوقظكم  يدعوكم اهللا إىل اخلري فما لكم ال تلب       . وأنتم تعلمون 
.. يا قوم ..  منكم فما لكم تتناعسون؟ وجيذبكم يد الغيب فلم        واعظٌ

فلم تتناسون؟ وقد جاء احلق وزهق       تتقاعسون؟ قد جاءكم أنباء اهللا    
 أال  .وقد جتلت لكم اآليات وأنـتم تعـامون       . الباطل وأنتم متارون  

ترون أن األرض قد زلزلت، وأن الفنت قد أحاطت، وأن القلوب قد            
ماتت، وكل داهية على اإلسالم نزلت، وكل آفة انـدلفت عليـه            

  وغلبت، واستيقظ األعداء وأنتم تنامون؟ 
أرى البدعات يف كل قولكم وفعلكم، ويف كل عمل تعملـون،           

يف األشـعار  ويف األجداث اليت ترفعون، ويف ثيابكم اليت تصبغون، و   
   اليت تنشدون، ويف الوخ       ون د الذي متشون، ويف القصص اليت تقـص

بالفخر وتتكربون، ويف حليتكم الـيت تطيلـون أو حتلقـون، ويف            
ما لكم ال تستعربون علـى غفلـتكم وال      . طيوركم اليت تصطادون  

تاعون؟ ونسيتم  لمون؟ ما لكم ال ختافون اهللا وال ترتاعون وال ت         تتند
 اليت إىل   كموأرى الفساد يف أعين   . يه إىل اهللا ترجعون   يومكم الذي ف  

 وعلى جيفتها تقعـون،     لِّط البازي املُ   وحتملقون محلقةَ  ،ونالدنيا متد 
ل وا علـى اإلخـوان وتطيلـون، وكالـص     دِحنكم اليت ت  سويف لُ 
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تنِنضكون، ويف آرائ   وال تكفّ  ونَض  سقطون فيها وال تصيبون   م اليت ت .
 ق وختلطون ئق من املا  ئازون الف وال متي .     ون وعلى بادرة الظـن تـسب

ون الدبر  لّوبواليتكم تفتخرون، وعند الدعوة للمقابلة تو     . وتغتابون
وإين أعلم  . ساجلونبل على فيوضكم ت   .. وتنهزمون، مث ال ختجلون   

 أنكم مجاد حمض       وإن كنتم على   . تون، ما دناكم روح اهللا وإنكم مي
تراسـلوا، ويف املـضمار   تيف امليدان و  شيء فما منعكم أن تتجاولوا      

وا ويف حلقة السوابق تتبارزوا، كما أنكم تدعون؟ فإن بارزمت         تتبار ..
 لَطْفتجدون م  من ارتداد طَ   عي عليكم أسرع فكم إليكم، وخيـزيكم    ر

ـا مؤلاهللا خزيما وتبونلَغ .  
د إين جئت إلعالء كلمة اإلسالم وأنتم ختالفون، وأريد أن أجد

ا، وورد عليه أال ترون أن اإلسالم عاد غريب.  وأنتم تزامحوندين اهللا
اوون؟ ما لكم ال تأخذكم الرجفة من اءون، وال رواه الرمل يره الر ما

مون؟ وما لكم ال تغريون على هذا وال تشتعلون؟ أأنتم هذا وال تتألّ
ثون أيها اجلاهلون؟ أال ترون أن الفنت قد تعاظمت، وأن رجال أم خمن

ت، وأن ت وأحاطت، وأن األرض ألقت ما فيها وختلّاا قد عمظلم
البدعات قد ثرتفعت، والنفوس  وكثرت، وأن تعاليم القرآن قد ر

ت اآلراء حتت إىل األرض أخلدت، وإىل الدنيا مالت، وتغطّ
ت، لّالبدعات ويف األهواء أفرطت، وكل قوم أفسدت طريقها وض

  ظرون؟ فما بقي بعد ذلك ما ينتظره املنت
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من عنده، ودعوت الناس من أمره، فليخترب .. واهللا.. وإين
 وبركة، فليأخذوا وإين أضع أمام العلماء واملشائخ لعنةً .املختربون

  . منهما ما شاءوا، وليميلوا إىل ما مييلون
ا بالغيب، ، ويكفرونين رمجبونين باتباع الظنأما اللعنة فللذين يكذّ

ي ما يشفي وال يطلبون من. روندبوال يعلمون احلقيقة وال يت
صدورهم وال حيضرونين ليشاهدوا اآليات ولينجوا من الشبهات، 

وا يف الدنيا واآلخرة، أال إم هم الذين شقُ. كما يفعل املتقون
وعليهم لعنة اهللا مبا يكفرون املسلمني بغري علم ومبا كانوا يظنون ظن 

  .السوء ومبا كانوا يستعجلون
ون فللذين يسمعون كالمي، ويرون آيايت، ويظن. .وأما الربكة
فأولئك هم الذين . ا، ويقبلون احلق وال يستكربونبأنفسهم خري

ال . سعدوا يف الدنيا واآلخرة، وقاموا لطلب احلق فهم يطلبون
ني على وجوههم، ويسألون عند كل شبهة لينجوا منها، ميشون مكب

م صلوات اهللا ورمحته فعليه. ون على الباطل وال يغفلونوال يصر
  . وبركاته وهم مرحومون

ا  تضرعهللاوادعوا . وناسألوين إن كنتم تشكّ.. يا أيها الناس
فوا منه يكشف عليكم، وال تقعدوا مع الذين وخفية، واستكِش

من عند أنفسهم، وال يتبعون سبيل الرشد، وال خيوضون بشر 
  . يطلبون احلق وهم مستكربون
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أبدى غيبه  ا، فاهللا غيبيول املسيح كان أمر إن نز..يا أيها الناس
كيفما شاء، فال جتادلوا يف غيب اهللا، وال تتعدوا حدودكم وأنتم 

فاقصدوا .. وإن كنتم يف شك مما قلت وادعيت لنفسي. تعلمون
ا يف صحبيت، يكشف اهللا عليكم ما يف قربيت، قرييت، والبثوا أيام

  . م فيما كنتم فيه ختتلفونكُوحي
فتعالوا إلراءة آيات صدقكم ورؤية صدقي، .. تطعتموإن اس

كم كم وإخوانكم املبتدعني، وأحياَءلَِجكم ور خيلَعوا عليوأِمج
القبوريني، وادعوا عليفاذحبوين  فإن كانت لكم الغلبة. لونمِه وال ت

واعلموا أن اهللا خمزيكم، وال يؤيد إال عبده، . ني تشاءونبأي سكّ
إن اهللا ال يرضى لعباده . هلككم أيها املفسدونوال يعلي إال دينه، وي

إنه معي، وقد . الكفر والشرك والبدعة، وأعداؤه هم املذبوحون
أخربين من سرنزول املسيح وع معليكم، وكان هذا فتنة من اهللا، ي 

خيفي ما يشاء ويبدي، وكذلك سنته يف أنباء الغيب، فويل للذين 
م كانحياجوا عليها حميطني، وكانوا على كل ون يف غيوب اهللا، كأ

  . خفاياها مطلعني، وال حيذرون
 مكل شجر يعرف بأمثاره، فستعرفونين بأمثاري، فِل.. أيها الناس

وا ألسنتكم من اإلكفار، وأيديكم من اإلضرار، فُّتشاجرون؟ وكُ
واتقوا سخط اهللا القهار، وادعوا اهللا كشف هذه األسرار، فسوف 

تإين أدعوكم. رونخبكم، وهو ِري إىل أمر فيه مثرة خريكم وعالج م
ا أن جياهد كل أحد منكم، ويسأل اهللا تعاىل أن يريه رؤيا كاشفً
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ا يليق لالستدالل، واهللا قادر على كل حلقيقة احلال، أو يلهمه إهلام
فقوموا يف أواخر الليايل . شيء، فيعطيكم إذ أنتم بكل قلبكم تسألون

وابكوا وتضرعوا، وصلوا على النيب وا ركعاٍتوا، مث صلُّأوتوض 
الكرمي وسلموا، مث استغفروا ألنفسكم واستخربوا، وداوموا على 

هذا أربعني يوما يقودكم إىل ا وال تسأموا، فستجدون من اهللا أمر
فما لكم ال . ون من الشبهات، كما ينجى الصاحلوناحلق، وتنج

ون أن ، وحتبة األتقياءجهتقتدون سنن الصلحاء، وال تنتهجون م
تفسبون؟ قوا وتكفروا إخوانكم بغري علم، فتؤخذون عند اهللا وحتاس

أحتسبون اإلكفار هيا، وهو عند اهللا عظيم، ما لكم ال تتقون اهللا وال ن
  تتفكرون؟ 

توبوا توبوا، قبل أن تغلق أبواب التوبة وأنتم .. يا أيها الناس
إنا حنن :  يقولونمتصوفٍة اجتنبوا جمالس قوٍم.. يا أيها الناس. تنظرون

يأتونكم يف جلود النعاج وهم ذياب . ونون، وإنا حنن لقادرييِتشِجل
، واملعرضني عن سنن النيب الوحيد، ا لألغاريِدتروم أذن. مفترسون

وا الشريعة الغراء، ع، وديداَءقينات غَموا ِلقِر. وأكثرهم فاسقون
وخلعوا رسنما هلم من . عليها منتكسونوا األهواء، فهم هم واتبع

ق الفرقان، ئت قرحيتهم دقاعلم من معارف القرآن، وما مس
اتبعوا : وإذا قيل هلم. وحيسبون أم إىل قصوى املطالب فائزون

. ال نعلم ما الداعي، وإنا حنن الراشدون املرشدون: قالوا.. داعي اهللا
لَ�عوا إىل اهللا وسنن رسوله وإذا د وا رؤوسهم استكبوا، واختذوا ار
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ذُنراهللا ه م يستهزءةًزونئ و .ة وشرف مكاملات ويقولون إن احملدثي
اهللا وشرف رسالته ليس بشيء، ولو شئنا جلعلنا أدىن مريدينا بالغ 

م، . كارهون ثل هذه األمورا ِملهذا املقام، ولكنختم اهللا على قلو
ن، وحيتقرون لويِجـفهم ال ينظرون إىل احلق وال يقصدونه وال ي

اب، نه كافر كذّإ :قد أنبأنا اهللا: الذي أرسله اهللا إىل عباده، ويقولون
ها إن الربكات كلّ: ويقولون. ون على قوهلم وهم يكذبونويصر

 وما .منوطة بالبيعة، وما هلذا الرجل شرف بيعة شيخ من املشايخ
  . وناغه الصوتح ن قوهلم إال كذب وإنْ،بيعتهم إال كصفقة املغبون

أال يعلمون أن املسيح ينـزل من السماء جبميع !  عليهميا حسرةً
علومه، وال يأخذ شيئا من األرض، ما هلم ال يشعرون؟ أال يعلمون 

أن الذين يرم ال حيتاجون إىل بيعة أحد، وهم من سلون من لدن ر
به يبصرون، وبه يسمعون، ..  وكل علم منه يأخذون،مونرم يتعلّ

 وبه ،مونوح اهللا، فهم بروحه يتكلّ يسكن فيهم ر؟وبه ينطقون
لَّرون كُينو ن سِلمفطرته، وبه يفيضونم نظم  .طلعون على وبه ي

بإنكار احلق ة اهللا على كل من جلّكنوز العلم، ويقيمون حج 
نصرونوجحوده، ومن اهللا ي .ع اهللا صدورهم معارف القرآن، وِدي

يعطى  ما الان، ويعطيهم شيئًظهرهم على نوادر وقائع الزماوي 
 من ا ال ينبغي ألحٍدلكًويهب هلم م. زونيغريهم، وهم من غريهم مي

وأىن لكم هذا الفضل أيها . بعدهم، وهم بعناياته خيصصون
.. املتمردون املكذبون؟ وإن كان يف بيعتكم وبيعة مشاخيكم أثر
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م وإن كان يف صحبتك. وين فيها هذا األثر أيها الكاذبونفأر
أأنتم تثبتون؟ قد .. فما يل ال أرى ذلك الفيض.. وصحبتهم فيض

ما نفع الناس .. ما لكم. ا أيها املفترونال كثريِبهلكتم وأهلكتم ِج
بيعتكم، وما أنتم منه منتفعون؟ وما جملسكم إال حلقة ملتحمة، 

قرأ القرآن يف جمالسكم، بل باألشعار ارة مزدمحة، وما يونظّ
 ملا ب رسولهب اهللا وحيبايعونكم ما أرى فيهم حوالذين . تتالعبون

من الفسق واملعصية، بل إىل املعاصي يسعون  ال أراهم متناهني
نون من اهللا إىل غري ركني، ويعبدون القبور ويركَ. ويسارعون

ويستعصمون بغري مكني، وينتكسون على جيفة الدنيا، فهم مالئون 
بون عليها لشقاوم، وهم فون ا لغباوم، ويكلَيكلَ. منها البطون
ال يعلمون من القرآن دقيقة، وال يقرؤونه، وال . فيها يعتدون

  .، ومل يزالوا لدنياهم يعانونايتزودون لآلخرة شيئً
توبوا توبوا، فإن األيام قد كملت، وساعة اهللا قد ! يا أيها الناس

فطوىب لعني أمعنت ورأت، وطوىب ألذن أصغت ومسعت، . اقتربت
م إىل احلق ضت وسارعت، وطوىب لقوم هم يقبلون وطوىب لقد

  .  احلق وال يعرضون
اعلموا أين من اهللا، وكفى .. جعلكم اهللا مسلمني.. أيها املسلمون

ا، واعلموا أنه ينصرين، ويؤيدين، ويعلمين، ويلهمين، باهللا شهيد
وأعطاين من معارف ال يعلمها أحد إال بتعليمه، فما لكم ال تقبلون 

  نون؟ وال متتح
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وا، ادنوا مين وال تتحولوا، وافتحوا أعينكم وال تغض.. أيها الناس
وادخلوا يف أمان اهللا وال تبعدوا، وتطهروا عن احلقد والشآن وال ن

طوا يف سوء فِردوا إىل التوبة وال تستأخروا، وال تجلّخوا، وتتلطّ
وال الظن واتقوا واجتنبوا، واستعينوا بالصرب والصالة وجاهدوا، 

تعجلوا، وادعوا اهللا متضرعني، واطرحوا بني يدي لوا أال ال تعج
ربكم، واسألوه حقيقيت وحقيقة أمري بكل قلبكم، وبكل 
توجهكم، وبكل عزميتكم، وبصدق مهتكم، يكشف األمر عليكم 

جابواوت.  
كم وال تعتدوا، وا يف سبغلُارفقوا، وال ت.. ارفقوا أيها الناس

 ،فيت من أعينكم وال جتأرواخاهللا اليت أُواتقوا إنكار عجائب 
  . وارمحوا على أنفسكم وال تظلموا، أيها املستعجلون

 إن كنتم حتسبون أنفسكم شيئا فما لكم ال ،يا مشائخ اهلند
تبارزونين وال تقاومون؟ وإين أراكم يف غلوائكم سادرين، وسادلني 

وا ندع تعال. ومعجبني، وأهلككم املادحون املطرئون ثوب اخليالء
 القال والقيل، ونطلب من اهللا الربهان ىالرب اجلليل، ونتحام

والدليل، ونسأل اهللا أن يفتح بيننا وبينكم ليتبني احلق ويهلك 
أتيقن فيكم أنكم الثعالب وتستأسدون، .. واهللا.. وإين. اهلالكون

وبفتعالوا جنعل اهللا .  وتستنسرون، وكذلكم يف أمري تظنونثانٌغ
كَحفإن كان . ا وبينكم، ليكرم اهللا الصادقني وخيسر املبطلونا بيننم
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فبارزوا على ندائي، .. لكم نصيب من نعميت اليت أنعم اهللا علي
لونمِهوواجهوا تلقائي، وابتدروا وال ت .  

إال كالشعرة البيضاء .. ا من الصلحاءما أرى فيكم نفس.. وواهللا
اد اهللا، وعقرمت ناقة وأراكم أنكم أضللتم عب.. ة السوداءميف اللِّ

فكم طرقا تسلكوا، وقد أرسلين ريب ألعر. روناإلسالم وتعِق
أتقبلون دعويت أو : ا تتهذبون ا، فأجيبوينوأعماال تعملوا، وأخالقً

وإىل آفات  تردون؟ ما لكم ال تنظرون إىل اإلسالم ومصائبها،
 اللةَجديدة وغرائبها، وال تواسون أيها الغافلون؟ هذا وقت مجع ض

نوفة، وساللةَكل توعلوٍم فٍنتخوفة، وأتى الزمان بعجائِب كل م  
يقبلها  ف فيها عالمات الوقاح كامرأة مطروقةعر، يطروفٍةأُ

  . األحداث ويستملحون
ب، جئتكم يف وقت كادت الشمس تغرب فيه وِجت.. أيها الناس

فما لكم ال ترون األوقات، وما . وضياء اإلسالم يستتر وحيتجب
قبلون النور الذي نزل يف وقته، ويف أنباء الرسول تشكون؟ ما لكم ت

بت وسقطت دت وأرنفت بأذنيها، ونفسكم لِغقد مجدمت وناقتكم قع
على ساقيها، وما بقي لكم حس وال حركة وال أنتم تتنفسون؟ أأنتم 
نائمون أو ميتون؟ ما لكم ال تسمعون وال جتيبون؟ أحتبون احلياة 

 موت آبائكم وال ختافون؟ يا حسرة على الدنيا وال تذكرون
شفوفكم يف الدِفين، وتشوكم أجسامكم بالتسمني، وخكم من لو

عونمواساة اإلسالم والعلم واليقني ومما تد .أال ترون رحيحة ا مطو
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ا مربحة ألويل األلباب؟ أال ترون رأس املائة عن طرق الصواب، وفتن
ام، يأظالل الظالم، واقتحام جيش اللاليت كنتم تنتظروا؟ أال ترون 

ود، ومهم ءزفلم ال تستيقظون؟ أال ترون أن اإلسالم صار كاليتيم املَ
املسلمني كالنهود، وخوف اهللا كاملتاع املفقود، وعلم القرآن ضو ا

  !؟كاحلي املوءود؟ ترونه، مث تتجاهلون
األنظار، كم يف األفكار، وديانتكم يف مزضوا حامتِح! أيها الناس

وا نعمة اهللا اليت جاءت يف وقتها، يدوا من اهللا البار، وال تردوال حت
وإن تسمعوا قويل، وتلتفتوا إىل مواعظي، . وال تولوا وأنتم معرضون

وإىل الوصايا اليت أنا موصيكم اليوم، فاهللا يرضى عنكم، ويثمركم 
ويكثركم، وينـزل بركاته عليكم، وجيعل بركة يف أوالدكم 

تكم، وزروعكم وجتاراتكم، وعماراتكم وإماراتكم، وحيييكم وذريا
وإن مل تنتهوا . حياة طيبة، فتدخلون يف أمان اهللا وحتت ظله تعيشون

كم اهللا على حنوركم، فتؤخذون من شروركم، ومل تضعوا ح
ا لآلخرين، بذنوبكم، وتأكلكم نار عيوبكم، وجيعلكم اهللا قصص

فتبقى طلولكم وأنتم تفنونيكم ويزعجكموعربة للناظرين، ويذر ، .
د اهللا وراءكم سيفه، ويسلط عليكم من يؤذيكم، ويضرب وجير

طردونعليكم الذلة، ومن كل مقام ت .  
أنكم .. أفهذا إسالمكم. إن اهللا يريد أن يؤيد دينه، وينصر عبده

على خالفه واقفون؟ أتستطيعون إزعاج شجرة غرسها الرب الكرمي؟ 
أباهللا حتاربون؟ رب. .ما أرعبك إقدام !لنصرة قوم فهم إذا نزلت 
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 فهم إذا جردته على حزٍب! ك حسامما أقطع.. بر. الغالبون
. إن اهللا جتلى بألبسة جديدة، فقوموا له أيها الغافلون. املقطوعون

انظروا إىل أقوام . وإن تغافلتم وأعرضتم فسوف تذكرون وتتندمون
اهم، وأخذهم بالبأساء فضرم على سيم.. قبلكم، عصوا اهللا

 منهم، وما أنتم خري والضراء، وأبادهم باآلفات وأنواع البالء، وما
ب وما استكان، فما لكم ال تتقون جالل اهللا وال ضعف اهللا وما لِغ

  ترتعدون؟
ا قليال، وسدلنا على كثري من خمازيكم، وما قلنا فيكم إال شيئً

  .أنفسكم وتتوبونوآثرنا التغاضي على املالم، لعلكم تشكرون يف 
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áèöbzÜ•ë@lŠÈÛa@ƒíb’ß@µg@ @

  ها األتقياءُ السالم عليكم، أي   األصفياء، من الع  رب العالسالم . باءر
مم أنتم خري أُ  .  اهللا العظمى   بيتِ ة وجريانَ  أرض النبو  عليكم، يا أهلَ  

د ق.  أن يبلغ شأنكم   ما كان لقومٍ  . اإلسالم وخري حزب اهللا األعلى    
وكافيكم من فخر أن اهللا افتتح وحيه من        . زالنا وم ا وجمد دمت شرفً ِز

        آدم وختم على نيب كان منكم ومن أرضكم وطن داولى وم ا ومأو .
  وما أدراكم مذلك النيب  ن  !  فياء وفخـر   صد األ حممد املصطفى، سي
 ماألنبياء، وخات من  لِّ إحسانه على كُ   تقد ثب . سل وإمام الورى  الر 

دلى رِ  ع بلني ومشى ج .  مـن رمـوزٍ     فائتٍ لَّه كُ وقد أدرك وحي  
ن معارف  ا مِ ت كان مي  ا م ه كلّ  دين اوأحي. ىلَـ ع اٍتـك ونِ ومعاٍن

ما   عليه بعدد كل   كم وبارِ  وسلّ لِّهم فص اللّ. دىـوسنن اهل ـق  احل
 ما   كلّ يف األرض من القطرات والذرات واألحياء واألموات، وبعددِ       

ا ميـأل   ه منا سالم  غتفى، وبلِّ خوبعدد كل ما ظهر وا    ،  يف السماواتِ 
قبته، وطـوىب   على ر  �  حممدٍ ري حيمل نِ  طوىب لقومٍ . أرجاء السماء 

ـلقلب أفضى إليه وخالطه ويف حه فىنب.  
 تهأوطأَ أرض   انَكّيا س رمحكم اهللا ورضي عنكم    ..  املصطفى قدم
 يا عبـاد    إن ظين فيكم جليل، ويف روحي للقائكم غليل،       .. وأرضى
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 سوادكم، ألزور موطئ    كم، وبركاتِ يان بالدِ  إىل عِ  نوإين أحِ . اهللا
 عيين تلك الثرى، وألزور صالحها      لَحأقدام خري الورى، وأجعل كُ    

    عـيين برؤيـة أوليائهـا،       وصلحاءها، ومعاملها وعلماءها، وتقـر 
فأسأل اهللا تعاىل أن يـرزقين رؤيـة ثـراكم،          . ربىومشاهدها الكُ 

آكم، بعنايته العظمىرين مبرويس.  
 بالدكم، وأحب رمل طـرقكم      حبكم، وأُ إين أحب .. يا إخوان 

  .وأحجار سكككم، وأوثركم على كل ما يف الدنيا
، ، ومزايا كثريةٍ  ريٍةثـ أ كم اهللا بربكاتٍ  قد خص .. يا أكباد العرب  

رى، وفيكم   القُ مها أُ ـفيكم بيت اهللا اليت بورك ب     . ربىرامحه الكُ مو
املبارك الذي أشاع التوحيد يف أقطار العامل وأظهر جالل   روضة النيب   

 لّوكان منكم قوم نصروا اهللا ورسوله بكل القلب، وبكُ        . ىاهللا وجلَّ 
وبذلوا أمواهلم وأنفسهم إلشـاعة ديـن اهللا        . هى الن لّالروح، وبكُ 

فأنتم املخصوصون بتلك الفضائل، ومن مل يكرمكم . وكتابه األزكى
  .فقد جار واعتدى

،  مرضوضـةٍ إين أكتب إليكم مكتويب هـذا بكبـدٍ      .. خواِنيا إ 
  .، فامسعوا قويل، جزاكم اهللا خري اجلزاءودموع مفضوضٍة

 إين امرؤ ومـا    تامٍ اين اهللا برمحة من عنده، وأنعم علي بإنعامٍ        رب ،
مين مـن لدنـه     وعلّ. منيلهمني امل كلَّملين من شيء، وجعلين من ا     تلَأَ
 أسراره قاته، وكشف علي   ت ككه، وسِ ِتما، وهداين مسالك مرضا   لِْع
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لياالع .ا أَ فطوردين باملكاملات اليت ال غبار عليها وال شبهة فيها وال          ي
  .رين بنور الكشوف اليت تشبه الضحىو نفاء، وتارةًخ

، ا وخليفةً  إمام ومن أعظم املنن أنه جعلين هلذا العصر وهلذا الزمانِ        
دا، ألخرج الناس إىل النـور مـن         جمد وبعثين على رأس هذه املائةِ    

جى، وأنقُ الد   لهم من طرق الغوالفـساد إىل صـراط التقـوى       ي  .
  وأعطاين ما يفي النفوس، وينفي اللَّ   ـشباحملسوس، ويكشف عن    س 

  .ىملق الغاخلَ
، معـضالتٍ إنه وجد هذا العصر أسريا يف مشكالت وخمنوقًا من          

ي أهله مـن  أراد أن ينجف ئات وظلمات،يا حتت بدعات، وس وهالكً
 يـسني وفالسـفةِ   وإنه رأى فـساد قس    . تلك اآلفات وأنواع البالء   

ات إىل عمـل    ، ومن الني  النصارى قد بلغ من العمارات إىل الفلواتِ      
ئات، ومن سطح األرضني إىل اجلبال الـشاخمات، ورأى أـم           يالس
عت وا عتو ا كبري لّا، وب   ورأى الرب  . هم إىل االنتهاء  غوا أمرهم يف غلو

  يد أنه ابتا من اخللق بدقائق فتنهم، ولطـائف ذكـائهم،         لي كثري 
 علومهم، وطلـسم فنـوم، وخديعتـهم        وغرابة دهائهم، وسحرِ  

 وإميام، ويسحرون قلـوب     ورأى أم ينهبون دين الناسِ    . العظمى
   م، وياهل إلضالل الـورى     ون املعامل فلُالناس وأبصارهم وآذاوا، 

ويم قوم من اهلنود      ، كالسنا لمةَ بسحرهم الظُ  ونروخرج بتحريكا 
نا، الذي  ِدي إال بو  ، ويقولون ال نؤمن بكتابٍ    "آريا"يسمون أنفسهم   
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 عبادة الشمس والقمر    وما يف ويدهم إال تعليم    . نزل يف ابتداء الدنيا   أُ
  كانت نساؤهم مل يلدن هلم أبناءً      والنجوم والنار واملاء واهلواء، وإنْ    

ـ         ديمرهم و فيأ ذْهم أن يؤذنوا أزواجهم الرتكـاب الزنـا، ويروا ؤ
 ـ         األنفسهم أوالد ِل من هذا الطريق، وداوموا لنجام على هذا العم

ـ    . أبدا ، وحيـسبونه عمـال     "نيـوك "ويسمى هذا العمل بلسام ب
سامقد .      م، ومع ذلك يعِضفهذه شريعتهم وأحكام كتا هم لون قوم
 أن يِلس خري الربية ش   ونموا، ويسب ر بثاا وخ .ويصر   ون على الـسب 

هـم إال   تبا، ومـا رد   فون يف رد اإلسالم كُ    والشتم والتوهني، ويؤلّ  
يـسني،  مـن قس   وهذه املفاسد كلها قد حدثت    . ءجمموعة االفترا 

وزلزلت األرضحافظً زلزاال شديدا، فاهللا خري راِزأْا وخري م .  
رين ورآهـم   ذا وجد فساد املتنص    أنه إ  ومن اآلية املباركة العظيمةِ   

 م يصدأ   ـم يـؤذون رسـول اهللا         ون عن الدين صدودا، ورأى أ
 طرون ابن مرمي إطراءً   وحيتقرونه، وي مـن   ا، فاشتد غضبه غريةً    كبري 

، وكان اهللا على )عيسى ابن مرمي إين جاعلك: (عنده، وناداين وقال 
  فأنا غَ  .تدراقْكل شيء م وقتها، لكـي يعلـم    اليت فارت يف      اهللا رةُي

د اهللا، وأن اهللا قـادر      د كتفر وا يف عيسى أن عيسى ما تفر      لَن غَ يالذ
ا من أُعلى أن جيعل عيسى واحدا مفعوالمة نبيه، وكان هذا وعد.  
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هذا هو األمر الذي أخفاه اهللا مـن أعـني القـرون      .. يا إخوان 
األوىل، وجلى تفاصيله يف وقتنا هذا، خيفي ما يشاء ويبدي، وقـد            

  . خلت مثله فيما مضى
ويف اختيار هذا الطور األخفى مصلحتان عظيمتـان رآمهـا اهللا           

 وىل فهي أن هذا النبأ كان مـن أنبـاء          أما األُ . وىل وأَ لعباده أنسب
    وكان اهللا يعلم أنه ال يظهره       ،ا جدا غيبية، وكان زمان ظهوره بعيد 

ـ            ن إال بعد انقضاء أزمنة طويلة، وعصور مديدة، وارحتال كـثري م
األمم من هذه الدنيا، وكان يعلم أنه ال فائدة لألولني يف تصريح هذا       
 النبأ امل وتفاصيله العظمى، وكان يعلم أم ميوتون كلهم قبـل          

فأراد أن يعطيهم ثواب    .  وما جيديهم تفاصيله نفعا    أظهور ذلك النب  
فترك . را حسنا جاإلميان بعوض ما فات منهم ويهب هلم بعد إميام أ         

. ىعمملما كـا  ل هذا النبأ يف وحيه واختار إمجاال لطيفا مبـه         تفاصي
مـن اـازات    وجعل هذا اإلمجال متحليا باالستعارات، ومصبوغا  

 من األفهام والدرايات والقياسات، ليبلوهم أيهم       والكنايات، وأبعد 
 اهللا عنهم وجزاهم خري اجلزاء، ألم أحسنوا       يفآمنوا فرض . يتبع أمرا 

ه، وآمنوا مبا مل يعرفوا حقيقته ومل يدركوا ماهيته         لورسوالظن يف اهللا    
  . أصال

 ليبتلي اآلخرين كما ابتلـى  - جل امسه    -فإنه أراد   .. وأما الثانية 
    م ويهيم رشـدا     األولني، ليغفر هلم ذنووكـانوا  . ئ هلم عند إميا
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 يعملون السي      وغلبت عليهم  . باقُئات من قبل وأضاعوا فيها قرونا وح
، حىت مل ميلكوا أنفسهم، وحصدوا زروعها يف األهـواء        الشهوات  

 وا صعيدوشا ا جمل املستور خـالف        . زارفأظهر اهللا ذلك النبأ ا
ني من  لَفْ وليعطي املؤمنني كِ   ،زعمهم ليبتليهم به رشدا وعلما وفهما     

  من عنده ليميز   وكان هذا كله ابتالءً   . رمحته وجيعل هلم لرضائه سببا    
خزي يول ، من غريهم، ويتوب عليهم فضال ورمحا      املؤمنني املخلصني 

ـ           عقول الذين استكربوا يف أنفسهم واختذوا عبد اهللا وتبليغه سرة خ
وهفرمبا يلـبس   .. قوم مذنب  وكذلك أمر اهللا، إذا شاء ابتالءَ     . واز

 وعد   ويقلب عقوهلم وأفهامهم، فال يفهمون سر      ،ا موعود عليهم نبأً 
سوء ما عملوا من قبل وجيعلهم من الـذين          ليذيقهم   ،اهللا وال موعدا  

عاد وا عبد   يفًا صادقا، وزادوا ح ر تأويـل النبـأ يف     فينكّ. طاطَا وش 
ـ    وما حيلّ . قاا خمتلَ يِرا فَ أعينهم فيحسبونه شيئً   ق ذو  قون إىل حيث حيلّ

 وال  ،ة يف ذلك النبـأ األخفـى       املطوي النهى، وال يرون اإلشاراتِ   
. ة وجيـادلون كـاألعمى    ب ارمني خاص  خيافون فتنة اهللا اليت تصي    

أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون بنوع مـن             
االبتالء؟ وقد خلت سنن اهللا يف مثل ذلك، وفيها عربة لكل قلـب             

  . خياف وخيشى
كر إن كـان األمـر      ذواسألوا أهل ال  .. فاعتربوا يا أويل األبصار   

 األولني قـبال؟ أعجبـتم أن       نة س بتم أن أتتكم  أعِج. عليكم مشتبها 
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أرسل اهللا إليكم حكما كاشفا لسر هذا النبأ، فنضا احلكم عن وجه            
النبأ سترا؟ أهذا يف أعينكم أمر منكر، ونسيتم ما قيل لكم إن املسيح             

.. مكـم كَ؟ فما لكم ال تقبلـون قـول ح        الدا ع مكَحيأيت إليكم   
ى صـدق    وأوصى؟ وإن حتسبون أنكم عل     �أتنسون ما قال النيب     

وقد قـال اهللا إن لـسننه       .. فلوال تأتون عليه بنظري من قبل     .. وحق
أتعرفون بشرا رفع إىل السماء مث نزل بعـد         . نظائر يف األمم األوىل   

قرون كما تظنون يف عيسى؟ وواهللا إن هذا خارج من سنن اهللا ولن             
وقد قرأمت يف الصحاح أن املـسيح       . جتدوا من مثله يف كتب اهللا أثرا      

وقد وعـد اهللا    . ا عند أخيه حيىي    من إخوانه، واختذ مقام    نيتحلق مبي 
 للذين تفّو    م ال يوا مسلمني أون إىل الـدنيا، وميكثـون يف دار        رد

خربت أين أعيش نصف ما عـاش       إين أُ  �وقال النيب   . السعادة أبدا 
ه قلب أو ميعن    ـعيسى، ويف ذلك دليل على وفاة املسيح ملن كان ل         

 يف  �حكم أهل احلديث مبا جاء مـن الـنيب          فلي. النظر وهو يرى  
 وال جيادلوا بأحاديث نزوله قبل أن يثبتوا صعوده جبسمه          ،الصحاح

م ر أعينهم، وفه  ولو شاء اهللا لفتح آذام، وبص     . ىلإىل السماوات الع  
قلوم، ولكن ليبلوهم فيما آتاهم، وليخزي اهللا من أراد خزيـه يف            

ـ    ولو أن أهل احلدي   . الدنيا والعقىب  ر اهللا عنـهم    ث آمنوا واتقوا لكفّ
سيئام وكتبهم يف الصادقني، ولكن خبلوا واستعجلوا، واختـاروا         

 واتبعوا أقدام السفهاء الذين خلوا من قبل، ونسوا         ،ألنفسهم عوجا 
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فال يضرون اهللا شيئا مـن      . دنياهم مرفقا روا به، وطلبوا لِ   كّكل ما ذُ  
هم نبـ وال حتـس   .مكائدهم، وإن كانوا ليزيلوا من كيدهم جـبال       

واهللا يـتم   . ن أخذ اهللا، وال حتسبوا عداوة احلق أمرا هينـا         مبفازة مِ 
ـ             وا وعده وينصر عبده، فإن جنحوا للسلم فهو خري هلـم، وإن عت

  .وخزيا فسرييهم اهللا ذال
ت عليهم براهني صدقي، فمـا      أوقد أمتمت عليهم حجيت، وقر    

 من وفاة املسيح يف     أال يرون أن اهللا أخرب    . نظروا من اإلنصاف نظرا   
 من ذلك، وال جتد فيه إلثبات حياته        لومقامات شىت؟ والقرآن كله مم    

ا دي عليهم شه  وكنت� :قول املسيح يف القرآن    واك. حرفا أو لفظا  
 ي ف ما دمت ا توفَّ هم فلميت ين كنت أنت  فـانظر   �.� علـيهم   الرقيب

ول املسيح  ولو كان نز  . كيف يثبت من ههنا أن املسيح تويف وخال       
 ا ثانيا لذكر املسيح يف قوله شهادتني ولقال مع قولـه          وجميئه مقدر :

  وما حـصر   .. ا وأكون عليهم شهيدا مرة أخرى     كنت عليهم شهيد
فخصص حياة   �،�فيها حتيون � :وقال اهللا تعاىل   .يف الشهادة األوىل  

أتتركـون كـالم اهللا     . الناس باألرض كما خصص موم بالثرى     
  ! بعون أقواال أخر؟ بئس للظاملني بدالوشهادة نبيه وتت

                                                           
�

  ١١٨ :املائدةسورة  

 ٢٦ :األعراف سورة �



��א������ �

  

٣٩

مين ما مل تعلموا،    قد أعثرين اهللا على هذا السر وعلّ      .. أيها الناس 
وأرسلين إليكم حكما عدال، ألكشف عليكم مـا كـان علـيكم            

 ينيـا عيـسى إ    � :فال متاروا وال جتادلوا، وتدبروا يف قوله      . تراتمس
نـوا  مِع مث أَ  �قيامـة يوم ال � :، واقرؤوا هذه اآلية إىل قوله     �متوفيك

وانظروا كيف افتتح اهللا من وفاة املسيح، وذكر        ! النظر يا أويل النهى   
عيسى، حىت اختتمها علـى يـوم        ب كل واقعة بترتيب طبعي تتعلق    

ا، ومـا   القيامة، ومل يذكر من نزول املسيح يف هذه السلسلة شـيئً          
داته وما كان نزوله عند اهللا إال نزول إرا       . أحدث يف هذا األمر ذكرا    

         ا ودنـا  وتوجهاته على املظهر الذي قام مقامه وقرب به اسـتعداد .
ا يف  ا مغمـور  غه بصبغه، حىت صار املظهر مستغرقً     بنه بلونه، وص  وفلَ

 معىن االت  ـ    أصلِ حاد، وشابه عني  وتقاربـت مداركـه     ،وىه يف القُ
مبداركه، وأخالقه بأخالقه، وجوهره جبوهره، وطبيعته بطبيعته، حىت        

  .ا يف املأل األعلى، وكان امسهما واحديء واحٍدصارا كش
 أن تكتنه حقيقةَ   وإن اشتقت   ع على أسبابه على    ، وتطلّ  هذا السر

مين ريب يف هذا األمر مـن    ن لك ما علّ    أبي ِغصى، فأَ لَج وأَ  أظهر وجٍه
رين وهي أن اهللا وجد يف هذا الزمان غلبـة املتنـص          . أسرار اهلدى 

ـ  خواضـلّ وا وأَ ورأى أم ضلّوضالالم إىل االنتهاء،  ا، ا كـثري لقً
ونج سوا األرض     وأشاعوا   بشركهم وكفرهم، وأكثروا فيها الفساد ،

يف الناس كذم، وفريتهم وتلبيسام، وفتحوا أبـواب املعاصـي          
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فأنبـأ  . ظمى العففارت غرية اهللا تعاىل عند رؤية هذه الفتنةِ   . واهلوى
الرِل الغيور كَ  بمت نت أُ فن   مِ هه ونبيسدوا يف األرض وممـا     أفته ومما   م

 يصنعون صوكان هذا اإلخبار من سنن اهللا ولن جتد لـسنن اهللا           . عان
تـ  ا مسع املسيح أن أُ    ومل. ال وال تبديال  حو  أهـل األرض    تمته أهلكَ

ا كبريا، فكثر كربه    ها بغي  أمام رب  غتا، وب مجيع همستفزيوأرادت أن   
ه إغاثة   كمثل الذي يهم   جد وو حزنه، وأخذه   تم على أُ  وقلقه حسرةً 

امللهوفني أو جيب عليه إعانة املظلومني، واستدعى مـن اهللا نائبـا،            
ـ   ا حبقيقته ومتشا  متحد وقضى أن يكون نائبه    ا يف  ا جبوهره، ومقيم

    ا لظهور إراداته، فصرف هلـذه      مقام جوارحه إلمتام مراداته، ومظهر
ا ه نائب ـفاقتضى تدبري احلق أن يهب ل     . ثرىنان التوجه إىل ال   ية عِ نملُا

 ه املثاليةُتنطبع فيه صورتور النجـوم مـن    كما تنطبع يف احلياض ص
 لىالسماوات الع .        ِرفأنا النائب الذي أرسلين اهللا يف زمان غلبة التنص 

ـ لقه، وترح  بعامة خ  ، ورأفةً  لروح املسيحِ   من عنده، وإراحةً   غريةً ا م
ه،  شأن يعِل من اهللا ألكسر الصليب الذي أُ      فجئت. على حال الورى  

   واختارين ريب مليقاته، إن ريب ال      . حيا بعده أبدا  وأقتل اخلنـزير فال ي
املسيح عند   وقد كان وعده إرسالَ   . خلف ميعاده وال ينقض عهدا    ي 

، وإن كنتم يف شك     تطاول فتنة الصليب وغلبة الضالالت العيسائيةِ     
يا أرباب ،"يكسر الصليب: "أعين قوله.. يهروا يف قول نبمما قلنا فتدب 

هىالن .   وافتحوا أعينكم وانظروا نظر ا إىل زمانكم وإىل قـومٍ     ا غامض 
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 كاسـر   هل أتى وقت قدومِ   .. هدوا هللا ـعظيمة، مث اش   جاءوا بفنت 
  الصليب أو ما أتى؟

ـ  من ريب، ون   لترِس إين قد أُ   ،واهللا ث يف روعـي مـن روع       ِف
 املسيح، وجراداته وتوجهاته، حىت امـتألت نفـسي        إل  وعاءً علت

  ا، واخنرطت يف سلك وجوده، حىت    ونسميت    تراءى شبح ه وِح ر
ه روحي  ت فتلقّ ق منه بارق  ه، وبرِ  يف قليب وجود   بتِرشيف نفسي، وأُ  

 أمت تلق   ولصقت بوجوده أشد ،  بت مـن   خيل، كأين هو، وغِ    مما ي
 أن قليب وكبدي    لت ختي حىت ى،لّرآيت وجت ميح يف   س امل رنفسي، وظه 

وعروقي وأوتاري ممتلئة من وجوده، ووجودي هذا قطعـة مـن           
وكان هـو يف    . جوهر وجوده، وكان هذا فعل ريب تبارك وتعاىل       

أو  مث دنا فتدىل، فكان مين      ا مين كالبحر من القاربِ    ل أمري قريب ،
 كشيء  ج يف جسدي روحه، فصرت    ومبنـزلة املاء يف القربة، ومت    

 ال يووجدته كقَ  .ىر ال يتميز أحدمها من اآلخـر،        اختلط مباءٍ  ٍدن 
وأدركت    حد بوجودي، وصـرت يف نفـسه        حباسة روحي أنه ات

، وغابت طيـنيت  ، يقع عليه اسم واحدٍ   ا، وصرنا كشيء واحدٍ   ملتفّ
  ليايف طينته الع .  لّهذا ما ع  منا من رما أنت قاض، واتق     نا، فاقضِ ب 

الدنياد إىل أهواءخِلاهللا، وال ت .   
ي يف هذا املقام، فهو أن لألنبياء الذين ارحتلوا         لّكُـوأما الكالم ال  

هـيج   ي  من أزمنةٍ  رهٍة إىل األرض يف كل ب     ياٍتدس تدلّ إىل حظرية القُ  
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ي صـرف اهللا أعينـهم إىل       اهللا تقاريبها فيها، فإذا جاء وقت التدلّ      
ا ت شـر  لئا، ويرون األرض قد م    ا وظلم ون فيها فساد  دالدنيا، فيج 

وزور  ا، فإذا ظهر ألحد منهم أن تلـك الـشرور          ا، وشركا وكفر
   واملفاسد من بغي أم   ته، فيضطر روحه اضطرار ا، ويـدعو اهللا    ا شديد

 لـه اهللا    فيخلق.  هلم من وعظه رشدا    ليهيئنـزله على األرض    أن ي
نائبا يشاه يف جوهره، وينـزل روحه بتنـزيل انعكاسـي علـى           

النائب امسه وعلمه، فيعمل على وفـق        ويرثوجود ذلك النائب،    
لني، ونزول  فهذا هو املراد من نزول إيليا يف كتب األو        . إراداته عمال 

وما من  . ا وسرية لقً يف املهدي خ   �، وظهور نبينا حممد     �عيسى  
ث إال حمد  من تدلّ  له نصيب   ومـن  . ايات األنبياء، قليال كان أو كثري
جترد   بات فال  عن وسخ التعص يترد     نة والكتـاب   د يف هذا، وجيد الس
مبيهلاِنين  .  

، ويف أفعـال اهللا   عجيبةٌإن حضرة اهللا تعاىل حضرةٌ    .. أيها األعزةُ 
فمـن تلـك    . قها أصال ئ، ال يبلغ فهم اإلنسان إىل دقا       غريبةٌ أسرار

 ، ومنها حقيقة نزول املـسيح الـيت دق       املالئكة واجلن متثُّل  األسرار  
فهم ر ا ها وعسها على أكثر الناس، فال يفهمون احلقيقـة، وال         كتناه

واألصل الكاشف يف ذلـك كـالم اهللا        . أرى يف فطرم إال غضبا    
      ن معىن النـزول يف آياته     تعاىل، فانظروا إىل القرآن الكرمي كيف يبي
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 ويف قولـه    �،�احلديد ناوأنزلْ�: ه تعاىل ـوتدبروا يف قول  . العظمى
ـ   �،�ا لباس نا عليكم قد أنزلْ �: عز امسه      : ه جـل شـأنه    ـويف قول

 لهوما ننـز� :ه جلت قدرتهـويف قول �،�امعاألن  لكم من وأنزلَ�
وأنتم تعلمـون أن هـذه      .  ويف أقواله األخرى   �،� معلوم إال بقدرٍ 

ـ           د يف األرض ويف   األشياء ال تنـزل من السماء بل حتـدث وتتولّ
 فيكشف عليكم   وإن أمعنتم النظر يف كتاب اهللا تعاىل      . طبقات الثرى 

أن حقيقة نزول املسيح من هذه األقسام الذي ذكرناه ههنا، فتدبروا           
وما ينبغي أن يكون اختالف يف كـالم اهللا         . يف قولنا وأمعنوا نظرا   

  .تعاىل، ولن جتدوا يف معارفه تناقضا
والقول اجلامع املهيمن الذي يهدي إىل احلق، وحيكم بيننا وبـني           

 ا غفلوا منـه أهـلُ     رر سِ ذكّ ت "الطارق" جليلة من سورة     قومنا آيةٌ 
 ذات الرجـع واألرض ذات      اِءوالـسم �: أعين قوله تعاىل  .. اهلوى

ا وأكيـد   باهلزل إم يكيدون كيـد     الصدع إنه لقول فصل وما هو     
اكيد�� .  فاعلموا أيها األعز     ة أن هذه اآلية حبر مومـن تلـك     اج 

.  الـورى كةُدِرها متفكر من األفكار، وما مس    ا  هتاألسرار، ما أحاط  
ين ا، وتفصيله أن اهللا تعـاىل       مين ريب أسرار هذه اآلية واختص     هوفَ

 أشار يف هذه اآلية إىل أن السماء جمموعة مؤثرات واألرض جمموعةُ          
                                                           

    ٢٢:احلجرسورة  �٧:الزمرسورة  � ٢٧:سورة األعراف  �٢٦:حلديدسورة ا �
 ١٧ -١٢ :الطارقسورة  �
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  ـ  من الـسماء إىل األرض، فتلقَّ      متأثرات، وينـزل األمر هت األرض 
لـسماء مـن     إىل أن كل ما يف ا      ويف هذا إشارةٌ  . بالقبول وال تأىب  

الرسـل   الشمس والقمر والنجوم واملالئكة وأرواح املقدسني مـن       
يلقي أثره علـى مـا يف       .. والنبيني والصديقني وغريهم من املؤمنني    

ه إىل  فالسماء تتوج . هادس رعايت  القُ  حكمةُ تض قَ األرض مبناسباتٍ 
 غري متناهية من النـزول والرجع، واألرض تتقبلـها         األرض بأقسامٍ 

ج ئفمن أقسام نتـا   . حصى وال ت   ال تعد  داع واإليواء بأقسامٍ  باالنص
هذا الرجع والصدع أشياء حتـدث يف طبقـات األرض كالفـضة            

ومن أقـسامه   . والذهب واحلديد وجواهرات نفيسة وأشياء أخرى     
الزروع واألشجار والنباتات والثمار والعيون واألار وكـل مـا          

  وأفراس وكـل دابـةٍ     ومن أقسامه مجال ومحري   . تتصدع عنه الثرى  
ومن أقسامه اإلنـسان    . اءتدب على األرض وكل طري يطري يف اهلو       

ومـن  .  ومشىل على كل من دبض تقومي وفُ  الذي خلق يف أحسنِ   
أقسامه الوحي والنبوة والرسالة والعقل والفطانة والشرافة والنجابـة         

ومن أقسامه نزول   . ءالة وترك احليا  ذوالسفاهة واجلهل واحلمق والر   
    م      أرواح األنبياء والرسل نزوال انعكاسيا على كل من يناسب فطر

ومن ههنـا   . ءويشابه جوهرهم وخلقتهم يف اخللق والصدق والصفا      
، وال يشك فيها إال     ظهر أن تأثريات النجوم ثابتة متحققة منصوصةٌ      

وهذا . اجلاهل الغيب البليد الذي ال ينظر يف القرآن وجيادل كاألعمى         
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 خلقهمـا اهللا     يف السماوات واألرض من يومٍ     جاٍرالرجع والصدع   
فمالت السماء إىل   . ��ا قالتا أتينا طائعني   كره ا أو يا طوع ائِت�وقال  

نثى، وألجل ذلك اختار الرب الكرمي لفـظ        األرض كالذكر إىل األُ   
الرجع للسماء، ولفظ الصدع لألرض، إشارة إىل أمـا جتتمعـان           

ال تأىب إحدامها من األخرى وال      دائما كاجتماع الذكور واإلناث، و    
لها مث تقبل،   بفتأثريات السماء تنـزل مث تنـزل، واألرض تق      . تطغى

    عني، ولوال ذلك لفـسدت      ة طرفةَ وال تنقطع هذه السلسلة الدوري 
  . األرض وما فيها

    إنه على رجعه لقـادر    � :ل هذه اآلية  وقال اهللا تعاىل يف أو�� ،
، فما أدراك أنه يف مجـع       �والسمآء ذات الرجع  � :وقال بعد ذلك  

ـ            ود اإلنـسان   ذكر الرجعني إىل ما أومى؟ فاعلم أنه أشار إىل أن ع
بالبعث بعد املوت يف قدرة اهللا تعاىل، كما أنه يعيد أرواح املقدسني            
بإعادات انعكاسية من السماء اليت هي ذات الرجع، إىل األرض اليت           

 لطيفـة   وهذه نكتة عظيمـة   . هي ذات الصدع ومولد كل من حييا      
عض   هذا سِ . ها بقوة، هداك اهللا خري اهلدى     ذْ عليها بنواجذك، وخر 

  . ا قدر وقضىالذي فيه خيتلفون، أمر من عنده ليقضي أمر النـزول

                                                           
�

   ١٢: سورة فصلت 

  ٩ :لطارقا سورة �
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فتارة ينبئ  . ى تعاىل عند ذكر أنباء الغيب ألسنة شت       هللاواعلموا أن   
 ـ يف ألفاظ مصر حة للحقائق املقصودة، وي ري سـقياها ومرتهـا،  ع

وتارة ينطق بلسان التجـوز واالسـتعارة،       . يبدي ما قصد وعىن   و
ا    لي عادته وسنته أنه خيتـار      وقد جرت . خفي األمر ويبتلي الناس

اإلخفاء والكتم يف واقعات قضت حكمته إخفاءها، وخيلق األهواء،         
فتوإذا أراد إخفاء صورة نفس واقعة      . ر اآلراء إىل جهات أخرى    حش

 مهونة، والواقعـة     الكبرية صغريةً   الواقعةَ ضعافرمبا يري يف تلك املو    
      فـة، والواقعـة    الصغرية املسنونة كبرية نادرة، والواقعة املبشرة خمو

فهذه أربعة أقسام من الواقعات من سنن اهللا كمـا          . املخوفة مبشرة 
  . مضى

أما الواقعة الكبرية العظيمة اليت أراد اهللا أن يريها صغرية حقـرية            
ل أعـداء   فإن اهللا قلّ  . واقعة بدر ملن يتدبر ويرى    فنظريها يف القرآن    

اإلسالم ببدر يف منام رسوله ليذهب الروع عن قلوب املـسلمني،           
  .ءويقضي ما أراد من القضا

وأما الواقعة اليت أراد اهللا أن يريها كبرية نادرة فنظريها يف القرآن            
    قلوب املؤمنني، وال تأخذهم خيفـة يف       بشارة مدد املالئكة كي تقر 

فإنه تعاىل وعد يف القرآن للمؤمنني وبـشرهم بأنـه          . ذلك املأوى 
ِميهم خبمسة آالف من املالئكة، وما جعل هذا العدد الكثري إال هلم د

من املالئكة يقدر بإذن ربه على أن جيعـل عـايل            بشرى، ألن فردا  
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األرض سافلها، فما كان حاجة إىل مخسة آالف بـل إىل مخـسة،             
م من ظاهره   فها ي يهم نصرة عظيمة، فاختار لفظً    ولكن اهللا شاء أن ير    

مث نبه املؤمنني بعد فتح بدر      . كثرة املمدين، وأراد ما أراد من املعىن      
ـ        دِعـأن   ها، بـل   ـة املالئكة ما كانت حممولة على ظاهر ألفاظ

 وفعـل  . لة بتأويل يعلمه اهللا بعلمه األرفـع واألعلـى        كانت مؤو
رى، ويزيـدهم حـسن الظـن       لتطمئن قلوم ذه البش   .. كذلك
  .ءوالرجا

وأما الواقعة املبشرة اليت أراد اهللا أن يريها خموفة، فنظريها يف القرآن            
إنه تعاىل ملا أراد أن يتوب      . واقعة رؤيا إبراهيم بارك اهللا عليه وصلى      

أراه يف الرؤيـا    .. عليه ويزيده يف مدارج قربه وجيعله خليله اـتىب        
وما كـان   . ا هللا األعلى  ده العزيز قربان  بطريق التمثل كأنه يذبح ول    

 ترك  �الولد، ولكن خشي إبراهيم      تأويله إال ذبح الكبش ال ذبح     
وما كانـت   . ىمسارعا لطاعة األمر، ولذبح الولد سع      الظاهر فقام 

 ولو كان كذلك للزم أن      ،هذه الواقعة مبنية على الظاهر الذي رأى      
ولكن ما قدر علـى     يا  الرؤيقدر إبراهيم على ذبح ابنه كما رآه يف         

 تأويل آخر ما فهم إبـراهيم      هـذحبه، فثبت أن هذه الواقعة كان ل      
ا ما أراد اهللا تفهيمه، بل أراد أن يسبل         ، وكيف يفهم عبد شيئً    �

فاعلم . عليه سترا؟ وأنت تعلم أن كذب الرؤيا ممتنع يف وحي األنبياء      
الستعارة ز وا ويف حلم إبراهيم ما كان إال بسبيل التج        أن ذبح االبن  
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 إخالصه وطاعته للمـوىل،     قلْليخوفه اهللا رمحة من عنده، ويري اخلَ      
براهيم إال  إوليبتلي إبراهيم يف صدقه ووفائه، وانقياده لربه، فما لبث          

 الولد العزيز للجبني ليذحبه    لَّأن ت  . رب فارحعلينا بنبيك وإبراهيم    م 
  . جالْالذي رأى بركاتك ولقي خريا وفَ.. ىالذي وفّ

 مهيبـة،   فـةً علت خمو يشابه هذه الواقعة واقعة الدجال، فإا ج      و
وشد  علي أمرها إىل االنتهاء، وما هـي        الرعب فيها، وأُ   ئَِلد فيها وم

  دجالية، وما فيها من األلوهية رائحة،       مٍمـمة من هِ  لتِئإال سلسلة م 
وال من صفات اهللا نصيب، إن هي إال سلـسلة الفـنت واملكايـد              

وكيف ميكـن أن حيـدث   .  من اهللا األغىن   اللة، ابتالءً ودعوات الض 
شريك البارئ، ويتصرف يف ملكوت السماوات واألرض، وتكون        
معه جنة ونار، ومجيع خزائن األرض، ويطيع أمره سحاب الـسماء           

.. هـل ي ومييت؟ سبحانه ال شريك    يلك، وحي وماء البحر ومشس الفَ   
ة من وجود قـوم     بل هي استعارة لطيفة خمرب    .. كال. تقدس وتعاىل 

وهم قوم النصارى الذين    . لونون يف األرض ومن كل حدب ينسِ      يعلُ
هلم سابقة يف التلبيس وعجائب الصنع، وعمروا األرض أكثـر ممـا        

ذ أخ. عمرت من قبل، وترون يف أعماهلم اخلوارق كأم يسحرون        
 حرية من إجيادام، ونوادر صناعام، وأضلوا خلقا كثريا مما          قلْاخلَ
ـ      . نعون ومما ميكرون  يص سوا أحاطت تلبيسام علـى األرض، وجنّ

ـ باحلق،   اطلـالب خلطواأوجهها، و  ويإىل الـشرك   ون النـاس  عد  
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وكيـف ميكـن أن حيـدث       . واإلباحة والدهرية، وكذلك يفعلون   
ة واملسكنة عليهم إىل يـوم      الدجال من قوم اليهود وقد ضربت الذلّ      

أال تقـرؤون وعـد     .  يغلبون القيامة، فهم ال ميلكون األمر أبدا وال      
 أال  .��وك فوق الذين كفروا   عاتبن  وجاعل الذي � :أعين قوله .. اهللا

  رون يف القرآن كيف وضع كل غـري اهللا حتـت           تتفكرون؟ أال تتدب
أقدامنا وبشرنا بعلو كلمة التوحيد إىل يوم القيامة، فكيـف يزيـغ            

تـه  قلوبكم وتؤمنون مبا يعارض القرآن وتلحدون؟ أجيعـل اهللا لذا         
  !شريكا يف آخر الزمان ولو إىل أيام معدودات؟ أال ساء ما حتكمون

        غريبة نادرة   �ريهوأما الواقعة املسنونة املعلومة اليت أراد اهللا أن ي 
  أرى سـبع ينإ�:  يف القرآن واقعة حلم فرعون، إذ قـال  � فنظريه

 خـر  وأُ  خـضرٍ   سنبالتٍ بعسو جاف عِ كلهن سبع أ ي ماٍنبقرات سِ 
ـ   نتوين يف رؤياي إن ك    يا أيها املأل أفت    يابساٍت رونم للرؤيا تعب��، 

ا أبت إين رأيت    يه  بيإذ قال يوسف أل   � � يوسف وكذلك رؤيا 
فهـذه  . ��أيتهم يل ساجدين  رس والقمر   مبا والش كأحد عشر كو  

 فيمـا كـانوا فيـه        شافٍ ر حاكمة بيننا وبني قومنا، وبيانٌ     ئالنظا
أخفاها اهللا كما أخفى هذه     .. حويشاها واقعة نزول املسي   . خيتلفون

                                                           
�

  ٥٦ :آل عمرانسورة    
  كذا ورد يف األصل  �
 ٤٤:وسفسورة ي �
 ٥:وسفسورة ي �
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ما كان من سنن    . الواقعات باالستعارات، فافهموا إن كنتم تفهمون     
  ط أنباءه يف كل وقت وزمان، بل رمبا يبتلي عبـاده يف            كِشاهللا أن ي

  .  إىل أسرار وهم ال يشعرونيبعض األزمنة، ويكتم أنباءه ويوم
 يريهـا مفهومـة   وأما الواقعة اليت هي غريبة نادرة، وأراد اهللا أن       

ـ              ة ـمعلومة، فنظريها يف القرآن ما أخرب اهللا تعـاىل مـن آالء اجلن
وأارها، وألباا وأشجارها ومثارها، وحلوم طري مما يعرفونه اخللـق          

ويف كل فعله مـصاحل وحكـم       .. خيفي ما يشاء ويبدي   . ويشتهون
يعلمون ظواهر الـشريعة    . وابتالءات، ولكن أكثر الناس ال يعلمون     

ـ   وإذا كُ . ها، وهم عن لبوا غافلون    وقشور  ن سـر  شف عليهم ِم
  .فتزدري أعينهم ويظنون ظن السوء ويكفرون

ـ       وقالوا كيف تواردت أمةٌ    وا أ على خطأ، وكيف نظن أم أخط
مل ال يعلمون أن اهللا غالب      ! كلهم وأنتم املصيبون؟ يا حسرة عليهم     

ون ؤويقـر . نموِهعلى أمره، فإذا أراد أن خيبئ شيئا فال يفهمه الفَ         
سنه يف القرآن مث يغفلون  ن . ا علـى  أال يعلمون أن اهللا قد خيفي أمـر

املقربني من األنبياء فهم بإخفائه يبتلون؟ وما كان ألمة أن تـسبق             
        ب أحِس� ،ا بغري ابتالء  األنبياء يف فهمها، وما كان اهللا أن يترك قوم

  الناس أن يوكوا أن يقول  تر ا آمن   ا وهم ال يإن اهللا يبتلـي     .��ننوفت
أنـتم منـهم     كل أمة بأنبائه الغيبية، وقد ابتلى الفاروق وأمثاله، أ        

                                                           
�
 ٣ :العنكبوتسورة  
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تزيدون؟ ما لكم ال ختافون ابتالء اهللا وال ختشون؟ لعل نبـأ نـزول       
ـ  املسيح يكون فتنة لكم، ما لكم ال تتقون؟ أ         ا مـن  أنتم أسلم فهم

تفكرون؟ الذين خلوا من قبل، أم لكم براءة من فنت اهللا، ما لكم ال ت             
وقد مضت ابتالءات قبل هذا، فطوىب لقـوم يفتحـون األبـصار            

  . ويعتربون
وقالوا كيف نؤمن ذا املسيح وقد بشر لنا أنه ينـزل عند منارة            

وكذلك . دمشق، وأنه يقتل الدجال، وحيارب األعداء فهم يهزمون       
ـ ينتضون حججا مغشوشة، ولقد ضل فهمهم فهـم خمط         أال . ونئ

ون الـصحيح   ؤملوعود يضع احلرب؟ أال يقـر     يعلمون أن املسيح ا   
     للبخاري أو ينسون؟ ومن أين نأن املسيح ينـزل بدمشق الـيت       واب 

 إىل  � معهم رسول اهللا     سارهي قاعدة الشام، وبأي دليل يوقنون؟ أَ      
ن مة  قّدمشق، وأراهم منارة وموضع نزول، أو أراهم صورا يف شِ         

 من احلرمني    أفضلُ مصرقرطاس، فهم يعرفوا وال ينكرون؟ أو هي        
  وهلا فضيلة على قرى أخرى ويسكن فيها الطيبون؟

 وما يغرلـه    دمشق، فـإن    لفظُ �هم ما جاء يف أحاديث نبينا       ن
فمنها . مفهوما عاما، وهو مشتمل على معان كما يعرفها العارفون        

اسم البلدة، ومنها اسم سيد قوم من نسل كنعان، ومنها ناقة ومجل،            
فمـا احلـق    . ع العمل باليدين، ومنها معان أخرى     ومنها رجل سري  

  اخلاص للمعىن الذي يصرون عليه وعن غريه يعرضون؟ 



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

  

٥٢

فإنه يعىن به موضـع     .. جاء يف احلديث   �يتوكذلك لفظ املنارة ال   
فهذه إشارة إىل أن املسيح اآليت . هتدى به يٍمنور، وقد يطلق على علَ 

يونظريه .  به يهتدون  له كعلم  ف بأنوار تسبق دعواه، فهي تكون     عر
فكما . ��ريانوداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا م�: يف القرآن قوله تعاىل   

يعرف مبنارتهأن السراج يعرف بإنارته كذلك املسيح .  
ـ       وما ثبت وجود منارةٍ    ول اهللا  ـ يف شرقي دمشق على عهد رس

 بل هي استعارات مسنونات     ،وما أومأ إليه إذا الرتاب املبطلون      ،�
برون أفال يد . لذين أوتوا العلم، وما جيادل فيها إال الظاملون       يعرفها ا 

له منكرون؟ وأي سـر      مل يأت من قبل فهم     سنن اهللا أم جاءهم ما    
      ا؟ فبينوا لنا إن كنتم تتبعـون      كان يف ختصيص بلدة دمشق ومنار

أتعجبون من هذه االستعارة وال تعلمون أن       . دونلحوال ت  أسرار اهللا 
 الم األنبياء، فهم يف حلل ينطقون؟ اذكروا قول        لل ك االستعارات ح

، مث انظروا إىل إمساعيل     " بابك بةَت ع ريغَ: "أعين قوله .. �إبراهيم  
 أو زوجة؟ فتفكروا    أفهم من العتبة عتبةً   .  كيف فهم إشارة أبيه    �

 كيف فهم من كسر الباب     �وانظروا إىل الفاروق    . أيها املسلمون 
؟ وإن شئتم فاقرؤوا حديث حذيفـة يف      حقيقةً موته، ال كسر الباب   

  .الصحيح للبخاري لعلكم تدون
                                                           

  .الذي: سهو، والصحيح �
�
 ٤٧ :األحزابسورة  
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وقالوا إن املسيح املوعود ال جييء إال يف وقت خروج الـدجال،            
وخروج يأجوج ومأجوج، وما نرى أحدا منهم خارجا، فكيـف          

..  فـاعلموا  ،جيوز أن يستقدم املسيح وهم يستأخرون؟ أما اجلواب       
ق شعبهم يف زماننـا     مسان لقوم تفر  ن هذان ال  إ.. أرشدكم اهللا تعاىل  

وهم قوم الروس وقوم    .  الزمان وهم يف وصف متشاركون     هذا آخرِ 
 اإلجنيل الذين    قسيسني ودعاةُ  يجالرباطنة وإخوام، والدجال فيهم فَ    

هلم اهلند متكأ، وحقت     �ىعتداو. لوندجخيلطون الباطل باحلق وي   
م من مشرق اهلند     فه ، أم خيرجون من بالد املشرق     �كلمة نبينا   

ولو كان الدجال غري ما قلنا، وكذلك كان قوم يأجوج          . خارجون
ومأجوج غري هذا القوم، للزم االختالف والتناقض يف كالم نيب اهللا           

وأمي اهللا إن كالم نبينا منـزه عن ذلك، ولكنكم أنتم عن احلق            . �
  .مبعدون

بعد كتاب اهللا أن املـسيح يكـسر         ون يف أصح الكتب   ؤأال تقر 
    نة إىل أن املسيح يأيت يف وقـت قـوم          الصليب؟ ففي هذا إشارة بي

أال تفهمون؟ وقد تبني أم أعداء احلـق، ويف         .. مون الصليب يعظّ
وقد تبني أم ملكوا مـشارق األرض ومغارـا     . أهوائهم يعمهون 

وقد تبينت خيانام يف الدين وفتنـهم يف        . لونومن كل حدب ينسِ   
أتـرون لـدجالكم املفـروض يف       . نالشريعة، ويف كل ما يصنعو    

                                                           
  .أعتدت: سهو، والصحيح  �
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يف األرض ما دام فيها هؤالء؟ فالعجب من     قدم  موطئِ أذهانكم سعةَ 
من أين تنحتون دجاال غري علماء هذا القـوم، وعلـى أي         ! عقلكم
 طون؟ أال تعلمون أن املسيح ال جيـيء إال يف وقـت            اه تسلّ أرض إي

ـ        تؤفَ ىنعبدة الصليب، فأ   ن هـذه   كون؟ أال ترون أن اهللا تعاىل مكّ
       ا، وآتاهم مـن    األقوام يف أكثر األرض وأرسل السماء عليهم مدرار

كل شيء سببا، وأعام يف كل ما يكسبون؟ فكيف ميكن معهـم            
أنتم  أ! غريهم الذي تظنون أنه ميلك األرض كلها؟ يا عجبا لفهمكم         

مستيقظون أم نائمون؟ أنسيتم أنكم قد أقررمت أن املسيح يأيت لكسر           
يكون من    ا على األرض كلها، فأىن    كان الدجال حميطً  الصليب؟ فإذا   

أال تعقلون؟ أال تعلمون أن هذان نقيضان .. الصليب وملوكه أثر معه  
فكيف جيتمعان يف وقت واحد أيهـا الغـافلون؟ وإن زعمـتم أن             
الدجال يكون قاهرا فوق أرض اهللا كلها غري احلرمني، فأي مكـان            

م تثبتونه أو تشهدون؟ مـا      أنت يبقى لغلبة الصليب وأهل الصليب، أ     
    ى بعض أقوالكم إىل بعض خيالفها،      لكم ال تفهمون التناقض؟ وأفض

ون لِّضوت.  مث أنتم على صدقكم حتلفون     � ودجلتم يف أقوال رسول   
  ا ولُ الذين ضعفوا قلبب  نون باطلكم يف أعينهم، وتزيدون     ا وعقال، وتزي

ترفعـوا هـذه    لن تستطيعوا أن    .  وتنقصون هعلى أقوال اهللا ورسول   
قوا ولو حرصتم، ولو كان بعـضكم       قوا وتطب توفّ االختالفات، أو 

وإن . لبعض ظهريا، فال متيلوا كل امليل إىل الباطل وأنـتم تعلمـون           
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. تقبلوا احلق وتتقوا فإن اهللا يتوب عليكم، ويغفر لكم ما قد سـلف      
ومن مل يهتد بعد ما هدي فأولئك هم        . فليتدبر أهل احلديث يف هذا    

  . ونالفاسق
 يف جميء املـسيح  مقد جاءت عالمات آخر الزمان فلِ    .. أيها الناس 

فمنـها أن نـار     . ون؟ تعالوا أتل عليكم بعضها لعلكم ترشدون      تشكّ
الفنت والضالالت قد حشرت الناس من املشرق إىل املغرب، ويف ذلك           

من بني أيدي الناس، ومن خلفهم       بليساإلوأتى  . ونقذكرى لقوم يت  
لوا مبا كسبوا، وما عصم من فتنـة اهللا إال مـن            بِسأُوعن مشائلهم، و  

وكثري . رحم، وحال بينهم وبني إميام موج الضالالت فهم مغرقون        
. منهم ازدادوا كفرا وعداوة بعد ما ارتدوا واعتدوا فيمـا يفتـرون           

دوا حق جهادهم أن يطفئوا نور اإلسالم، فمـا اسـطاعوا أن            وجاه
ت لئوملسوا كتاب اهللا فوجدوه م    يضروه، وما استطاعوا أن يظهروه،      

وإنه لكبري يف أعني الـذين      . حججا بينة ونورا فرجعوا وهم خائبون     
 جيادلون ظلم لُا وعا ولكن الظاملني ال خيافون اهللا وال يتركون دنياهم         و

.. اهللا بنور قلوم وبصارة أعينـهم مبـا فـسقوا     وذهب. وال يتقون 
ف، وأعينهم كاملرايا   لْم غُ قلو. وتركهم يف ظلمات فهم ال يبصرون     

اليت ما بقي صفاء فيها، وال يعلمون إال األكل والشرب، وتركوا اهللا            
كثرت فتنتهم، وزادت علـى     . الوحيد، وهم على أندادهم عاكفون    

هـم  يع ر ٍجم، ويف متـو    شجرُُ ٍع يوم يف ترعر   املسلمني حمنهم، وكلَّ  
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 م، وتراَءوزياد   وترى اإلسالم  . زيدونعة ويف دنياهم ي   قْوا من كل ص
 دجاجته وما بقي من بيـضة، فليبـك         ت ما هلا من مثرة، وأقفّ     ٍةفّكقُ

ـ ضاعت األمانة وموضعها، وم   . الباكون فـع   أثـر الديانـة ور     يِح
شروبقـي العلمـاء كتنـانني، ال    ،عها، ووئد العلم وخال العاملون   ج 

مسوا أنفسهم  والذين  . دونيعلمون الديانة وال الدين، وإىل األهواء يأفَ      
ويـشربون اخلمـر ويزنـون،      . مسلمني أكثرهم أمام رم يفسقون    

وارتدعوا عن الطاعات، وال    . ويظلمون الناس ويف الشهادات يكذبون    
وهذه اآلفات  . يرفعون يدا إىل الصدقات، وإىل املنكرات هم باسطون       

           م، وحكلها نزلت عليهم بعد ما نزلت علوم املغرب يف قلـويـة  ر
ر يف التنص    بالدهم، فهم إليهم ي حرونش .     نه وهذا هو النبأ الذي قد بي

.  وأنتم تقرؤونه يف صـحيح البخـاري أو تـسمعون    �رسول اهللا   
.. كيف حتشر األحداث إىل املغرب    .. فانظروا إىل فنت العلوم املغربية    

ق اهللا نبأ رسوله أيها املؤمنونوانظروا كيف صد.  
نت اليت جاءت مـن املغـرب،       واعلموا أن املراد من النار نار الف      

بها، وأخرى  فتارة توعدت السفهاء من هل    . وأحرقت أثواب التقوى  
. زينت يف أعينهم نورها، وراودم عن أنفسهم، فهم ا مفتونـون          

فال تفهموا من هذه األنباء مدلوهلا الظـاهر، وال تعرضـوا عمـا             
 شأنا أرفع وأعلـى،     �واعلموا أن لكلمات رسول اهللا      . تشاهدون

ا ا حسنا من املعارف، وأعطاه قلب      يفهمها إال الذي رزقه اهللا رزقً      وال
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 ا تبصر، وأذنا تسمع، فهو على بصرية مـن ربـه، وال            يفهم، وعين
يلقاها إال الذين ما بقي هلم عني وال أثر وهم يفنون يف رسـول اهللا               

 حبيث يصري وجودهم منخلعا عن أحكامه، وبأحكام وجود النيب          �
مأل صدورهم من علم النيب، ويؤتون حظا       لذين ي فأولئك ا . ينصبغون

ويعطى هلم نـصيب مـن صـرافة        . من أنواره، ومن عينه يشربون    
ـ    ون العصمة واحلكمة، ويسقون من كأس مزاجها من تسنيم، ويزكّ

مث يرثهم السعيد الـذي     . حيفظون �مجبالل اهللا وسلطانه، وحبفظه   
 ويـؤثر   يستمع كالمهم حبسن الظن والقبول، ويتبعهم ويلـزمهم،       

نفسهم لكسر سورة نفسه، ويغيب فيهم مبحبته، فيخـرج كالـدر           
  .واحلمد هللا الذي جعلين منهم، فليمتحن املمتحنون. املكنون

      ن هلم بعض الـذي     لقد جئتهم باحلكمة والبصرية من ريب، وألبي
قوا اإلسالم وجعلوا أهله شيعا، وبعضهم على وفر. كانوا فيه خيتلفون

ـ    . بعض يصولون ويكفرون   فهـل منـهم     ،راءفاآلن نناديهم يف ع 
أم أبرموا  . مبارزون؟ وقد دعوناهم إىل املقاومة فهم عنها معرضون       

ما .. بأم حيسبون أن اهللا ال مييز بني اخلبيث والطي        . أمرا فإنا مربمون  
هلم كيف يتفكرون؟ وإين أفوض أمري إىل اهللا، وأصـفح عنـهم            

  .فسوف يعلمون

                                                           
  .وحبفظه: سهو، والصحيح�
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خرب اهللا تعاىل منـها يف القـرآن        آخر الزمان اليت أ    ومن عالمات 
ن لنـا  وقـد بـي  . واقعات نادرة تشاهدوا يف هذا الزمان وجتدون   

شار رت، وإذا العِ  رت، وإذا البحار فج   يسإذا اجلبال   : عالماته وقال 
إذا زلزلـت   . شرتجت، وإذا الصحف ن   لت، وإذا النفوس زو   عطِّ

ـ  ت، وألقت ما فيه   داآلية، وإذا األرض م    ...األرض ، وإذا  تا وختلَّ
    ويف كل ذلك أنباء آخر     . شرتالكواكب انتثرت، وإذا الوحوش ح

  . الزمان لقوم يتفكرون
           رت أما تسيري اجلبال فقد رأيتم بأعينكم أن اجلبال كيـف سـي

   وأزيلت من مواضعها وخيام ـا القـتِ   مت، وقُ ها هدهـاد   الوِ نو
  . دونها تقوضت، متشون على مناكبها وتأفَوصفوفُ
ـ          وأم روا البحـار   ا تفجري البحار فقد رأيتم أن اهللا بعث قوما فج
ار وهم على تفجريها مداومون     وأجروأحاطوا على دقـائق    . وا األ

علم تفجري األار وأفاضوها على كل واد غري ذي زرع، ليعمـروا            
األرض ويدفعوا باليا القحط من أهلها وكذلك يعملون، لينتفعوا من    

  .منتفعوناألرض حق االنتفاع فهم 
ـ  وأما تعطيل العشار فهو إشارة إىل وابور الرب الذي عطّ          شار ل الِع

وحيملـون  . سعى عليها، واخللق على الوابور يركبون     الص فال ي  والِق
   عليه أوزارهم وأثقاهلم، وكطي   لك إىل ملك يـصلون     األرض من م .

. ذلك من فضل اهللا علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس ال يشكرون           
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 على قلوم أكنة أن يفقهوا أسراره، ويف آذام وقرا فهم ال            جعل اهللا 
ولـو مـن أيـدي      .. ع الناس ئوإذا وجدوا صنعة من صنا    . يسمعون

  .ونيأخذوا لينتفعوا ا، وإذا رأوا صنعة رمحة من اهللا فريد.. الكفرة
منها إشارة إىل التلغـراف     .. وأما تزويج النفوس فهو على أحناء     

 ِمالذي يالنا د         ة كـانوا  س يف كل ساعة العسرة، ويأيت بأخبار أعـز
بأقصى األرض، فينبئ من حاالم قبل أن يقوم املستفسر من مقامه،           

م مالقـون        ويوخيـرب  . دير بني املشرقي واملغريب سؤاال وجوابا كأ
. املضطرين بأسرع ساعة من أحوال أشخاص هم يف أمرهم مشفقون      

   فال شك أنه يزو ني من مكانني  ج نفس  ين، فـيكلم بعـضهم      بعيـد
  .بالبعض كأنه ال حجاب بينهم وكأم متقاربون

ومنها إشارة إىل أمن طرق البحر والرب ورفع احلرج، فيسري الناس           
وال شك أن يف هـذا الزمـان زادت   . من بالد إىل بالد وال خيافون  

تعلقات البالد بالبالد، وتعارف الناس بالناس فهـم يف كـل يـوم            
جونيزو .اهللا التجار بالتجار، وأهل الثغور بأهـل الثغـور،         ج  وزو

وأهل احلرفة بأهل احلرفة، فهم يف جلـب النفـع ودفـع الـضرر              
ويف كل نعمة وسـرور، ولبـاس وطعـام وحبـور،        . متشاركون
ج ة إىل خطة، فانظر كيف زو     طّب كل شيء من خِ    جلَوي. متعاونون

  . جالسون واحٍدالناس كأم يف قارٍب
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تزويج سري الناس يف وابور الرب والبحر، فهـم         ومن أسباب هذا ال   
حسنت طرق  ومن أسبابه مكتوبات قد أُ    . يف تلك األسفار يتعارفون   

إرساهلا، فترى أا ترسل إىل أقاصي األرض وأرجائها، وإن أمعنت          
فتعجبك كثرة إرساهلا، ولن جتد نظريهـا يف أول الزمـان،            النظر

تلك وسائل تـزويج    ف. وكذلك تعجبك كثرة املسافرين والتجارين    
           كم اهللا الناس وتعارفهم، ما كان منها أثر من قبـل وإين أنـشدت ..

  ون؟ؤأرأيتم مثلها قبل هذا أو كنتم يف كتب تقر
وأما نشر الصحف فهو إشارة إىل وسائلها اليت هي املطابع، كما           

    ن مطبع يوجد   ا أوجدوا آالت الطبع، فكأين مِ     ترى أن اهللا بعث قوم
ذلك فعل اهللا لينصرنا يف أمرنا، وليـشيع        .  البالد يف اهلند وغريه من   

 لعلهم يستمعون إليه ولعلهم     ديننا وكتبنا، ويبلغ معارفنا إىل كل قومٍ      
  . يرشدون

عظيم  وأما زلزلة األرض وإلقاؤها ما فيها فهي إشارة إىل انقالب         
عها، ئعها وصـنا  ئترونه بأعينكم، وإمياء إىل ظهور علوم األرض وبدا       

  . اا، ومكايدها وخدعاا، وكل ما يصنعونوبدعاا وسيئ
وأما انتثار الكواكب فهو إشارة إىل فنت العلماء وذهاب املـتقني           

        منهم، كما أنكم ترون أن آثار العلم قد امتـ  حت والـذين  . ت وعفَ
      كانوا أوتوا العلم فبعضهم ماتوا وبعضهم عم وا، مث تـاب اهللا     وا وصم

  .  فاسقون، واهللا بصري مبا يعملونعليهم مث عموا وصموا، وكثري منهم
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وأما حشر الوحوش فهو إشارة إىل كثرة اجلـاهلني الفاسـقني،           
      ح بِ وذهاب الديانة والتقوى، فترون بأعينكم كيف نزالـصالح   ري

لق يسعون إىل الشر ويف أمور الـدين        وأصبح ماؤه غورا، وأكثر اخلَ    
نوندِهي .  إذا رأوا شر    م     اا فيأخذونه، وإذا رأوا خريفهم على أعقـا 

ع الكفرة بنظر احلب، وعـن صـنع اهللا         ئينظرون إىل صنا  . ينقلبون
  .يعرضون

 د زمنكم، وأبـدع   كيف جد .. انظروا إىل آالء اهللا   .. أيها الناس 
 فيه عجائب مـا رأـا أعـني آبـائكم وال             دهركم، وأترع  هيئةَ

   ا ت أجدادكم، وأنتموابور ال   أروبا صنعةَ  م أهلَ وعلّ. فونتر إهداءً رب  
انظروا إليها كيف جتري بأمره يف      . لكم ولعشريتكم لعلكم تشكرون   

الرباري والعمران، تركبوا ليال وارا، وتذهبون بغري تعب إىل مـا           
ع دون ذلـك مـن آالت       ئ املغرب صنا  م أهلَ وكذلك فه . تشاءون

احلرث واحلرب، والعمارات والطحن واللبوس، وأنواع أدوات جر        
تعلق بتزيينات املدن واملنازل وتسهيل مهماا، فـأنتم        الثقيل، وما ي  

ن يف كل شهر وسنة من إجيـادات        دووجت. ترغبون فيها وتستعملون  
ـ  فمنها ما ي   ،غريبة نادرة، مل تر عينكم مثلها      كم يف عيـشتكم،    دِم

 األنفس، كصناديق طاقة الكربيـت الـيت ـا          قمن شِ  نجيكمتو
ع ئومنها صنا . يحكم تنريون توقدون، وكزيت الغاز الذي منه مصاب     

  .هي زينة بيوتكم، فتأخذوا وأنتم مستبشرون
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إن اهللا ربكم الرب الكرمي الذي أعطاكم من        .. فانظروا وتفكروا 
بيوتكم منها، فكيف تعجبون من نـزول        مألأكل نوادر األرض و   

   ون بأشياء دنياكم اليت هـي أيـام     نوادر السماء وتستبعدون؟ وتسر
وكيف تعجبون  . ن إىل زاد عقباكم وال تبالون     معدودات، وال تنظرو  

ب فضل  ئمن نزول املسيح وأيام الفضل الروحاين، وأنتم ترون عجا        
 إلراحة أجسامكم بصور جديدة، وحلل نـادرة، مـا          تاهللا قد جتل  

  فتؤمنون بعجائب الكفار وبفعـل اهللا   أ. ام آبائكمجتدون مثلها يف أي
سون؟ مـا   ئ اخللق ال تي   سون من قدرة اهللا، ومن قدرة     ئتكفرون؟ وتي 

لكم ال تعرفون أفعال اهللا النادرة بـبعض أفعالـه الـيت تعرفوـا              
كنتم مطلعني من قبل على هذه النوادر اليت ظهـرت           وتشاهدون؟ أ 

كانـت هـي   . أخرى عئيف زمانكم من وابور الرب والتلغراف وصنا     
كلها مكتوبة يف القرآن ولكنكم كنتم ال تفهمون، وكـذلك مـا            

زول املسيح من غرارتكم، وقد كان مكتوبا يف كتـاب          فهمتم سر ن  
   .وما كان لبشر أن يفهم شيئا قبل تفهيم اهللا، ولو كان النبيون. اهللا

والعجب كل العجب منكم أنكم ال تظهرون كراهة يف قبـول           
ألجسامكم، ولكن إذا دعوتكم إىل صنع اهللا        مفيدة جديدة صناعات

 غريبا نـادرا، فـأظهرمت   الذي أتقن كل شيء، ورأيتموه يف أعينكم  
  .كراهة وسخطة، وأبيتم وأنتم تعلمون



��א������ �

  

٦٣

ما جئت بأمر منكر، وقد شهد اهللا على صـدقي،          .. أيها الناس 
ورأيتم بعض آيايت، ووجدمت ذكر زمين يف كتـاب اهللا الـذي بـه       

ر األمر يف أعينكم ليبتلـي علمكـم وتقـواكم،          واهللا نكّ . تؤمنون
فاغتر خذوا كتاب اهللا بأيديكم   ! اإلخوانأيها  . ه وأنتم غافلون  ت فتنت

هل جاء وقت آخر الزمـان أو يف جميئـه حقـب            .. مث تدبروا فيه  
وقرون؟ إنكم تعلمون أن املسيح يأيت يف آخر الزمان، وقد رأيـتم            
بأعينكم عالماته، وشاهدمت النوادر األرضية اليت جعلها القرآن الكرمي 

ما لكم ال تؤمنـون     ف. زمن املتأخر، وأنتم منها تنتفعون    ـمن آثار ال  
أعين بذلك قوله   .. ة الكرمية ـبالنوادر السماوية اليت تدل عليها اآلي     

خلدون إىل األرض ومـن آالء      وت �،�شطتإذا السماء كُ  � :تعاىل
  السماء تبعدون؟

وإنـا  �: وقد بشر الرب الكرمي يف هذا األمر بشارة أخرى بقوله         
  .لحدونه تولكن تنسون بشارات ربكم ويف آيات ��ه حلافظونـل

قهمـا اهللا،   ا ففت قًتأن السماء واألرض كانتا ر    .. اعلموا أيها األعزة  
شطت السماء بأمره وصدعت، ونـزلت نوادر وخرجت، ليبتلي        فكُ

   وتقدمت نوادر األرض علـى نـوادر       .  مييلون  جهةٍ اهللا عباده إىل أي
ـ ب علومها وغرا  ئعها وعجا ئالسماء، فاغتر الناس بصنا    ب فنوـا،   ئ

                                                           
    .١٢: التكوير سورة �
  .١٠: سورة احلجر �
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ة مـن   ءفنظر الرب الكرمي إىل األرض ورآها مملـو       . ا يهلكون وكادو
 عة من املفسدات، ورأى اخللق مفتونا بنوادرها، ورأى  املهلكات، ومتر

 م ضلوا ويون، ورأى فالسفتهم اختلبوا الناس بعلومهم لِّضاملتنصرين أ
ونوادر فنوم، فوقعت تلك العلوم يف قلوب األحداث مبوقع عظـيم           

 م سفجذبوا إىل الشهوات واستيفاء اللـذات، والتحقـوا        حروا  كأ
شـربوا يف   وأكابرهم، وأُ  م واحلشرات، وعصوا رم وأبويهم    ئبالبها

 م احلرون    قلوزة عفأراد اهللا أن حيفظ     . ية، وغلبت عليهم اخلالعة وا
إنا حنن  � :كتابه ودين طالبه، من فنت تلك النوادر كما وعد يف قوله          

فأجنز وعده، وأيد عبده، فضال منه      . �افظون حل هـنزلنا الذكر وإنا ل   
 أن أقوم باإلنذار، وأنزل معي نـوادر النكـات          ورمحة، وأوحى إيلّ  

      ا نوادر املتنصرين وصليبهم،   والعلوم والتأييدات من السماء، ليكسر 
    م وأديبهم، ويدحض حجتهم، ويفحم بعيدهم وقريبـهم    وحيتقر أد .

الذي مسي بالدجال املعهود، ومظهر     ها هو    األرض وفتنِ  فمظهر نوادرِ 
 تقابال  خصماِن. ها هو الذي مسي باملسيح املوعود     نوادر السماء وأنوارِ  

  .  فليستمع املستمعون،يف زمن واحد
فاآلية األوىل من آيات صدقي أين أرسلت يف وقت هذه الفـنت            

فأنزلين ريب من السماء كما أخـرج       . اليت قد أشار كتاب اهللا إليها     
. د الصادقون يدين كما أُ  ألرض، وتكلم يف استعارات وأي    الفنت من ا  

ـ  انظروا إىل األيام اليت كانت قبلكم من اليوم        خلـق اهللا فيـه     يت  ال
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هل شاعت وغلبت مثل هذه الفنت العظيمة على وجـه          .. اإلنسان
األرض؟ أو هل مسع نظريها ونظري نوادرها يف شيع األولـني؟ فمـا    

      لكم ال تتفكرون؟ أما ترون كيف تراهللا بأقوال الفالسـفة      آيات د
ا، وتكتب يف ردها ألوف من كتب، هل مسعتم مثلها من            ستهزأتو

ه ب الرسول الكرمي وس    توهني قبل أيها املؤرخون؟ هل مسعتم من قبلُ      
ا يف دينه، والضحك عليه، كما أنكم يف هذا الزمان تسمعون؟           وطعن

واحتقـار رسـوله    أو هل مسع أحد من األولني ازدراء كتاب اهللا          
بألفاظ شنيعة مؤملة كما تسمعها آذانكم؟ فلم تعجبون من رمحة اهللا           
يف هذا الطوفان أيها النائمون؟ أال ترون كيف يسخرون منكم ومن           

  .بصرونهم وأعماهم فهم ال ير اهللا منهم وأصمدينكم؟ سِخ
هل أتى زمان على أحد كما أتى عليكم؟ مسعتم من  .. أيها األعزة 

ت ب واإليذاء، وص  ى كثريا وسبقوا يف االفتراء والسب     ب أذً أهل الكتا 
ع الكالب  ع احلمري يف مرعى اخليل، وترثَ     ترت. لى اإلسالم مصائب  ع

  يل بشدة امليل، فأي زمان بعد ذلك تنتظرون؟ على الِغ
ـ   هقين باتباع رسول  ومن آيات صدقي أنه تعاىل وفّ      ه ـ واقتداء نبي

 إال قفوته، وال جبال من جبال       �، فما رأيت أثرا من آثار النيب        �
  .املشكالت إال علوته، وأحلقين ريب بالذين هم ينعمون

ومن آيات صدقي أنه أظهرين على كثري من أمور الغيب، وهو ال            
  .يظهر على غيبه أحدا إال الذين هم يرسلون
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ومن آيات صدقي أنه جييب دعوايت، ويتوىل حاجايت، ويبارك يف          
ن واالين، ويعادي من عاداين، وينبئين ممـا  أفعايل وكلمايت، ويوايل م   

وإنه مسع كثريا من بكائي، ورفعين إذا خـررت أمامـه،           . يكتمون
  علي بآالءٍ   ال أستطيع إحصاءها، وأحسن مثواي ومن      وأجاب أدعيةً 

 رمحتـه يف الـدنيا واآلخـرة،         علي اا، وأمتَّ ـليست يل ألفاظ لبي   
يا أمحـدي، أنـت     ": وخاطبين وقال . وجعلين من الذين ينصرون   

عان فحان أن ت  . أنت مين مبنـزلة توحيدي وتفريدي    . مرادي ومعي 
مـين  فكلّ. "أنت مين مبنـزلة ال يعلمها اخللـق      . ني الناس بعرف  وت

       بكلمات لو كانت يل الدنيا كلها ما أسر    تين هـذه   ين كمـا أسـر
.  سبيله، هو وليي يف الدنيا واآلخرة      فروحي فداءُ . الكلمات احملبوبة 

صابين ظمأ وال نصب وال خممصة إال أتاين لنصريت، وأرى آالءه           ما أ 
  . كالذين ال يستحسرون تترا عليواردةً

ومن آيات صدقي أنه أعطاين علم القرآن، وأخربين من دقـائق           
الفرقان، الذي ال ميسرونه إال املطه.  

 ل مشريب الصرب   تأدييب، وجع  نومن آيات صدقي أنه أدبين فأحس     
وأودع يف فطريت رمـوز     . افقة لريب واالتباع لرسويل   والرضاء واملو 

العرفان، وجعلين عارفا ملصاحل األمور ومفاسدها، وأدخلين يف الذين         
  . هم منفردون
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هذه هي األخبار واملـواعظ  .. يا مشايخ العرب وأصفياء احلرمني 
     هتهم فلم ينتبهوا، ووعظت فلـم      اليت عرضتها على علماء اهلند، ونب

ـ       يتعظوا، وأيقظت    وا فلم يستيقظوا، ووقعوا يف ظنون اجلاهلية، ومهّ
. وني، وأخذوا بتالبيـيب، وهم على قوهلم يصر      ـبتكفريي وتكذيب 

وقد أمتمت عليهم حجيت، وابتلج عليهم صباح صدقي، وجحـدوا          
وإين أرى قلوم   . بدعويت واستيقنتها أنفسهم وهم بلسام منكرون     

هلـم احلـق وهـم       ، ويف مهجتهم حسرة وكربة، وتـراءى      لةًِجو 
ى، وأرى أم قد تفرقوا وكانوا يف أمري أزواجـا شـت          . يتجاهلون

فبعضهم صدقين وهم ضعفاؤهم وأتقيـاؤهم، وبعـضهم كـذبين          
    وإين . ى، وهم الذين يستكربون   ا وقلً وأعرض وازدراين يف عينه كرب

أرى املصدقني أم يزيدون، وأرى املكذبني أم ينقصون، ويـأيت          
م القلوب، ويفتح العيـون،     ا من أطرافها، ويفه   األرض ريب ينقصه  

والذين يأتونين بتوسـم األتقيـاء فهـم يعرفـونين        . ويزيل الظنون 
  .دونذ بصرية تقواهم فهم ال يترديشح. ويبايعون

وقد أنبأين ريب أنين كسفينة نوح للخلق، فمن أتاين ودخـل يف            
 النـاس   وما آمر . البيعة فقد جنا من الضيعة، فطوىب لقوم هم ينجون        

إن . إال بالقرآن، وإىل القرآن، وإىل طاعة الرب الذي إليه يرجعـون          
اهللا قد رأى يف قلوب الناس، وجوارح الناس، وأعني الناس، وآذان           

 الناس، وني  ات الناس، ذنوب ا وآثام ا وإجرام  ثني بـأنواع   ا، ورآهم ملو



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

  

٦٨

ن  الـدي  ا من عباده لدعوم إىل لب      فأقام عبد  ،اتياملعاصي واخلط 
  . وحقيقة الشريعة اليت ما ذاق الناس طعمها، فهم منها مهجورون

إين ملا  .. الشام وغريها  أيها اإلخوان من العرب ومن مصر وبالد      
رأيت أن هذه النعمة نعمة عظيمة، ومائدة نازلة من السماء، وآيـة            
كرمية من اهللا ذي العطاء، فلم تطب نفسي أن ال أشارككم فيهـا،             

ا ال يسقط بدون األداء، فها أنا زمواجبا، ودينا الورأيت التبليغ حقا   
قد قلت لكم ما تى يل من ريب، وأنتظر كيف جتيبونبد.  

وواهللا إين مأمور من اهللا الذي أرسل نبينا وسيدنا حممدا املصطفى           
وأعلم من اهللا أنه ال يضيعين، وقد خلع علـي          .  هلداية كافة الناس   �

.  وأعطاين ما يعطى املقربـون     من حلل الوالية، وسقاين من كأسها،     
 على أنفاسي، وعلى قليب ولساين، وعلى فهمـي         ه نازلةً وأرى بركاتِ 

 فهل أنتم تقبلـون؟     ،هاِتفّكُسوبياين، وعلى جدران بييت وعتبة بايب وأُ      
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم، وعسى أن حتبوا شيئا وهـو             

 على ريب، وأفوض    وإين متوكل . شر لكم، واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون      
       لقه من خبث األهواء، ويلهمهم     أمري إىل اهللا، وأدعو اهللا أن يصفي خ

 نداء أهل االجتباء، وينجيهم يف الدنيا واآلخـرة          اخلريات وقبولَ  فعلَ
لحقهم بالذين هم صادقونمن سوء اخلزي وجهد البالء، وي.  

،  ويفـتح اآلذان ،وآخر دعوانا أن احلمد هللا الذي يهب اإلميـان        
  .ويزيل الظنون، ر العيونينوو
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 مكتويب وأمتمت قت من بعد ما منّ، ببايللقي قد أُ،أيها اإلخوان
ناع عن بعض سواحني وسوانح آبائي، لتعلموا  أن أكشف الِق،مقايل

ما أسبغ اهللا علينن واآلالء، ولكي اين من أيدي امل من العطاء، ورب
ة يف أموري ومهامي، ويتضح وينكشف حيصل لكم بصرية تام

عليكم مسكين ومستقري ومقامي، ولعل اهللا يقلب قلوبكم وتأتونين 
  .مسترشدين، أو تراسلونين وتسألون

أن آبائي كانوا الفارسيني أصال ومن .. أيدكم اهللا.. فاعلموا
، "مسرقند"ن إىل بلدة مث قادهم قضاء الرمح. سادة القوم وأمرائهم

 إال ما  يلبرهة من الزمان، واهللا يعلم مبا لبثوا، وال علم فلبثوا فيه
مث بدا هلم أن يسريوا إىل . هم اليت كانوا يكتبونف من صحنبئتأُ

أرض اهلند، فسافروا من وطنهم، واحندروا إىل بعض أضالع منها 
، خصبةًأرضا طيبة م ، ووجدوا يف بعض نواحها"فنجاب"يقال هلا 
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ة ي ِبنار، ونزلوا فيهاسيوا ا عصا التصاحلة اهلواء عذبة املاء، فألقَ
منهم السادة .. ربني يف نفر من قومهمـاالستقرار، وكانوا متغ

أ عزة، أهم مبوفآواهم اهللا يف تلك األرض، وبو. ومنهم اخلادمون
 املعروف( "إسالم بور: "فعمروا فيها قرية، ومسوها. نهمومكّ

سكنوها مجاعة املسلمني من أعزم، ، ذلك بأم أرادوا أن ي)اديانبق
ليكون بعضهم لبعض ظهريا، ولعلهم حيفظون أنفسهم من األعداء، 

وسكنوها ومتلكوا، وأمثروا وبوركوا، . وإذا أصام البغي ينتصرون
وكان هذه الواقعة يف أيام دولة امللوك اجلغتائية، الذين كانوا من 

لك الذي ـ وكان زمام احلكومة إذ ذاك بيد اقتدار املأقوام اجليل،
. ، وكان من الذين يكرمون الشرفاء ويعظمون"بابر"كان امسه 

هم وأكرمهم، وأعطاهم قرى كثرية، وجعلهم من أمراء هذه فأعز
الديار وأهل األرضني، وعظماء احلراثني وزعمائهم، ومن الذين 

  .يتملكون
وكانواوا أمواال وأراضي وإمارةًوا يف مدارج اإلقبال، وزادقُفر ، ..

ام ويف أي. يتقون اهللا، ويف سبل اخلري يسلكون.. مع إمارام وثروم
م توجه اإلسالم يف رعاياهم وأقوامهم، وكانوا أتقياءلَلَّهإمار ، 

وكانوا يرغبون يف الصاحلات، وفعل . وكانت األمم هلم خيضعون
ون دين اهللا، وإىل نوائب اخلريات، وميسكون بكتاب اهللا، وينصر

  .دونأفَياحلق 



��א������ �

  

٧١

ب أمر سلطنة اإلسالم، وتطرق االخـتالل       لِّقُ.. األيامذلك  وبعد  
والضعف فيها، ليصيب الذين أجرموا من امللوك صغار من عند اهللا،           

. وعذاب شديد مبا كانوا نسوا حدود اهللا، ومبـا كـانوا يعتـدون            
 ِق فصاروا طرائقدويقتلون أنفـسهم    يبغي بعضهم على بعض   .. اد ،

 وصالح، ومالوا إىل ما يباين الورع،       وتركوا كل رشدٍ  . ويفسدون
ومل يبق فيهم من يتعاشـر بـاملعروف،   . وكانوا يف أعماهلم يعتدون 
ا بالسيوف،  وف، بل عاقب بعضهم بعض    ؤويرحم على الضعيف امل   

      هم، وأكـابرهم   وأرادوا أن يأكلوا شركاءهم، ويستأصلوا إخـوان
نوا من بعدهم كالذين ال شريك هلم يف امللك وهـم           وآباءهم، وكا 

وأكثرهم كانوا يعملون السيئات، ويـستوفون دقـائق        . متوحدون
ـ ض اهللا وحـدوده، وإىل      ئالشهوات، ويتركون فرا   رك األهـواء   ش

وِفي   وفرحوا مبا عندهم من الدنيا، واسـتقرأوا       . رونقِصضون مث ال ي
غوا، وانتهى أمـرهم    طرقا منكرة، وأخذوا سبال منقلة، وطاغوا وزا      

ـ           م،   إىل فساد ذات البني، فسقطوا من الزين يف الشني، فغير زمـا
. ب دهرهم، ذلك بأن اهللا ال يرضى أن يرث أرضه الفاسـقون           وقلِّ

وكان بعضهم كمثل الذين ارتدوا من دين اإلسالم، وخلعوا عنـهم       
. رداء أسوة خري األنام، وكانوا ال يعرفون نعماء اهللا وال يـشكرون           

ـ    ،غضب اهللا عليهم، ومزق ملكهم، وجعله عضني      ف ا  وبعـث أقوام
  .كانوا يبسطون أيديهم إىل ممالكهم ويقتسمون
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  وكان ذلك الزمن زمان طوائف امللوك، وكانوا إىل ثغورهم 
وكان آبائي منهم، يأمرون على ثغرهم، وكامللوك على . حيكمون

، فكانوا ع إليهم ما وقع يف رعاياهمرفَوكان ي. قراهم يقتدرون
حيكمون كيف يشاءون، وال خيافون إال اهللا وال يستجيزون أحدا 

  .وال يستأذنون
ف من بعدهم قل صلحاء آبائي إىل جوار رمحة اهللا، وخلَ  مث ن

وها حق رعايتها، ووقعوا قوم أضاعوا الصاحلات املسنونات، وما رع
وها، وكانوا لدنياهم يلتاعونعافَيف البدعات والرسوم وما ت .

ت الريح يف تلك األيام على مجيع أمراء املسلمني وكذلك هب
وطوائف ملوكهم، وغفلوا من االنقياد إىل اهللا واإلخبات له، وعصوا 
أحكام القرآن، وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل، وكانوا يراءون 

  . وال خيلصون
ونظر اهللا إليهم فوجدهم كأجساد ال أرواح فيها، ورآهم أم 

وكانوا يشفقون .  على الدنيا وكانوا مما سواها يستوحشونانتكسوا
 وتلطخوا بقاذورات. على مهمات دنياهم وعلى الدين ال يشفقون

النشأة األوىل، وغفلوا عن النشأة الثانية، فما طلبوها وما كانوا 
فاقتضت حكمة اهللا تعاىل لينبههم، وأراد أن ينـزع امللك . يطلبون

كانوا يسمون أنفسهم  األوثان ةعبد ا منمنهم، ويؤيت قوم
 اهللا جفأها. ني ال يعلمون شيئا وال يعقلون، وكانوا أمي"خالصة"
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عجيبة لنصرم وإقباهلم، وإزعاج شجرة املسلمني  تقريبات
  .وحطمهم، ليعلموا أم فسقوا أمام رم وأم ظاملون

جبميع اجلهد واهلمة ليستأصلوا املسلمني، ويصفو " اخلالصة"فقام 
. ا، فكانوا يف كل موطن يغلبونا عجيبكهم هلم، وأعام اهللا عونمل

ففي هذه األيام صبت على آبائي حوادث ونوازل، واستوىل 
وجاسوا ديارهم، وغصبوا ملكهم ورياستهم  على بالدهم" اخلالصة"

بوا أمواهلم وخرواستخلصوها من أيديهم، وم، وفرقوا بوا عمارا
 ة جملداتئحرق فيها زهاء مخسماتبهم، وأُأجياهلم، وأحرقوا دار ك

واختذوا . كتاب اهللا الفرقان، وكان املسلمون ينظرون إليها ويبكون
مساجدهم معابد أصنامهم، وقتلوا كثريا حبسامهم، وجعلوا ا من

حىت إذا بلغت الكربة منتهاها، وأحاطت اهلموم على  .تنا أذلةأعز
خرجوا من دار آبائي، وضاقت األرض عليهم مبا رحبت، وأُ

رياستهم، يف نفر من إخوام وعبيدهم وخدمهم، فكانوا يف كل 
وأظهر الكفرة يف بالدهم شعائر الكفر، وحموا آثار . أرض يتيهون

. ، وقلبوا األمور كلها وكذلك كانوا يفعلوناإلسالم وجعلوها غثاًء
فأصابت املسلمني يف هذه األيام مصيبة عظيمة، وداهية عامة، وما 

ل دِخا، أو يحد أن يؤذن يف مسجد، أو يقرأ القرآن جهركان أل
ا من اهلنود يف دين اهللا، أو يذبح بقرة، وكان اجلزاء يف كل هذه أحد

ف فتقطيع األيدي واألرجل، وإن فِّاألمور القتل والنهب، وإن خ
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ِحروهم  وخممصةً عليه فاحلبس الشديد حىت ميوت يف السجن ظمأًم 
  . يشهدون

لمون مظلومني جمروحني مغصوبني مضروبني كل وكان املس
 ،ص وال راحماأليام، وما كان هلم حميص وال مناص، وال خملّ

طْوكانوا من كل باب يدونر .هاا وال يبيتون فيوكانوا يبنون بيت ،
وكانوا من كل جهة . ويكسبون أمواال وال ينتفعون منها وال حيظون

شنت الغارات عليهم ويوكانوا. بوننهتارة ي سون، وتارة حب
يلون، وأخرى إىل السيب يذهبونقت .هجتهم وكانوا يزرعون جبهد م

خرونوال يأكلون مما زرعوا شيئا وال يد .صيبة، ِررت املدن خ
خوفة، والزروع معدومة، واألموال مفقودة، واملساجد والطرق م

ويف موحشة، والعلوم موءودة، وكان املسلمون يف أعينهم كاجلراد 
منهم يهاجرون إىل بالد أخرى  وكان طائفة. االزدراء يزيدون

. ويتركون بيوم ومساكنهم، وعلى جناح التعجيل يرحلون
وأكثرهم كانوا كاملقيدين بأيدي الكفرة، وكانت الفجرة كاألفاعي 

  . فونيصولون على املؤمنني ويلقَ
فتاب املسلمون إىل رم، وطرحوا بني يدي موالهم الكرمي، 

كانوا يف املساجد خيرون على املساجد، ويدعون عليهم، ولكشف و
وا، وذحبوا نوا وصلّوقد قتل ألوف منهم مبا أذّ. هذا الرجز يتضرعون

م لريفعوا قضاياهم إليه، وال كهف بقرة أو عقروا، وما كان هلم حكَ
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وأوذوا . ليبكوا على بابه، فكانوا يف كل وقت إىل رم يرجعون
وزلزلوا . ونبون ويرثُزهق أنفسهم وهم يندوعذبوا وكادت أن ت

زلزاال شديدا، وقتلوا تقتيال شنيعا، وبدا، حىت صعد إىل دوا تبديد
فة، وارتعدت عرامل، وضجيج الضالعرش عويل اليتامى، ونياح األ

األرض حتت أقدام الكفرة، وأخذت املقربون أذيال رمحة اهللا وهم 
  . يشفعون

ضعفاء واملضطرين يف حضرة اهللا تعاىل، فلما اجتمعت أدعية ال
وحلقت ا توجهات املقربني، وتواطأت األسباب من كل جهة 

تعاىل أن املسلمني أصيبوا يف ماهلم، وأنفسهم  وطرف، ورأى اهللا
دهم وأعماهلم، ورأى أن ئوعياهلم، وأعراضهم ورحاهلم، وعقا

املذنبني، املصيبة قد بلغت انتهاءها، فنظر نظر التحنن والترحم إىل 
وادكرالذين إذا استغفروا متندمني ،ه الذين هم عباده املنتخبون قوم 
فيرمحون، وإذا استغاثوا غفرون، وإذا استنـزلوا الرمحة باكني في

نصرون، وإذا خروا ساجدين عند حدوث نازلة يسعى متضرعني في
اهللا إليهم ويؤيدون، وإذا جاءوا توابني فيعوات، وأجيبت الد. لونقب

وقضى " اخلالصة"ومسعت التضرعات، واشتد غضب اهللا على 
  . الكهم وهم غافلون

فلما حان وقت هالكهم أغرى اهللا بينهم العداوة والبغضاء، يقتل 
بعضهم بعضم ويسفكونا، فكانوا كالسباع يفترسون أعز . وأراد
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وا يف أنفسهم استيصال كل واحد منهم أن يقطع دابر أخيه، وأسر
وا فسلّ. كائهم، وقالوا لو قتلنا هؤالء فبعدهم إنا لنحن احلاكمونشر

ي األمر يف ِضسيوفهم على آبائهم وأعمامهم، وإخوام وأبنائهم، فقُ
وهم يف تلك األيام . حوناأيام معدودات، وأذاقهم اهللا ما كانوا يستب

تفرقوا وصاروا شيعا، وجعلوا يفسدون يف األرض ويقطعون 
 على املسافرين كالسباع، وبإدالل الدولة الفانيةالطريق، ويصولون 

بوا، وال قلب ليفهموا، وال آذان  ليتهذّوما كان هلم علم. يستكربون
وا رذَبصروا، وكانوا كالوحوش الربية، فويليسمعوا، وال أعني ل

اآلخرة وألغوها، وكانوا يقعون على اآلجلة كالكلب على اجليفة أو 
بوا عليها، وما رأوا عب إال شغوال ِش ةجهفما بقي من م. يزيدون

بوها، وكان سفك دماء املسلمني عندهم أخف من من أموال إال 
وكانوا كذابني غدارين، . قتل بعوضة، وكانوا على قتلهم حيرصون

هم، وال يرعون حلفهم، وينقضون العهود، وينكثون ال يرقبون إلَّ
  . األميان وال يتقون

 رقبتهم من نري املسلمني، ويفكفأراد اهللا أن يأسو جروح 
على الذين كانوا الظاملني، وينقذهم من سجن الفرعونيني، ومين 

ستضعفوني .فدعا قوما من أقصى األرض، فنسم لوا إىل دوير
اخلريبة، ينقصوا من أطرافها، وجاءوا بأفواج كرارة مبشرة بنجاح 

ا يرن املسلمون ِب، وكا"فريوز بور: "وفتح، ونزلوا بعراء بلدة امسها
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ة أن يقاوموهم أو الدني" للخالصة"فما كان . قدومهم يفرحون
 من أبدام، رِص الدم عحياربوهم، وألقى اهللا عليهم الفشل، كأنّ

م وهم يفواجهوا إىل بيوم رعبا عجيبا، . مونهزوألقى اهللا يف قلو
ياة، وهيج البالبل يف صدورهم، وأضرم يف أحشائهم مجرة حب احل

ـية قوم كان عون تهم ِفوعاقبت. فولوا الدبر كاخلناثى وهم يبكون
اهللا معهم، وسقطوا على وجوههم املسودة الدميمة كالشهب، فكثري 

تلوا، وكثري غرقوا يف اليم، وكثري شاوا األموات وهم منهم قُ
وهربت احلواس من بطون دماغهم، كأنه خدرت . يهربون

 اهللا أعني املسلمني برؤية وأقر. ونأعضاؤهم كلها أو هم مفلوج
روق ععلى وجه األرض كال" اخلالصة"قت قّرايات أنصارهم، ود

وا كالـمغشي راَءالصغار املنتسجة على سطح جلد البعوضة، وت
وكان املسلمون يدعون . عليه من املوت، وتيقنوا أم سيوبقون

 إنكم حمسنونا، ا،ريا، ووقيتم ضزيتم خريج:  قائلني"اخلالصة"لقاتلي 
من حتت " اخلالصة"فمحا اهللا بأيديهم اسم . وإن كفرنا فإنا ظاملون

السماء، واستأصلهم من أرضهم، ورفع مؤونتهم من خلقه، فما 
  !ترى منهم من أثر، كأن األرض ابتلعتهم، فيا للعجيبة أيها الناظرون

من حاالت هذا القوم الذي جعله اهللا  واآلن نقص عليكم قليال
م  رمحه، وأرسلهم لنا كالناصر احلارد، أو املغنرمني أواِصللمسل

ن قوما كانوا جزاء أعماهلم، ويؤم نيطالبارد، ليجزي املؤذين الـملطّ
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وإين أرى أن أذكرهم بتذكرة مميزة على حدة، منـزهة من . وفونخي
علنا ـ، إكراما لنعمة اهللا تعاىل، لعل اهللا جي"اخلالصة"مشاركة ذكر 

 الذي �بع سبيل السيد عظمون نعماءه ويشكرون، وألتمن الذين ي
من مل يشكر الناس فلم يشكر اهللا، :  الشكر للناس وقالسن

 بإطراء يف مدح، أو إغضاء عند قدح، وال ونستكفي به االفتنانَ
  .نقول إال احلق، فليشهد الشاهدون
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@òîãb��Ûa@òÛë†Ûa@Š×‡@ @

@†ä�a@ñŠ–îÓë@ @

    خري اجلزاءجزاها اهللا عنا

  
أننا قد جنونا من أيدي الظاملني، يف ظل ..   اعلموا أيها اإلخوان

رنا يف حكومتها نا امسها يف العنوان، اليت نضقْليكة اليت منّدولة هذه امل
كنضارة األرض يف أيام التتانه.هي أعز من الز اء ابمبلكها وملكو، 

لكها من مكائد الروس م ظْودها، واحفَ وجاللهم بارك لنا وجودها
قد رأينا منها اإلحسان الكثري، والعيش النضري، فإن . ومما يصنعون

طنا يف جنبها فقد فرطنا يف جنب اهللا، وإن شر الدواب عند اهللا فر
األشرار الذين يؤذون احملسنني، وياملرحيني، فاهللا يضع الفأس  ونِبعت

  .قطعونحيام فهم ي على أشجار
إنا كنا قبل عهد دولة هذه املليكة املكرمة خمذولني .. أيها الناس

مطرودين من كل طرف، ال نعرف سكنا، وال منلك مسكنا، 
 قون مروق، مث ميرخيطفون أموالنا خطفة الباشِق" اخلالصة"وكانت 

وكنا كالذين يف املعامي واملوامي . لونالسهم الراشق وينِس
ا اهللا من هذه الباليا فنجان. ن لظى الغربة يتأججونستفردون، وِمي
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كلها، وأعاننا بقوم ذي الوجه البدري، واللون الدري، فعادت 
م شكل أوطاننا وإخواننا، بقدومهم أيام ر وحنا ورحياننا، ورأينا

مٍروأيدوا ونصروا وقاموا إليطاننا، فدخلنا بعد عحون يف الذين يرو .
م ظهور الشمس بالصباح، وتقوينوظهم رنا برؤية راياا بعنايا

تقوي األجسام باألرواح، وودنا بقدومهم أبا غمرة وأبا عمرة، ع
كان قد أضرم يف أحشائنا اجلمرة، وصرنا من الذين يعيشون بأرغد 

  . يناموننِةمعيش، وبنوم اَأل
فنا من نعمائهم، هو األمن نا من آالئهم، وثِقفِْقـا لَـوأول م

ألصنام، فإم آمنونا من كل ام وظلم عبدة ايوالنجاة من تطاول اللّ
خوف، وجربوا بالنا، وأزالوا بلبالنا، فدخلنا اجلنة بعد ما كنا من 

وصرنا يف هذا العهد املبارك من أرباب البضاعة، . بونالذين هم يعذَّ
وأما يف عهد . بة بالصناعة، ومن الذين يتنعمونكسوأويل امل

عمة ا طُفكانت جتاراتنا عرضة للمخاطرات، وزروعن" اخلالصة"
للغارات، وصناعاتنا غري فاضلة األقوات، ومع ذلك حمدودة 

األوقات، وكان انسالكنا يف أعوان رياستهم وعماهلم وعلتهم م
م، متهيدا للغرامات، وإرهاصا ألنواع التبعة والعقوباتوحفد .

 أيف ،ب يف يوم مائة مرة، ما ندري أين نكون غدالّقوكنا كشيء ي
  .قتلونبون مث يشغين ياألحياء أو يف الذ

نا من بعد خوفنا أمنا، وأعطانا مليكة لَ  فاحلمد هللا الذي بد
رحيمة كرمية، ما نرى يف عماهلا سطوة املتحكمني، وننضة ض
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وحنن حتت ظلهم . ني، بل هم على الضعفاء يرمحونالالدغني العاض
 مار لندرك األوطار، ومع ذلك كنا مننقتحم األخطار، وخنوض الِغ

ركنا البيوت  توإن اتفق أن. الذين ال خوف عليهم وال هم حيزنون
نا يف ، بل كُنا من سوٍءعورة، وفارقنا الديار فجأة، ما كان أن ميس

أمن من كل حرامي وسارق كأنه مل نرمو جارنا ا عن الِفنا، وال ظعن
  نا، فكيف ال نشكر أيها الغافلون؟وجاِر

عة الدين، وتأليف الكتب وإقامة إم أعطونا حرية تامة يف إشا
الرباهني، والوعظ ودعوة اخللق إىل اإلسالم، ويف الصوم والصالة، 

ون، ويستفتون  وأكثر قضايا الشريعة إىل الشريعة يرد.واحلج والزكاة
ويفتشون عند . من علماء اإلسالم يف معامالت املسلمني وال يعتدون

 وإذا حضر .كل حكم وقضاء، وفصل وإمضاء، وال يستعجلون
يف شورى املسلمني، ويعظوم ليقبلوا  بوميرغّ حماكمام املسلمان

كَحمكَا حوظهرت يف أيامهم . ا من أهلهما، وإذا قبلوا فيفرحونم
.  وال ينكرها إال املتعصبون،�علوم اإلسالم، وسنن خري األنام 

الفنون، وأخرجوا كل ما وكم من مدارس عمروها، وأشاعوا أنواع 
بوا فيها قواعد االمتحان، ليكرم الطالب أو ورت. ن كاملدفونكا

وال شك أم أحسنوا ضوابط التعليم، وأكملوا طرق التفهيم، . يهان
 لعٍة قَرة االقتداح، وكلَّ متعسدٍةن زوملكوا يف هذا األمر كلَّ

مستصعبة االفتتاح، ومع ذلك مؤونة هذا التعليم قليلة، وأيامها 
  . ا جليلة، فليغبط الغابطوندهائمعدودة، وفو
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 أبادوا من ،ولعمري إن هذا القوم قوم أرسله اهللا لنا وخلرينا
أبادنا، وقلدوا بالنعم أجيادنا، ووجب علينا شكرهم بالقلب 
واللسان، وهل جزاء اإلحسان إال اإلحسان؟ فليتلقه املسلمون 

كرام، ة واإلربباإلجالل واإلعظام، وحيملوا نري طاعتهم على كاهل املَ
ومن عصاهم منا أو خرج عليهم أو حارم فأولئك الذين اعتدوا 

 على املؤمنني وحرام. حدود اهللا ورسوله، وأولئك هم اجلاهلون
جتديفهم حىت يوال مؤمنة أن روا ما بأنفسهم، وما كان ملؤمٍنغي 

ه وعياله، ه وماله، ويتحامى أهلَظ عرضكا حيفَيعصي يف املعروف مِل
فشي اإلويذهب األحزان، وينشئ االستحسان، فخذوا حسان، وي

فأذنوا حبكم اهللا وال متيلوا إىل جذبات . الفتوى أيها املستفتون
ضلون الذين يفتون بغري علم في النفس، وال تأذنوا بآراء العلماء

ضلونوي .كثرية ونعماء كبرية من قيصرة اهلند،  ا آالءإننا لقد عاين
إن اهللا ال يرضى لعباده أن يكفروا وهم فكيف ننساها ونكفر ا، و

ال ريب يف أن القيصرة أحد جناحي املسلمني، وحافظة . منعمون
جودها جودها لنا بركة، وو. آثار اإلسالم، ومن الذين هم حيسنون

لنا متنا براضية، وقد عصمها اهللا من ظلم ذينة، ليست على أز
ل حزب بعنايتها ، ك فضفاٍضا متفرقة يف ذيٍل، آوت أقواموتغاٍض
  . فرحون

وع ـ  وأما فساد قسيسني وتطاوهلم وهبوب مسومهم، وشي
يكة لضالالت الفالسفة وانتشار علومهم، فليس فيها دخل هذه امل
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ج ئمثقال ذرة، وهذه الدولة برية من الظن حبمايتها، بل هذه نتا
عطي لكل قوم نصيب تام منها، وما أعطى قانون القيصرة حرية قد أُ

 يرتاب مدا للقسيسني على املسلمني، بل سوامها يف ذلك، فِلحقا زاي
املرتابون؟ ومن فهم أن القسيسني شعبة من شعب هذه الدولة وأم 

ا، وصار من الذين يعظون بأمر القيصرة فقد ضل ضالال بعيد
  . يظلمون

ومن .. ن من قومهاأمتنع القيصرة من إشاعة دين اإلسالم؟ وكأي
س املساجد فيها وعمرت، فما لكم سسلموا، وأُأ.. دار دولتها نواح

ال تفهمون؟ وعناياا ليست خمتصة بقوم دون قوم، ذلك ظن الذين 
عون على خياالت سطحية، وهم عن حقيقة األمر غافلونيقن .

كيف أقامت يف كل بلدة أندية اإلفادة، ! انظروا إىل آثار فيضها
ها بشورى حت ووشفمنها أندية األدب، ومنها أندية سياسة املدن،
ارا، وفتحت للطلباء احلكماء والعقالء، وأجرت من العلوم أ

ا، وطاملا ا، وأعانتهم إدرارنت لفقرائهم درمها ودينارمـمدارس، وه
داومت على ذلك، فاشكروا هلا أيها املسلمون، وادعوا اهللا أن يدمي 

خلها دوس، ويحعز هذه املليكة الكرمية، وينصرها على الروس املن
يف الذين آمنوا باهللا ورسوله، ويعطيها خري الكونني، وجيعلها من 

  .وتوا حظ الدارين ويسعدونالذين أُ
ف، قد ء سلَز ر كلَّنسيِت، وأُفلَ التقيِتو.. يا قيصرة اهلند

عت احلرية غاية التوسيع،  يف إقامة األمن جهد املستطيع، ووسبذلِت
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 وأخرجت هلم أصداف درر ة،ـوجنيت املسلمني من مهوم ناصب
ناضبة، ورأينا منك راحة القلوب، وقرة األعني وتوديع الكروب، 

فواهمونسِلا لك لو كنت من الذين ي .  
ال . ، وأعطاك ما يف قلبك من التميناءجزاك اهللا عنا خري اجلز

. رقانينيينسى نعماءك ذرية املسلمني، وال ميحى امسك عن دفاتر الفُ
نقطع ذكر مآثرك، فطوىب لك أيتها احملسنة إىل ينقطع الزمان وال ي

الذين كانوا يعونقم .  
إين فكرت يف نفسي يف كماالتك، .. أيتها املليكة املكرمة

 السحاب، مير رأيك يف شعاب املعضالت مر.. فوجدتك أنك حاذقة
 العقاب، ولك يد طوىل يف ك يف الغامضات كزف مداركُفوتِز

راء يف تفتيش احلقائق، وأنت بفضل اهللا من استنباط الدقائق، ومآثر غ
أنت يا مليكة. ونطُخالذين يصيبون يف استقراء املسالك وال ي، 

لة بفكر دقيق ِدعق املَئدقا ني كل جوهر نقي، وتستنبطنيتستشفّ
 السياقة،  املذاقة، مليح حلوذكي، وإن لك يف هذه اللياقة مآثر هنذو

 يف بايل، بعد تصور كماالتك يلقفاآلن قد أُ. وحيمدك احملمودون
وحسن صفاتك، اليت تضوعت رحيها يف العامل، أن أخربك من أمر 

وما أذكره إال بفورة . عظيم، لريتفع به قدرك عند رب كرمي
لغي إخالصي، ألن إخالصي قد اقتضى أن أدعوك إىل خريك، وال أُ

لوازم شكرك، وإمنا األعمال بالنيات، وبصدق النية يعرف 
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 بل ،وما كان ملخلص أن يستشعر أمرا فيه خري حمسنه. املخلصون
  .يستعرض متاعه له وال يكون من الذين يكتمون

أعجبين أنك مع كمال فضلك، .. أيتها املليكة الكرمية اجلليلة
نني فيه بعيون اليت مِعوعلمك وفراستك، تنكرين لدين اإلسالم، وال ت

 دجى، واآلن الحت قد رأيت يف ليٍل. متعنني ا يف األمور العظام
   يف الضحى؟ينرفما لك ال ت.. الشمس

ع األنوار، م أن دين اإلسالم جم-  أيدك اهللا-  اعلمي،أيتها اجلليلة
ومنبع األار، وحديقة األمثار، وما من دين إال هو شعبته، فانظري 

ا ا رغدرزقون منه رزقًوين من الذين يته، وكُربه وجنربه وِسإىل ِح
ن هذا الدين حي جممع الربكات، ومظهر اآليات، يأمر وإ. تعونروي

بالطيبات، وينهى عن اخلبيثات، ومن قال خالف ذلك أو أبان فقد 
فبما إخفائهم احلق وإيوائهم . مان، ونعوذ باهللا من الذين يفترون

وا حظهم الباطل لعنهم اهللا ونزع من صدورهم أنوار الفطرة، فنس
  .عونمنها، وفرحوا بالتعصبات وما يصن

ر الصدور، ويلقي فيها النور، إن هذا القرآن يطه.. أيتها املليكة
ري احلبور الروحاين والسرور، ومن تبعه فسيجد نورا وجده وي

ا يف األرض وال ولُوال يلقى أنواره إال الذين ال يريدون ع. النبيون
 ىزكَّيف أنواره، فأولئك الذين تفتح أعينهم، وت ابغافسادا، ويأتونه ر

وإين بفضل اهللا من الذين أعطاهم اهللا . أنفسهم، فإذا هم مبصرون
من أنوار الفرقان، وأصام من أمت حظوظ القرآن، فأنار قليب 
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مث بعد ذلك أرسلين .  الواصلوند نفسي هداها، كما جيووجدت
ريب لدعوة اخللق، وآتاين من آيات بينة، ألدعو خلقه إىل دينه، 

كرون املوت، أو يطلبون اآليات وبعد فطوىب للذين يقبلونين ويذ
  . رؤيتها يؤمنون

قد كان عليك فضل اهللا يف آالء الدنيا .. أيتها املليكة الكرمية
فضال كبريا، فارغيب اآلن يف ملك اآلخرة، وتويب واقنيت لرب وحيد، 

ريه تكبريامل يتخذ ولدا، ومل يكن له شريك يف امللك، وكب .
خلقون؟ وإن كنت يف قون شيئا وهم يأتتخذون من دونه آهلة ال خيلُ

وهو معي يف كل . شك من اإلسالم فها أنا قائم إلراءة آيات صدقه
حايل، إذا دعوته جييبين، وإذا ناديته يلبيين، وإذا استعنته ينصرين، وأنا 

فهل لك رغبة يف رؤية . أعلم أنه يف كل موطن يعينين وال يضيعين
  وم التنادي؟آيايت، وعيان صدقي وسدادي، خوفا من ي

 لِّبارك اهللا يف مالك، وكُ!  تويب تويب، وامسعي امسعي،رةـيا قيص
فإن ظهر كذيب عند االمتحان، . ما لك، وكنت من الذين يرمحون

ع أيدي وأرجلي، قطَ أو تلَبصل أو أُـتق أن أُفواهللا إين راٍض
ا منك، إال وإن ظهر صدقي فما أسأل أجر .ذحبونق بالذين يحـلوأُ

. اك وأعزك، وآتاك كل ما سألتك إىل الذي خلقك، وربرجوع
 اهلند، وال تكوين ظيمة وقيصرةَك العلافامسعي دعويت، يا مليكة املم

  . من الذين يشمئز قلوم عند ذكر احلق ويعرضون
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 أذهب اهللا أحزانك، وأطال عمرك - أيتها القيصرة الكرمية اجلليلة
 إين - عداء واحلسداء كبدك، وعافاك وحفظك من شر األوعمر فلِذ

كتبت هذه الوصايا خالصا هللا رمحا عليك وعلى عقباك، وأدعو لك 
   .بركات الليل وبركات النهار، وبركات الدولة وبركات املضمار

عك اهللا إىل يوم أسلمي مت.. منيمي تسلَأسِل.. يا مليكة األرض
فظت من األعادي، وحيفظك من اهللا مت وحالتنادي، وسِل

  .احلافظون
أنا امرؤ جذبه اهللا تعاىل من الدنيا إىل .. أيتها املليكة الكرمية

، وصرف اآلخرة، وما أسأله من هذه الدنيا إال رغيفني وكوزة ماٍء
ا وال مزية يف الدنيا وال زينتها، وأريد أن ، ال أريد علوقليب من أهواٍء

أكون بالذين يبسط هلم سررزقون، ويفر يف اجلنة ومن نعمائها ي 
عونرياض حظرية القدس يرت .  

أنا أحد من املسلمني، رزقين اهللا عرفانه، وأعطاين .. أيتها املليكة
ا ملكوت السمنوره وضياءه وملعانه، وأظهر عليوات وحبها إىل ب
هه إىل قليب وصرف عنه خيايل، بايل، وأراين ملك األرض وكر

 زينة احلياة الدنيا  منها، وكذا كلننتفاليوم هو يف أعيين كجيفة أو أَ
   .واملال والبنون

وهو أن .. ا هللاويف آخر كالمي أنصح لك يا قيصرة، خالص
لكك خصوصية تفهمينها، املسلمني عضدك اخلاص، وهلم يف م

في بني ي أعينهم، وألّفانظري إىل املسلمني بنظر خاص، وأقر



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

  

٨٨

م، واجعلي أكثرهم من الذين يقرالتفضيل.. التفضيل. بونقلو! 
ضيهم فإنك رأَ. ويف هذه بركات ومصاحل! التخصيص.. التخصيص

 بدارهم، وآتاك اهللا ملكهم  أرضهم، وداريهم فإنك نزلِتوردِت
فاشكري ربك . ا من ألف سنة مما تعدونالذي أمروا فيه قريب

امللك هللا، يؤيت من . الذين يتصدقون وتصدقي عليهم، فإن اهللا حيب
  .ل أيام الذين يشكرونيشاء، وينـزع ممن يشاء، ويطي

ال شك أن قلوب مسلمي اهلند معك، وال .. أيتها املليكة املكرمة
أستنشق منهم ريح الفساد، وما أرى فيهم نار العناد، وإم رجلك 
وخيلك، املستعدون لفداء النفس وأداء شرائط االنقياد، واحلاملون 

  يف مواطنهاد، بل هم أول خدمِكنن والِولك مجيع شدائد القُ
إشارتك . اإلقدام واالنرباء، وجوارحك يف مواضع الفصل واإلمضاء

. منهم غدرا وال عذرا يرلن ت. هلم حكم، وطاعتك هلم غنم
ن، وكانت فيهم سرر أ كان هلم شولكنهم يا قيصرة اهلند قوم

وتيجان، وكانوا حيكمون على عبدة الصنم كالرعاة على الغنم، 
" اخلالصة"لموا من أيدي ظُب أيامهم من سوء أعماهلم، وفقلِّ

وإخوام، وكانوا يستشرفون وقت حكومتك كاستشراف 
ة احلبلى والدة االبن بقْبون عنايتك رالصائمني هالل العيد، ويرقُ

وقد مضت عليهم أيام كانوا . السعيد، وكانوا بقدومك يستفتحون
لِليف حاختيارات، فيلوعهم يف بعض األوقات  إمارات، وبعصي 
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ادوما قلت .  هذه الدرجات، فإن قلع العادات من املشكالتكار
ا وإمنا األعمال بالنياتلك إال نصح.  

م إليهم ببعض وواهللا إن اخلري كله يف إكرامهم، وردعز 
هم ا يف حيل استيصاهلم وقتِلاملناصب والعطيات، وما أرى خري

كاحليات، وما كان لنفس أن متوت أو تنفى من األرض إال حبكم 
 -فأشفقي عليهم أيتها املليكة الكرمية املشفقة . رب السماوات

 واعفي عين إن رأيت مرارة قويل، فإن احلق ال -اهللا إليك  أحسن
  . خيلو من املرارة، والعفو من كرام الناس مأمول

هم البؤس واالفتقار، وما بقي يف بيوت إين أرى املسلمني قد مس
سقطت العمائم عن الرؤوس، وما . ن واألحجارِبذرية األمراء إال اللَّ

 كانوا يف وقت ذوي حواٍش. بقي للرهن غري األباريق والكؤوس
هم إال جوارحهم،  وقماش، واليوم ال أرى حفدت، ومتاٍعوغواٍش

وأراهم من تقلب األيام كالسكارى، وما هم بسكارى، ولكن 
 يهم من الغم ما يغشى الناس عند ازدياد االعتياص، وانسداِدغِش

وإين أرى أنك كرمية جليلة، ومثلك ال يوجد يف .  املناصطرِق
 ا، تواسني رعاياك بالتعب وانبعاثًزامةًوقد وهبك اهللا ح. امللوك

راحة إال حثاثا، وتستغرقني أوقاتك يف تفقد  عنييالشديد وال تط
. الرعايا وفكر مصاحلهم، وختتارين النصب لعل اخللق يسترحيون

لوا شرفاء املسلمني على  اهلند أن يفضوظين أنك قد قلت لنائبيك يف
، ويقربوهم خبصوصية، ولكن  خاٍصغريهم، وينظروا إليهم بإعزاٍز
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وا األمر، وما رعوا مصلحة إعزاز املسلمني حق رعايتها، النائبني سو
   .بل ما خطر بباهلم أن ينظروا إىل أطمارهم ويسعفون

 األصنام ا من حال مسلمي اهلند، وأما عبدةهذا ما قلت شيئً
، فهم قوم أنفدوا أعمارهم "آرية"و" هندو"الذين يقولون إننا 

كالعبيد واحلفدة، ومرت عليهم قرون وهم كمجهول ال يعرف، أو 
وتعرفني أيتها املليكة اجلليلة أم مسلوبة الطاقات، . نكرة ال تتعرف

مست، وجنودهم جلودهم قد و. ومطرودة الفلوات من دهر طويل
سمت، وزماقد حسر، فر، وظهر عزمهم قد كُم نفوسهم قد ض

فيمشون إىل ما سيقوا وال يعتذرون، وال يريدون عزة، ويف قلوم 
لْنب الِغجلونمة، فهم ال يبس .م من حب قُوالسر يف ذلك أ

حكومة، ومعتاد فقر ومسألة، ال   خدمة، ال أهلةُـمتالحقة مطي
ري قومهم فهم به انتابت امللوك عليهم من غ. من أهل عزة ودولة

 ذات  غوٍرثل املسلمني كمثل ماء ال جيري إال إىل أرٍضم. معتادون
 كقوم لوط، أو كحمري احتجِت حطوط، ومثل عبدة األحجار

تلك عظام خنرة، وهم قوم  .خمروط وقها إىل سوط، أو عصالس
  .كانوا عرجوا ويعرجون

هذا ما رأيت، فقلت نصحا هللا، وإخالصا يف حضرتك، واألمر 
 .إليك، وإنا تابعون
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·b¨aò@ @
ñ†îÐß@ïç@�Ûa@ò•b¨a@püb§a@œÈi@¿@@L´ÈÜĐn�àÜÛ

@¿òÏŠÈ½a@ñ…bí‹@æìäàní@åíˆÛa��ï−aì@ @
�ë@�ïöbie@|ãaì@|ãaì�ë@åí†Ûa@¿@ïãaì�g@œÈi@ @

   
      احلمد هللا الذي جعل العلماء الروحانيني احملد ثني والنبـيني،   ثةَر 

 كدورام كلها، وجعلـهم كاملـاء      وأدم فأحسن تأديبهم، وأزال   
غهم إىل   معارفهم، وبلّ  فهم فأمتّ ى علومهم، وعر  مهم فصفّ وعلّ. املعني

ام وأعماهلم،   لوازم التوفيق يف ني    ققهم فد ووفّ. منارات حق اليقني  
  وأفعاهلم وأقواهلم، حت زكَّى ت وا كسبيكة الذهب بلمع مبني    راَءوا وت .

حبـورهم   وجعـل وجهـه   رح صدورهم، وأكمل نـورهم،      شو
ـ    . وسرورهم، وجعلهم من غريه منقطعني     تورفع مقـامهم، وثب 

 أقدامهم، ونو  واهر هلامهم، وأعطى ج  إر فراستهم و  ر أفهامهم، وطه
السيوف أقالمهم، وملعات الدر كالمهم، وآمنهم من كل خـوف،          

  . وأعطاهم من كل شيء، فتبارك اهللا أكرم املعطني
لكرمي اجلليل الطيب، خامت األنبياء     والصالة والسالم على السيد ا    

 الذي سـبق األولـني واآلخـرين يف االهتـداء،           ،وفخر املرسلني 
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واالصطفاء واالجتباء، والترحم على عباد اهللا، حىت مسي ببعض أمساء       
ال شرف إال وهو األول فيه، وال خري إال وهو الـدال            . رب العاملني 

دى ممن سواه فهو من ى اهلتغعليه، وال هداية إال وهو منبعها، ومن اب
  .اهلالكني
فأرى أيها اإلخوان أن أفصل لكم قليال مـن بعـض           .. بعدأما  

، ومـا   حااليت اخلاصة، وحاالت آبائي، لتزدادوا معرفـة وبـصريةً        
توفيقي إال باهللا الذي أنطقين من روحه، هو ريب وحمسين ومعلمـي،    

  .وهو الذي نورين بأنوار اليقني
ـ  غفاعلموا يا إخوان أن امسي       أيب غـالم    ، واسـم  مدـالم أح

حممد،  لـگُمرتضى، واسم أبيه عطا حممد، وكان عطا حممد ابن          
 حممد ابن فيض حممد، وفيض حممد ابن حممد قائم، وحممد           لـگُو

قائم ابن حممد أسلم، وحممد أسلم ابن حممد دالور، وحممـد دالور            
 ابن حممد   گـ، وجعفر بي  گـابن إله دين، وإله دين ابن جعفر بي       

 ابن عبد الباقي، وعبد الباقي ابـن حممـد          گـ، وحممد بي  گـبي
.  املورث األعلـى   گـسلطان، وحممد سلطان ابن مريزا هادي بي      

  .فذلك امسي وهذه أمساء آبائي، غفر اهللا لنا وهلم وهو أرحم الرامحني
..  ال بد منها يف إيـصال املكاتيـب إيلّ         وإن استطلعتم عالماتٍ  

ضـلع   ..قاديان: أعين بذلك .. معلى لفافة مكتوبك   فاكتبوا هكذا 
، ملك فنجاب من ممالـك هنـد      .. قسمة أمرتسر ..  كورداسبوره
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، يصلين إن شـاء اهللا      "مريزا غالم أمحد قادياين   ": واكتبوا عليه امسي  
  . تعاىل، وهو خري املوصلني

 يف تبيينها خريا وبركـة،      ى لكم من بعض واقعات أر     واآلن أبني 
  . وتفهيم ما ال تعلمون بعلم اليقني

  كانوا من - كما ذكرت فيما مر - آبائي ادة أنّ فاعلموا أيها الس 
عظماء احلراثني، وكانت صناعتهم الفالحة، وكانوا من أهل اإلمارة         

رومة، ذوي   أَ  جرثومة، وأطهرِ  وكانوا من أكرمِ  . والقرى واألرضني 
  فضل ووجاهة، وس  د وأرباب  ناةيدودة ونباهة، باجلـد ومـن     ا

خبايا وبقايا مـن األمـراء       هذه األرض  انوا يف زوايا  وك. املقبولني
وبعضهم كان من مشاهري املشايخ ونادرة الدهر يف التزام         . الصاحلني

 املـشهود   ، العفة وأنواع الصاحلات، وصـاحب األوقـات       ئقدقا
. بالكرامات واآليات وخرق العادات، ومن املتعبـدين املـنقطعني        

ت عليهم مـا    بلفجرة، فص وكانوا يف هذه األرض ثاوين يف الكفرة ا       
وكنا ذرية ضـعفاء مـن      . صبت، وقد ذكرناها من قبل للناظرين     

  . بعدهم ومن املستضعفني
مكرهم، وأخرجوا آباءنا من ديارهم، تـويف       " اخلالصة" وملا مكر 

وبقـي أيب   . جدي يف الغربة، ومسعت أنه مات وهو من املسمومني        
 نفـاض، مـضروب    اإل ي الوفاض، بـادِ   ييتيما غريبا مسافرا خاوِ   

 هل يف الليل املد   النوازل كامللمم مـا   ئ، جيوب طرقات البالد مثل اهلا     م
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وكان شغل أيب يف تلك األيام مكابدة       . يدري ما الشمال وال اليمني    
 -ه  ـ غفر اهللا ل   -صعوبة األسفار أو مطالعة األسفار، ومسعت منه        

لغربـة  ب وا ئكل ما قرأت قرأته يف أيام املصا      : مرارا أنه كان يقول   
وكان يقول مرارا إين جربت اخلاص والعام كما        . والتباعد من الدار  

حيد، وكان مـن     منها أَ   كنت كارهر الوحيد، ورأيت م   ئجيرب احلا 
له قيام، ألنه كـان      فكان أيب طاملا سار كمستهام ليس     . ودينؤاملز

 عن االنكفاء، وكان عرضة لنـزوات      د من أرض اآلباء، وص    خرجأُ
 عمـةً  الـسالبني، وطُ    وسلبِ يل املغتالني ِغذين و ؤعنات امل الظاملني وإ 

 مث بعد تراخي األمد وتالقـي      . ا يف أكف الضائمني   للمغريين وأسري
يستقري أسباب املعاش، لعل اهللا يدرأ بالءه،      " كشمري"د  د، قص مالكَ

  .شاش، ويكون من املطعمنيغِْرويدفع داءه، ويأيت قضاؤه بأيام االطْ
 األيام أن ريب ألبسين خلعة الوجود، ونقلين من         وقد اتفق يف تلك   

زوايا الكتم إىل مناظر الشهود، وصرت على مسقط رأسـي مـن            
وكانت هذه هي األيام اليت بدل اهللا أيب من بعد خوفـه            . الساجدين

له الـوايل،    وأوى. أمنا، ومن بعد عسره يسرا، وصار من املنعمني       
ن غِ  قلبه ملصيبته ومِ   ورقمه ورأى الوايل ما أعطاه     لما كلّ  الليايل، ف  ِري

 ـى    اهللا من العلم والعقل والطبع العايل، شهد توسمه بأنـه مـن أ
واالختـصاص، والتـسليك يف زمـرة        الآليل، فصبا إىل اإلسعاف   

وكذلك . إنك اليوم من أعواننا املكرمني    ،  ال ختف : اخلواص، وقال 
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وميـسرة،  ه عزة وقبوال    ـبه إىل أعينهم، ووهب ل    ن اهللا أيب وحب   مكّ
  ا ومياسرة، وكان هذا فضل اهللا ورمحته وهو أرحـم          ونظر إليه إنعام

  .الرامحني
    اومسعت أمي تقول يل مرار :  إن أيامنا بلت من يوم والدتـك،     د

، فجاءنا   وحمنٍ أنواع كروبٍ ا  وكنا من قبل يف شدائد ومصائب، وذ      
   .كل خري مبجيئك، وأنت من املباركني

 أخرى، ومن عالية إىل عليا، حـىت        وكان أيب يعرج من مرتبة إىل     
  اإلكرام واإلجالل، ِعلَعرج إىل معارج اإلقبال، وخلع اهللا عليه من خ 

  .ه من شيء، وصار من املتمولنيتلَوما أَ
مث غلب عليه تذكار الوطن، واحلنني إىل املـسارح املهجـورة           

 والعطن، فقو    وبة إىل األهل    جواد األَ  ض خيام الغربة والغيبة، وأسرج
  ومتاعٍ  وخضرةٍ ترة بنضرةٍ ا إىل العِ  مـا غان ـملاوالعشرية، ورجع س  

وكان ذلك فعل اهللا الـذي      . باع الباع، خصيب الر   ، رحيب وأثاٍث
 أذهب عن   ا حزننا، وأماط ش جننا، ومعلينا، وتوىل وتكفل وأحسن     ن 

  .إلينا، وهو خري احملسنني
ح،  من السفر املرب   مث عزم أيب على أن يسرب خبته يف الزراعات، لينجو         

 ح من األهل والبنني والبنات، فاستحسن لنفسه اختـاذ         والبني املطو
   الضياع، والتصدي لالزدراع، فأمحد   بفضل اهللا معيشت   ه، واسـترغد 

 فيها عيشت ه، ورصبت من اآلبـاء يف      عليه قليل من القرى، اليت غُ      د
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 يف أشـياء    لـه  وقواه اهللا بعد ضعف املريرة، وبارك اهللا      . زمن خال 
   ِككانت من قبل نوكل ذلك كان من فضل اهللا ورمحته،       .  احلظرية د

 اآليت املوعـود  إن �وإن خفي على احملجوبني، ليتم قول رسـوله   
  . يكون من احلارثني

 وملـا ترعرعـت   . هذا قليل من سوانح أيام والديت وصغر سين       
ووضعت    قليال من الفارسية، ونبذة مـن        قدمي يف الشباب، قرأت 

ا مـن   ا يسري ل الصرف والنحو وعدة من علوم تعميقية، وشيئً       ئرسا
ه يد طوىل يف هذا     ـلت  ا، وكان ا حاذقً افًروكان أيب ع  . كتب الطب 

الفن، فعلمين من بعض كتب هذه الـصناعة، وأطـال القـول يف             
الترغيب لكسب الكمال فيها، فقرأت ما شاء اهللا، مث مل أجد قلـيب             

 يتفق يل التوغـل يف علـم احلـديث          وكذلك مل . إليه من الراغبني  
 بايل مائال إىل أن     ل، وما وجدت  ب من الو  واألصول والفقه إال كطلّ   

 عن ساق اجلد لتحصل تلك العلوم، وأستحـصل ظـواهر           ـمرأش
   .إسنادها، أو أقيم كاحملدثني سلسلة األسانيد لكتب احلديث

 وكنت أجـد قلـيب مـائال إىل    .وكنت أحب زمرة الروحانيني   
وكان القرآن قد شغفين حبـا،      .  ودقائقها ونكاا ومعارفها   آنالقر

 ال مقطوعـة    رمثا األ ورأيت أنه يعطيين من أنواع املعارف وأصناف      
  . وال ممنوعة، ورأيت أنه يقوي اإلميان ويزيد يف اليقني
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ظاهره نور، وباطنه نور، وفوقه نور، وحتته       . ة يتيمة ردوواهللا إنه   
طوفهـا   قُ لـت لِّة روحانية، ذُ  جن. نورنور، ويف كل لفظه وكلمته      
كل مثرة السعادة توجد فيه، وكـل       . تذليال، وجتري من حتته األار    

 تققبس ي    بس منه، ومن دونه خغة، فطوىب  ئموارد فيضه سا  . تاد القَ طُر
ذف يف قليب أنوار منه ما كان يل أن أستحـصلها           وقد قُ . للشاربني

  .بطريق آخر
 حسنه أزيد من    رأيت. ن يل لطف حيايت   وواهللا لوال القرآن ما كا    

هـو  .  هو يف قليب   بِرشمائة ألف يوسف، فملت إليه أشد ميلي، وأُ       
وله يف قليب أثر عجيب، وحسنه يراودين عن        . رباين كما يرىب اجلنني   

. وإين أدركت بالكشف أن حظرية القدس تسقى مباء القرآن        . نفسي
 حييا بل يكون من     وهو حبر مواج من ماء احلياة، من شرب منه فهو         

 يف  غَفـرِ وجه أُ . وواهللا إين أرى وجهه أحسن من كل شيء       . احمليني
وإين أجده كجميل   .  الكمال ةَلبس من احلسن حلّ   قالب اجلمال، وأُ  
ه نصيب كامل مـن تناسـب       ـ ل عطي اخلد، أُ  رشيق القد، أسيلِ  

ة باالستيفاء، وكل نور وكـل      ـسبغت عليه كل مالح   األعضاء، وأُ 
له حظ تام من كـل مـا ينبغـي يف            أعطي.. يئٌ وض .نوع الضياء 

       احملبوبني من االعتداالت املرضية، واملالحات املتخطفة، كمثل حِرو 
 احلواجب، ولَ  ِجلَالعيون، وب ِبه  اخلدود، وه ـ  ف اخل ي صور، وشب ن
 البنان،  ِفر اجلفون، وت  ِمقَ املباسم، ومشم األنوف، وس    ِجلَالثغور، وفَ 
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ـ    ويسر صيب القلوب ، وكل ما ي   رر املزينة والطُّ ستملح يف   األعني وي
  . احلسني

ـ     دومن دونه كل ما يوج     من الكتب، فهي ن ـ  س ، أو  داٍجمة ِخ
ماج، إن كانت عني فال أنف، وإن كان أنف          دِ طة غريِ كمضغة مسقَ 

      ومثلها كمثـل   . حةفال عني، وترى وجوهها مكروهة مسنونة ملو
وجهها فإذا هي كريهة املنظـر      شف برقعها وقناعها عن     امرأة إذا كُ  
  جدا، قد ر هامي جفن بالعم ش، وخد ها بالنح، لَش، وذوائبها بـاجلَ   م

لَررها بالقَ ود ح، وورد ـ  ها بالب خـار، وبـدرها    سكها بالب هار، وِم
بالـم   ا بالشيب    حاق، وقمرها باالنشقاق، وشعاعها بالظالم، وقو

ة النـاس،   ة، تؤذي شـام   نتـن م نٍةِتنة، ن ـ متعف ة فهي كجيف  .التام
ها الفتـضاحهم، ويـتمىن     لُـون أه  يتباكَ ،وتستأصل سرور األعني  

 وها يف ترابالنظيفون أن يدس،عن أنفـسهم إىل أسـفل   ن و أو يذب
  . السافلني

ا من أنـواره، وأزال     ا وافر فاحلمد هللا مث احلمد هللا أنه أنالين حظً       
رة همن النعم الظا    يب إمالقي من درره، وأشبع بطين من أمثاره، ومنح       

، ومـا   ا وقد شـخت   وكنت شاب . والباطنة، وجعلين من اذوبني   
 حت، وما سألت من نعمة إال أعطيت، ومـا         تا إال ف  استفتحت باب

بـت،  ي إال أج   إال كشفت، وما ابتهلت يف دعاءٍ      استكشفت من أمرٍ  
 ، سيدي وإمامي سيد املرسـلني  لك من حيب بالقرآن، وحب     ذ وكل
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ومن . ليه بعدد جنوم السماوات وذرات األرضني     اللهم صل وسلم ع   
أجل هذا احلب الذي كان يف فطريت، كان اهللا معي من أول أمري،             

ري، وحني كنت أقـرأ يف      ئْ عند ظِ  عاريضحني ولدت وحني كنت     
  .املتعلمني

 وقد حبمنذ دنوت العشرين أن أنصر الـدين، وأجـادل           إيل ب
ملناظرات مصنفات عديدة،   وقد ألفت يف هذه ا    . الربامهة والقسيسني 

سج على  كتاب نادر ما ن   ". الرباهني: "ومؤلفات مفيدة، منها كتايب   
قد سللت فيـه    . منواله يف أيام خالية، فليقرأه من كان من املرتابني        

صوارم احلجج القطعية على أقوال امللحـدين، ورميـت بـشهبها           
ل، قد خفض هام كل معاند بذلك السيف املسلو       . الشياطني املبطلني 

فيه . فضيحتهم بني أرباب املنقول واملعقول، وبني املنصفني       نتوتبي
ق العلوم وشواردها، واإلهلامات الطيبة الصحيحة والكـشوف        ائدق

ويل . ي درر معارف الدين املـتني   اجلليلة ومواردها، ومن كل ما جيلّ     
الكحل، والتوضيح، واإلزالة،   : كتب أخرى تشاه يف الكمال، منها     

: م، وكتاب آخر سبق كلها ألفته يف هذه األيام، امسـه          وفتح اإلسال 
ا للذين يريـدون أن يـروا حـسن         ، هو نافع جد   "دافع الوساوس "

   .ون أفواه املخالفنياإلسالم، ويكفّ
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تلك كتب ينظر إليها كل مسلم بعني احملبة واملودة وينتفع مـن            
 معارفها، ويقب هللا  البغايا الذين خـتم ا     ق دعويت، إال ذريةَ   لين ويصد

  .على قلوم فهم ال يقبلون
وملا بلغت أشد عمري وبلغت أربعني سنة، جاءتين نسيم الوحي          

 ريب، ليزيد معرفيت ويقيين، ويرتفع حجيب وأكون مـن          ا عناياتِ يرِب
 بابه هو الرؤيا الصاحلة، فكنت ال أرى        فأول ما فتح علي   . املستيقنني

تلك األيـام رؤيـا     وإين رأيت يف    . رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح     
  يف  منها حمفوظـة  .. ا من ألفني أو أكثر من ذلك      صاحلة صادقة قريب

حافظيت وكثري منها نسيتها، ولعل اهللا يكررها يف وقت آخر وحنـن            
  .من اآلملني

 يف  واء شبايب وعند دواعي التصايب، كأين دخلـت       لَورأيت يف غُ  
    مكان وفيه حفديت وخدمي، فقلت :قـد   روا فراشي، فإن وقيت   طه 

لي إىل أنين مـن  ه وخشيت على نفسي وذهب و     مث استيقظت . جاء
  . ائتنيامل

ورأيت ذات ليلة وأنا غالم حديث السن كأين يف بيت لطيـف            
 رسول اهللا  ا  ر فيه ذكَنظيف، ي� .أين رسول اهللا ،أيها الناس: فقلت 

 يب حـني    فـبش . ؟ فأشاروا إىل حجرة، فدخلت مع الداخلني      �
 أحسن ما اين ب وافيته، وحي ه، وما أنسى حسنه ومجاله ومالحته      حييت

مـا  : قال. ا وجذبين بوجه حسني   شغفين حب . وحتننه إىل يومي هذا   
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هذا بيمينك يا أمحد؟ فنظرت فإذا كتاب بيدي اليمىن، وخطر بقليب           
   ما : قال. كتاب من مصنفايت  .. يا رسول اهللا  : أنه من مصنفايت، قلت

 أخرى وأنـا كـاملتحريين،      اسم كتابك؟ فنظرت إىل الكتاب مرة     
   يـا  : قلت". قطيب: "ا كان يف دار كتيب وامسه     فوجدته  يشابه كتاب

ته فلما أخذه ومس  . ين كتابك القطيب  أِر: قال.  امسه قطيب  ،رسول اهللا 
     فشققها كما يشقق الثمـر،     .  الناظرين يده إذا هي مثرة لطيفة تسر

     عٍنيفخرج منها عسل مصفى كماء م . ل على يـده     العس ةَلّورأيت ب
وكأنه يريين  .. اليمىن من البنان إىل املرفق، كان العسل يتقاطر منها        

ة البيـت   فّكُسلقي يف قليب أن عند أُ     مث أُ . إياه ليجعلين من املتعجبني   
تمي      ذه الثمرة، وقد مـن   �ر أن يكون الـنيب      قدر اهللا إحياءه 

ا وهو يـسعى     جاءين حي  تفبينما أنا يف ذلك اخليال فإذا املي      . احمليني
 إيل  �فنظر النيب   . وقام وراء ظهري، وفيه ضعف كأنه من اجلائعني       

متبسما، وجعل الثمرة قطعات وأكل قطعة منها، وآتاين كـل مـا            
أعطـه  .. يا أمحـد  : بقي، والعسل جيري من القطعات كلها، وقال      

فأعطيته، فأخذ يأكل علـى مقامـه       .  من هذه ليأكل ويتقوى    قطعةً
فع حىت قرب مـن      قد ر  �رسي النيب    أن كُ  مث رأيت . كاحلريصني

تا عليـه،   ر كأن الشمس والقمر ذُ    السقف، ورأيته فإذا وجهه يتألألُ    
ا، مث استيقظت وأنا من     ا ووجد وكنت أنظر إليه وعربايت جارية ذوقً     

  .الباكني
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     فألقى اهللا يف قليب أن املي   حييه اهللا على يدي    ت هو اإلسالم، وسي
، وما يدريكم لعل الوقت قريب،      �هللا  بفيوض روحانية من رسول ا    

 بيـده   �ويف هذه الرؤيا رباين رسـول اهللا        . ظرينتفكونوا من املن  
فأنا تلميذه بال واسطة بيين وبينـه،       . وكالمه وأنواره وهدية أمثاره   

ثنيوكذلك شأن احملد .  
وكنت ذات يوم فرغت من فريضة املساء وسننها، وأنا مستيقظ          

 افبينما أنا كذلك إذ   . ا كنت من النائمني   ما أخذين نوم وال سنة وم     
  مسعت صوت صفنظرت فإذا املِ  .  الباب كون يأتونين مسارعني  كُّد .

 فإذا دن  م مخسة مباركة   وا مين عرفتأ  .. ا مع ابنيه وزوجته    أعين علي
. اللهم صل وسلم عليه وآله إىل يوم الـدين        . الزهراء وسيد املرسلني  

   رأ ورأيت أن الزهراء وضعت   حتنن  بنظراِتسي على فخذها ونظرت 
أعرف يف وجهها   كنت . يف نفسي أن يل نسبة باحلـسني         ففهمت 

. ، واهللا يعلم وهو أعلـم العـاملني       هوأشاه يف بعض صفاته وسواحن    
ورأيت  ا أن علي �  أنا ألفته،  .. ا ويقول هذا تفسري القرآن     يريين كتاب

وكان رسـول   . هت إليه يدي وأخذ   فبسطت. وأمرين ريب أن أعطيك   
 يرى ويسمع وال يتكلم كأنه حزين ألجل بعض أحـزاين،           �اهللا  

      البيت من  ت   من قبل، أنار   ورأيته فإذا الوجه هو الوجه الذي رأيت
  .نوره، فسبحان اهللا خالق النور والنورانيني
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وكنت ذات ليلة أكتب شيئا فنمت بني ذلك،  فرأيت رسول اهللا            
 كأنه يريد أن يعانقين فكان مـن        ووجهه كالبدر التام، فدنا مين    � 

، ورأيت أن األنوار قد سطعت من وجهه ونزلت علـي         . املعانقني
 أين أدركها بـاحلس ال      نتيقَحىت أَ  كنت أراها كاألنوار احملسوسة   

 أنـه  مين بعد املعانقة، وما رأيت  أنه انفصل  وما رأيت .  الروح رببص
  . كان ذاهبا كالذاهبني

ين ريب  ب أبواب اإلهلـام، وخـاط     حت علي تمث بعد تلك األيام، فُ    
  :وقال
 نذرا ما أُ   لتنذر قوم  ،م القرآن ن علّ محالر.  بارك اهللا فيك   ، أمحد يا"

يا .  وأنا أول املؤمنني   مرت إين أُ  لْقُ. آباؤهم، ولتستبني سبيل ارمني   
 ومطهرك من الذين كفروا وجاعـل   متوفيك ورافعك إيلّ  ينعيسى إ 

ـ إنك ال .  كفروا إىل يوم القيامة    الذين اتبعوك فوق الذين    وم لـدينا   ي
أنت مين مبنـزلة توحيدي وتفريدي، فحان أن تعـان         . مكني أمني 

تقيم الـشريعة وحتيـي     . ويعلمك اهللا من عنده   . وتعرف بني الناس  
واهللا يعصمك من عنده ولـو مل       . ميإنا جعلناك املسيح بن مر    . الدين

احلق من ربـك    . سواهللا ينصرك ولو مل ينصرك النا     . يعصمك الناس 
 أنت وجيـه  . يا أمحدي أنت مرادي ومعي    . نن من املمترين  وفال تك 

كم بقل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيبِ      . اخترتك لنفسي . يف حضريت 
  ". عليكم وهو أرحم الرامحنيم لكم ذنوبكم ويرحراهللا ويغِف
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بن إنا جعلناك املسيح   ":   هذه نبذة من إهلامايت، ومن مجلتها إهلام      
لت املسيح ابن   ِع قد كنت أعلم من أيام مديدة أنين ج        واهللا و ."مرمي

ا إىل تأويله، بل مـا      خفيته نظر أَ ولكن،   يف منـزله  مرمي، وأين نازلٌ  
وتوقفت يف اإلظهار   . بدلت عقيديت وكنت عليها من املستمسكني     

   عشر سنني، وما استعجلت  وما بادرت   حِ  وما أخربت ب  ا ا وال عـدو
 اهلند كم   وإن كنتم يف شك فاسألوا علماء     . ا من احلاضرين  وال أحد

اقـرؤوا    أو ،� متوفيك ينيا عيسى إ  �: مضت من مدة على إهلامي    
   ".الرباهني"

رة والرضاء وأمر اهللا تعاىل حىت تكـرر ذلـك          يوكنت أنتظر اخلِ  
 فع الظالم، وتواتر اإلعالم، وبلغ إىل عـدة يعلمهـا رب         اإلهلام، ور

، وظهـرت   ) مبا تؤمر  عدفاص: (ت لإلظهار بقوله  وخوطب. العاملني
        ـ عالمات تعرفها حاسة األولياء وعقل أرباب االصـطفاء، وج ي لّ

د األمر، وشرح الصدر، واطمأن اجلنان، وأفىت القلب،        الصبح، وأكّ 
  .وتبني أنه وحي اهللا ال تلبيس الشياطني

 مث ما اكتفيت ذا بل عرضته على الكتاب والسنة، ودعوت اهللا          
 وظهر علي . دينق اهللا نظري فيهما وجعلين من املؤي      ن يؤيدين، فدقّ  أ

قـد   �بالنصوص البينة، القرآنية واحلديثية، أن املسيح بن مـرمي     
ق بإخوانه من النبينيويف وِحلت.  
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        ة القطعية،  نوكنت أعلم أن وفاة املسيح حق ثابت بالنصوص البي
ال تلبـيس وال    و عليـه    القرآنية واحلديثية، وأعلم أن إهلامي ال غبار      

ختليط، ومع ذلك كان يقيين بأن اعتقاد املسلمني يف نزول املـسيح            
      حق ال شبهة فيه وال ريب، فعس تطبيقهمـا وكنـت مـن       ر علي 

فما قنعت بالنصوص فقط، ألين وجدت يف األحاديـث         . املتحريين
    رائحة قليلة يسرية من دن االختالف بظاهر النظر، وإن كانـت       خ

وية القاطعة معنا وبأيدينا، وكان القرآن معنا كله، بـل          الدالئل الق 
غ من شقوقها وتبلّ    نقية بيضاء اليت يتألأل كل شق      ابتغيت معرفة تامةً  

  . إىل احلق اليقني
فتضرعت        ا لكشف   يف حضرة اهللا تعاىل، وطرحت بني يديه متمني

سر النـزول وكشف حقيقة الدجال، ألعلمه علم اليقني وأرى به          
 من متلِّ وعمتِهل فتوجهت عنايته لتعليمي وتفهيمي، وأُ ،عني اليقني 

لدنه أن النـزول يف أصل مفهومه حق، ولكن ما فهم املـسلمون            
حقيقته، ألن اهللا تعاىل أراد إخفاءه، فغلب قضاؤه ومكره وابـتالؤه           

  ف وجوههم عن احلقيقة الروحانية إىل اخلياالت       على األفهام، فصر
ا ا مستور وبقي هذا اخلرب مكتوم   . من القانعني اجلسمانية، فكانوا ا    

 يف السنبلة، قرنا بعد قرن، حىت جـاء زماننـا، واغتـرب             بكاحلَ
اإلسالم، وكثرت اآلثام، وغلبت ملة عبدة الصليب، فصالوا علـى          

ـ  كفْوا س ني، وأحلُّ املسلمني باالفتراء واملَ   ع كـانوا كـصيد     اٍقش 
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نياحلرم .فصنستطيع إحصاءها، وضـاقت  ت علينا مصائب كنا ال    ب 
   فـأراد اهللا أن    . قلتنا باستشراف الناصرين  األرض علينا، وتورمت م

طالب احلقيقة، من األعـايل واألداين،       يأيت بصبح الصداقة، ويعني   
بنالوِ ِوض   وكنا أحق  . رة املعاين، ويشفي صدور املؤمنني    شاح عن خمد

دراء املصطفى، ودعوة   ا وأهلها ألنا رأينا بأعيننا إطراء املسيح واز       
  الناس إىل ألوهي   خري الورى    ة ابن مرمي وسب �  مع  ، ومسعنا السب 

علينا، لتكـون    فكشف اهللا احلقيقة  . ينحرقنا بالنار ني، وأُ الشرك واملَ 
  النار علينا برد ا، وكان حقا علـى اهللا نـصر املـضطرين         ا وسالم .

نظريه يف  فأخربين ريب أن النـزول روحاين ال جسماين، وقد مضى          
ا إال  وإن اهللا ال يبدل سنته وال عاداته، وال يكلف نفس         . سنن األولني 

  .وسعها، وكذلك يفعل وهو خري الفاعلني
 األهوية املهلكة وابتـداع      عند هب  ،والسر يف ذلك أن لألنبياء    

  وتنـزالت إىل هذا العامل، فإذا جاء وقت       ياٍت تدلّ ،املسالك الشاغرة 
يء فتنة تؤذيه، يطلب من ربه حمط أنـواره،         ي نيب ونـزوله مبج   تدلّ

 هـومظهر إرادته وأنظاره، ووارث روحانيته، ليكون هذا املظهر ل         
ا من عباده، ويلقي إراداته يف قلبه،       ه ربه عبد  ـل فيعد. شطنينن امل م

   فيكون هذا العبد أشد  مناسبة وأقرب  ه      جوهرا من ذلك النيب، ويشا
مل مـا   كه هو، وي  كاملة كأن   تامةً ةًمن حيث اهلوية املبعوثية مشا    

تزيوذلك سر عظيم من األسرار السماوية،      .  يف قومه املخذولني   ف
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اها إال الذين أوتوا العلم من عنـد        ما يفهمه عقول سطحية، وال يلقّ     
اهللا، وما كان لعني القت االعـتالل أن جتتلـي اهلـالل، فطـوىب              

  . للمبصرين
نه ال يكشف قناع األخبار اآلتية      وقد جرت عادة اهللا تعاىل على أ      

من كل جهة إال يف وقتها، ويبقي قبل الوقت بعـض إغماضـات             
للذين جيدون زمان ظهورها،  ومعان مطوية ومستورة مكتومة، ابتالء   

م، وقد مضت          فيفضم، ليهينهم أو يكرمهم بامتحااخلتم يف زما 
ألمـر   ألن ا  �وال يرفع األمان من ذلـك،     . سنته يف فتنة املسلمني   

املقصود يبقى على حاله، مع قرائنه القوية وصفاء زالله، فال يتطرق           
                                                           

األصل احملكم واخلفري األعظم يف طرق املكاشفات الذي هـو كقـانون             �
ت الواقعة يف هذا العامل العنصري علـم     بواعاصم من سوء الفهم يف تفسري الن      

 كشفي عن   ٍرـ أم وز صرف وال جي . تأويل األحاديث الذي يعطى للصديقني    
التأويالت املصرحة يف هذا العلم إال عند قيام قرينة قوية موصلة إىل الـيقني،              

    أُ املكاشفات،  كاشفة ألسرار  غٍةلعل مبنـزلة   ألن هذا العلم إمنا ج  حكمـت 
فكما أن اللغات املستعملة اجلارية علـى        .رض اتباعها للمؤمنني  وفُ قواعدها

اللغوية يف العـامل الـسفلي وحجـة قاطعـة           ازعاتاأللسنة قاضية حلل التن   
للمتكلمني، كذلك علم تأويل األحاديث وقواعده اليت رتبها لـسان األزل           

هذا احلكم فقد جار جورا      حكم مسلم لقضاء التنازعات الكشفية، ومن أىب      
مثال إذا احتذيت حذاء يف رؤياك فال جيوز لك عند          . عظيما وهو من الظاملني   

عىن يف لغات هذا العامل السفلي، بل جيب عليك         من احلذاء ما ي   تأويله أن تعين    
 أو  أن ترجع إىل لغة وضعها اهللا لذلك العلم الروحاين، فتؤول احلذاء زوجـةً            

ومعاشعةَس  .منه. نيئ هذا السر فإنه ينجيك من آفات املخطذْفخ.  
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يف أعني الناس، لريى من      االختالل إليه، وإمنا جيدد اهللا حلل ظهوره      
. سـاكنني   النطاق للرحلة من خريبته كانوا آباؤه فيـه        كبد ح يعِق

ن سوء الفهم، وأما وعد اهللا فهـو        مواحلق أن كل ظن فاسد ينشأ       
لنا مث   ىنن وعود أس  وكم مِ . ال خالف، واهللا ال خيلف امليعاد     يظهر ب 

إن الـسفهاء مل     ،ولعمـري .  لنا كما وعد وهو خري املنجزين      أجنز 
حيفظوا كالم اهللا كله يف أذهام، وآمنوا ببعض اآليـات وكفـروا            

ـ      وأراهـم أسـارى يف     . نيضببعضها، وجعلوا القرآن واحلديث ِع
لتشاجرات، ولو أم تفكروا للتطبيق لفـتح       سالسل االختالفات وا  

اهللا عليهم بابا من أبواب املعرفة، ولكن غـضوا وتركـوا القـرآن             
  .مهجورا، فطبع اهللا على قلوم وتركهم ضالني

ا الدجال فامسعوا أبني لكم حقيقته من صفاء إهلـامي وزاليل،           مأ
فت للمخالفني تثقيف العـوايل، خـذوه وال        وهو حجة قاطعة ثقِّ   

  . نوا ناسني أو متناسنيتكو
قد كشف علي أن وحدة الدجال ليـست وحـدة          ! أيها األعزة 

وعية، مبعىن احتاد اآلراء يف نوع الدجالية، كما        نشخصية، بل وحدة    
فاملراد .  للمتفكرين يدل عليه لفظ الدجال، وإن يف هذا االسم آياتٍ        

من لفظ الدجال سلسلة ملتئمة من مهم دجاليـة، بعـضها ظهـري             
كـل لبنـة     القالب،  متحدة ٍنِبيان مرصوص من لَ   بن  كأا للبعض،

دخلت تشارك ما يليها يف لوا وقوامها ومقدارها واستحكامها، وأُ        
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ف  ردِ بعضها يف بعض، وأشيدت من خارجها بالطني، أو كركـبٍ         
ون مـن شـدة     ر ي - ةلّشمِع م ةًلِّمِش ني ممتط - بعضهم بعضا، وهم  

ونظريه يف القـرآن خـرب      . رينسرعتها رجال واحدا يف أعني الناظ     
 متفرقة من شدة اجلوع، ومسـي       تالدخان، فإنه كان سلسلة خياال    

وهذا سـر ال   ��يوم تأيت السماء بدخان مبني   �بشيء واحد وقيل    
   .نيي الغِبعليه فهم طلّافة، وما ي إال العرايعرفه

وقد جرت عادة الناس، عربا وعجمـا، أـم إذا رأوا كيفيـة             
 ،زل الواحد، حنو أدوية خمتلفـة     ـزلوا يف من  ـنراد في وحدانية يف أف  

 فإذا خ   لط بعضها ببعض، ودق حق وحصل هلا مـزاج واحـد،      وس
وأثر واحد، فما عليك من ذنب إن قلت إنه شيء واحد حصل من             

  .العجني
وأنت تعلم أن الناس إذا اجتمعوا يف أرض وألقوا فيها مراسـي            

     بعضهم بـالبعض تعلقـا      السكون، وحصل هلم نظام متدين وتعلق 
 النسب واإلضافات غري قابلة االنفكاك والزوال،       مستحكما، وحتقق 

لوا منها إىل أرض من األرضني، فـإن        حتوا وما أرادوا أن ير    واستقر
، وجتري على مجاعتـهم أحكـام       "بلدة: "شئت تسمي جمموعتهم  

وإن اتفق  . الواحد، وما هو واحد يف احلقيقة، وما أنت من امللومني         
، وذكرم كما   "جاءين البلد ": م جاءوك للقائك فإن شئت قلت     أ

                                                           
  ١١:الدخان سورة  �
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يذكر الفرد الواحد، وما يعترض عليك إال جاهل أو الذي كان من            
فكما أن األماكن يطلق عليها اسم الواحد مع أا ليست          . املتجاهلني

بواحدة، كذلك ال خيفى على القرائح السليمة، والذين هلم حظ من           
لطـائف اسـتعارام، أن أذيـال هـذه         أساليب لسان العرب و   

   ا، وليست حمدودة يف مورد خـاص،       االستعارات مبسوطة ممتدة جد
  . فانظر حىت يأتيك اليقني

وعجبت لقوم يزعمون يف الدجال أنه رجـل مـن الرجـال،            
 وهـو إىل اآلن مـن       �ويقولون إنه كان يف زمـن رسـول اهللا          

أال يعلمون أن   ! كيف حيكمون ..  رأيهم  هلم ولوهنِ  فأُ. املوجودين
 ما على األرض من نفس منفوسـة        ،أقسم باهللا :  قال �رسول اهللا   

يعين بذلك أن الناس كلـهم      . يأيت عليها مائة سنة وهي حية يومئذ      
ون ؤفما هلم يقر  . ميوتون إىل مضي املائة، وما يكون فرد من الباقني        

  مث يضلون املسلمني؟ " سلمامل"و" البخاري"
كثريا  جتاز قد أ انعظيمتان   االعتقاد مصيبت  إن يف هذا  ،  أيها األعزة 

نان، فال ختطـوا  من الناس إىل نريان الكفران، ومنعتاهم من مرتع اجلِ       
والمها املصيبة اليت قد ذكـرت  أُ. صراطكم وال تكونوا من املتخطني   

 الذي أكده بالقسم، فإياكم وسوء      �من استلزام تكذيب قول النيب      
موا بني يدي اهللا ورسـوله، وال       قدال ت . األدب وكونوا من املتأدبني   

 واعلموا أنه صادق صـدوق  ،�تعصوا بعد ما بني لكم رسول اهللا        
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فاخفـضوا جنـاح     .إن هو إال وحي يوحى    .. ما ينطق عن اهلوى   
  .إن كنتم صاحلني  � الذل، وال تأبوا قول رسول اهللا

أال تـرون إىل    . واملصيبة الثانية ظاهرة ال حاجة هلا إىل البيـان        
هم اكيف أقام الناس على توحيد عظيم و      .. ن وتعليم الرمحن  الفرقا
 عن سكيف ميكـن أن خيـرج      .. املشركني؟ فتفكروا يف قلوبكم    ِنن
 ويـسخر   ، وحييي األموات ويري اآليـات     ، كما تزعمون  لالدجا

ا أن   وكان أمره إذا أراد شـيئً      ،السحاب والشمس والقمر والبحار   
من القرآن؟ أهـذا تعلـيم      متم  لّ أهذا ما ع   ؟ه كن فيكون  ـيقول ل 

   قـريش ال  سراة العرب وعظـائمِ له دماُء فكالفرقان؟ أهذا الذي س 
تالف؟ اشهدوا   مِ مضمهم املسلمون ه  ، وهض  ويف كل مصاف   ببدٍر

 ،كيف ينسخ تعليم القرآن وينبذ كالقـشر     . وال تكونوا من الكامتني   
لتضليل نوع  اجئ وجييء الدجال املف ، إىل النشر  يِوطْ املَ رشنويفيء املَ 

    وتفسدون  ع الصداقة وتنسون يوم احلشر؟    لَالبشر؟ مل خترجون من خ
أميكن . يف األرض بعد إصالحها، اتقوا اهللا وال تكونوا من املعتدين          

 أن السي      ئل أغري اهللا قادر قـال      د الذي كسر األصنام بالعصا، وإذا س
 الكرمي وخـالف التوحيـد     مكم أمورا خالف القرآن   ال، أهو يعلّ  

إنه أغري من كل غيور هللا وتوحيده، فال تفتروا عليه          .. العظيم؟ كال 
يهة وال تكونوا فريسة الشياطنيِضع.  
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هذان بالءان يف اعتقادكم، ومصيبتان على دينكم وتوحيـدكم،         
نت، ولتعليمه حتزمـت،    ا املعىن الذي بي   وأم. وصالحكم وسدادكم 

ن تكذيب النيب   حة من شرك وال م    ئفكله خري ال حمذور فيه، وال را      
، بل هو أقر للعني، وفيه جناة من الثقلني، فاقبلوه وكونـوا مـن              �

  .الشاكرين
 قيد، وتفـو  وكيف تظنون يف الذي هو يف زعمكم من أبناء الغِ         

 ضعيفة ال من الشيطان املريد، أنـه يتقـوى كالـشياطني،            ٍدأْن ر ِم
 .دغاريد، بل يكون أزيد منهم ويصلب كاحلدي      ويشاه يف بعض األ   

 تفكروا يـا ذريـة      .اه جسم ال يسع إال يف سبعني باع       ـويكون ل 
أجيوز أن يتعطل اهللا يف وقت خروجه، ويقدر الدجال على          ! يِنراحلُ

 وجنةٌ  وتصري حتت أمره مشس وقمر ونار وماء       .كل أمر وكل ضيم   
 ويطوف علـى كـل األرض يف        .ن األرض وقطعة كل غيم    ئوخزا

حتت لواء الطاعة، ويضع الفـأس      ساعة، ويدخل املشارق واملغارب     
يهم مرة أخرى، ويري    ـن مث حيي  ـيقَّعلى رأس الناس، وجيعلهم شِ    

، ��فيمسك اليت قضى عليها املـوت     � :كذب آية الفرقان   اخللق
الني؟ يسحق التوحيد حتت أرجله     ـويكون على كل شيء من الفع     

ربنا عما يصفون، واحلمد هللا رب       وكان به من املستهزئني؟ سبحان    
  .املنيالع

                                                           
  ٤٣ :الزمرسورة   �
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، فاقبلوه بوجه   ، وفهم السر بر   سر إن حتت هذا النبأ   .. أيها الناس 
  . يرحم اهللا عليكم وهو أرحم الرامحني. طليق وكونوا مسعدين

تين عليهـا،   مين اهللا من عنده وثب     هي العقيدة اليت علّ    ،أيها األعزة 
 وما استجادوا قـويل هـذا وارتـابوا         ،نييفما استصوبه بعض الغبِ   

طـانيت وال  وا واستعجلوا يف إكفاري، وما أحاطوا علـى بِ  ركواستن
راري، وحنتوا تانات وأكفروا وجـاءوا مبفتريـات        هاريت وال سِ  ِظ

 ط بتلـك املـروش إيلّ    كالشياطني، ليفر ـ  ذم، أو يلحقـين و صم ،
. وليختلبوا القلوب مبزخرفام، وأتراءى يف أعني الناس من الكافرين        

   ـ   طت، وقرِ لَطت وث ورأيت نفوسهم قد ثع ن حقـد   حت وتعفنت ِم
    صِعوغل، وصاروا من الذين ي صِلرون وي   ـ قون، ويؤذون الناس حب ِةم 

 وال  ، وما بقي فيهم مـن حـب       لٍّهم كصِ نسنطقهم، وينضنضون لُ  
لبم يف غيابة جكأ ،ومن املغرقني،ب .  

عائي إال   إين دعوت قومي ليال وارا، فلم يزدهم د        ،أيها األعزة 
ا،  فرار   م جهارمث إين دعو   ا، مث إين أعلنت  هلم إسرارا،    هلم وأسررت 

استغفروا ربكم واستخريوا واستخربوا، وادعوا اهللا يف أمـري       فقلت 
  ميددكم بإهلامات وي  ا، فما مسعوا كلميت، وأعرضوا     ظهر عليكم أخبار

وما كـان   . ا، ورضوا بأن يكونوا إلخوام مكفرين     ا واستكبار وعت
ن قالوا ائتوا بأحاديث شاهدة على ذلـك إن كنـتم           حجتهم إال أ  

 هلـم،   وهم يدرسون كتاب اهللا وجيدون فيه كل ما قلت        . صادقني



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

  

١١٤

 عليهم، ولكن ختم اهللا     ون الصحاح وجيدون فيها ما أظهرت     ؤويقر
  .على قلوم وكانوا قوما عمني

ها موضوعة على التحقيـق، بـل        أرى أن األحاديث كلّ    ولست
تلفيق، ومع ذلك فيها اختالفات كثرية، ومنافاة       بعضها مبنية على ال   

كبرية، وألجل ذلك افترقت األمة، وتشاجرت امللة، فمنهم حنبلـي          
    وال شك أن التعلـيم     . عنيوشافعي، ومالكي وحنفي، وحزب املتشي

كان واحدا، ولكن اختلفت األحزاب بعد ذلك، فترون كل حزب          
ال يريد أن خيرج منها وكل فرقة بىن ملذهبه قلعة، و . مبا لديهم فرحني  

      م متحـصنني   ماِسولو وجد أحسن منها صورة، وكانوا لعإخوا  .
نـذر  فأرسلين اهللا ألستخلص الصياصي، وأسـتدين القاصـي، وأُ        

 بلـةَ  النواصي، وقِ  كالعاصي، ويرتفع االختالف ويكون القرآن مالِ     
. فلما جئتهم أكفروين وكذبوين ورموين ببهتانات وإفك مبني      . الدين
ـ عنهم مغلوال، وصِف تناصدي أرى علمهم خمسوال، وجِ وإين م ذْ عرا

  .مطلوال، وأرى صورهم كاملمسوخني
. وقد بعثين اهللا فيهم حكما فما عرفوين وحسبوين من امللحـدين          

     آذوين حبصائد ألسنتهم، ورأيت منهم ظلم ا وهضم بوا يل  ا، وقلّ ا كثري
كن عصمين اهللا مـن     األمور، وأرادوا أن يتخطفوين من األرض، ول      

ا يف ورأيت كل أحـد منـهم مـار    . شرورهم وهو خري العاصمني   
عأيها احلـسداء   :  وهداه، فقلت  �ا سبيل رسول اهللا     واه، وتاركً ش
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دون لالجتالد، جتِل. نتم فيما ظننتم  أسأمت فيما صنعتم، وحر   .. اجلهالء
  العباد، ولن تستطيعوا أن تضروين ولـو       وأنا حتت أتراس اهللا حافظِ    

أحمش   ما ! يا حسرة عليكم  . د الغيظ خدودكم   احلقد جلودكم، وسو
ومـا أرى  . ر وبقي خرائفمف الت أرى فيكم املتضرع اخلائف، خرِ    

إن أنـتم إال كـاألموات، وإن أنـتم إال          .. فيكم رائحة احليـاة   
  .كمذعوفني

أال ال ترِ  : لطاملا قلت هلم  ..  اهللاِ وأميـا   دوا خماوفاإلكفـار، فإ 
 كل   ما رابكم، وأستسلّ   ِفنتعالوا أَ . األخطار وفلوات التبار  مقاحم  

  .  أمنيوا ألسنتهم، وما جاءوين كتقيكم، فما كفّ نابسهٍم
وين نصوص كتـاب اهللا ألوافقكـم،        أر ،أيها العلماء : مث قلت 

ألرافقكم، فإين ما أجد يف كتاب اهللا وآثـار          � وأروين أثر رسوله  
مي، فـأروين خـالف ذلـك إن        بن مر  سيحاملإال موت    �ه  رسول

فلم ال  .. نة من عند ربكم   وإن كنتم على بي   . موين من الكاذبني  متزع
 تأتونين بسلطان مبني؟ وإن شئتم أن ختتربوين فتعالوا عاينوا آيـات          

قـوا  فمز.. فإن بدا كذب فمـي    . صدقي أو أروين شيئا من آياتكم     
    صدق قويل، فـإليكم مـن       وظهر أدمي، وأريقوا دمي، وإن غلبت 

واتقوا اهللا وال تعتدوا أمام ربكم يف العصيان، فإن عينه على           . حويل
طرق اإلنسان، وهو يرى كل خطواتكم، ويعلم دقائق خطـراتكم،          

  . ه قانتنيـفما لكم ال ختافونه؟ قد نزل اهللا يف عرائكم فقوموا ل
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اإلميان نور البشرية، ونور اإلميان عرفان، ومن فقدمها فهو دودة          
ـ        عمن  . ال إنسان   برف السر فقد عرف الرب، فقوموا وجتسسوا اللُّ

الذي هو باطن الباطن ومعىن املعىن ونـور النـور، وال تفرحـوا             
هذا . وال تكونوا كامليتني  ! البصارة البصارة ! احلياة احلياة . بالقشور

هو ريب، وجيدي حتت نـريه،      . ما قلت هلم، وفوضت أمري إىل اهللا      
  .وال جيعلين من التائهنيوأعلم أنه ال خيذلين وال يضيعين، 

 رأيـت ن لكم بعض حلمي ومكاشفايت،      أبي..  أيها األعزة  اآلنو
ف األيـام، فجعلـين      بعد ما رأيته يف مـستطر      �فيها رسول اهللا    

  . مام، ألحارب الفراعنة والظاملنيخِلين لالصدام، وأعدركالِع
إين رأيته مرات، بعد ما وجـدت منـه بركـات           .. أيها السادة 

ن بعضها لكم لعلكم تتفكرون يف أمري، ولعلكم         فاآلن أبي  ومثرات،
وا مين كثـور الـوحش،      فإن القوم فر  .  بعني املبصرين  تنظرون إيلّ 
ملتهبة، وقاموا   زامتها، وكانوا كجذوة  طاط اإلنسانية وحِ  وتركوا شِ 

 اهم، وسـهومةَ ري هوكةَوين سوأر. ٍنيج كومذَ ِق وطبعٍ يِعب س ٍديدفَب
واتفقوا على إيذائي وازدرائي ببغي وطغيان، وسـابقوا يف         اهم،  حمي

 االفتراء كفرس         م من املقـرعنيي رهان، لكي ال يكونوا يف إخوا .
ية، أعرضـت وجئـت     ا، ومساءهم مـصحِ   رفْفلما رأيت أرضهم قَ   

  .عنيحضرتكم مبائي املَ
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فيها لـنب   جئناكم راغبني يف خريكم دية.. أيها األعزة والسادة 
واآلن أبـني   . مهات الروحانية، فتعالوا لشربه وأتوين ممتثلني     أثداء األ 

  .  للسامعنيالرؤيا إراحةً
 يف املنام كأين يف حلقة ملتحمـة، ورفقـة          رأيت.. أيها الكرام 

مزدمحة، وأبـني بعض املعارف جبـأش مـتني، ولـسان مـبني            
ه،  رؤيت حربع لطيف نظيف، ينفي الت    ورأيت أن املكان ر   . للحاضرين

الناظرين هيئته، وكنت أخال أنه مكاين، فحبذا هو من مكان،       ويسر 
ال .. ورأيت عندي رجال من العلمـاء     . �رأيت فيه سيد املرسلني     

جاثيا على ركبته، ينكر علي لغباوته، ويكلـب        .. بل من السفهاء  
  . اللجاج لشقاوته، ورأيته كاحلاسدين علي

  فاشتد غضيب وقلت :م  .. ا هلؤالء العلماء  تعسمن أعداء الـدين   إ .
 هل من امرئ  خيرجه من هذا املقام، كـإخراج األشـرار             :فقلت

الضنني؟ فقـام رجـل مـن       ين  ام، ويطهر املكان من هذا القر     لئوال
 خدامي، وهمـن ذلـك      بإخراجه من أمام عيين ومقامي، ليؤمنين      م

طه من املكـان،    أَه ويذ بفرأيت أنه أخذه وجعل يدفعه ويذُ      .نينطال
خرج فأصبح مـن    حىت أُ  كرب وفزع مع االردمان،   رطيط و ولـه  
  .الغائبني

 قائم، وكأنه كان يرى     �نا رسول اهللا    تذَفرفعت نظري فإذا حِ   
     ـضت       . هكل ما وقع بيننا مواريا عيانفأخذين هيبة من رؤيتـه، و
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    فإذا دنوت منه  .  كاخلادمني أستقري مكانا يناسب شأنه، وقمت � 
    ـ   .. يته من قبل   قد رأ  ونظرت إىل وجهه، فإذا وجه ا ما رأيت وجه

أحسن منه يف الدنيا، فهو خامت احلسينني واجلميلني، كما أنه خـامت            
، الذي  "آةرامل "ا فإذا هو كتايب   ورأيت يف يده كتاب   . النبيني واملرسلني 

الرباهني"فته بعد   صن ."   ـ     وكان قد وضع إصبع ه، ا على حمل فيه مدح
وإصبع       د لَ ا على حمل فيه مدح أصحابه، وقد قيما وهو يتبسم    ظَح ه
مث . ، وكان ينظر إليه كالقـارئني      هذا يل، وهذا ألصحايب    :ويقول

احندرت طبيعيت إىل اإلهلام، فأشار الرب الكرمي إىل مقام من مقامات           
 مث استيقظت، فاحلمـد هللا رب       ".هذا الثناء يل   ":وقال،  "رآةـامل"

  .العاملني
، والناس  �يب طالب   ا ابن أ   يف منام آخر كأين صرت علي      رأيتو

      يتنازعونين يف خالفيت، وكنت فيهم كالذي ي ضام وين ويغـشاه   مته
    وكنت أخـال   ..  إيل �فنظر النيب   . ئنيأدران الظنون وهو من املرب

 فقال وهـو  . نفسي أنين منه مبنـزلة األبناء وهو من آبائي املكرمني        
  فعلمت يف نفسي   ".هم وأنصارهم وزراعتهم  عد..علي يا" :متحنن

أنه يوصيين بصرف الوجه من العلماء وترك تـذكرهم واإلعـراض           
فـإم ال   . عنهم وقطع الطمع واحلنني من إصالح هؤالء املفسدين       

يقبلون اإلصالح، فصرف الوقت يف نصحهم يف حكـم إضـاعة           
 رأيتو.  قبول احلق منهم كطمع العطاء من الضنني       الوقت، وطمع 
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 أنه حيب قين، ويرحم ين ويصد ويشري علي ،   ته معي وهـو    زاكّ إيل أن ع
  .من الناصرين

ورأيتين يف املنام عني اهللا، وتيقنت أنين هو، ومل يبق يل إرادة وال             
رت كإناء منثلم بل كـشيء      ن جهة نفسي، وصِ   مخطرة وال عمل    

آخر وأخفاه يف نفسه حىت ما بقي منه أثر وال رائحـة             ه شيءٌ طَتأب 
الظل إىل أصله وغيبوبته    وأعين بعني اهللا رجوع     . وصار كاملفقودين 

  . فيه، كما جيري مثل هذه احلاالت يف بعض األوقات على احملبني
ا من نظام اخلري جعلـين مـن        وتفصيل ذلك أن اهللا إذا أراد شيئً      

   ته وعلمه وجوارحه وتوحيده وتفريـده،      جتلياته الذاتية مبنـزلة مشي
قطاب إلمتام مراده وتكميل مواعيده، كما جرت عادته باألبدال واأل        

فرأيت أن روحه أحاط علي واستوى على جـسمي،         . والصديقني
. ين يف ضمن وجوده حىت ما بقي مين ذرة وكنت من الغـائبني            ولفّ

إىل جسدي فإذا جوارحي جوارحه، وعيين عينـه، وأذين          ونظرت 
أخذين ريب واستوفاين وأكد االسـتيفاء حـىت        . أذنه، ولساين لسانه  

قوته تفور يف نفسي، وألوهيتـه      ووجدت قدرته و  . كنت من الفانني  
   بت حول قليب سرادقات احلضرة، ودقـق       ِرتتموج يف روحي، وض

نـاي،   وما بقـي إراديت وال م       اجلربوت، فما بقيت   نفسي سلطانُ 
. وادمت عمارة نفسي كلها، وتـراءت عمـارات رب العـاملني          

قيت ذرة مـن    بوامنحت أطالل وجودي، وعفت بقايا أنانييت، وما        
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 إليها مـن    بتِذ، وج  تامةً  غلبة شديدةً  لوهية غلبت علي  هوييت، واأل 
ا بغـري   هنا بال قشور، ود   بـشعر رأسي إىل أظفار أرجلي، فكنت لُ      

ـ        دوِعل وبذور، وب  فْثُ رى، أو   بيين وبني نفسي، فكنت كشيء ال ي
كقطرة رجعت إىل البحر، فستره البحر بردائه وكان حتت أمـواج           

  .اليم كاملستورين
 من قبـل ومـا كـان         هذه احلالة ال أدري ما كنت      فكنت يف 

وجودي، وكانت األلوهية نفذت يف عروقي وأوتـاري وأجـزاء          
وكان اهللا اسـتخدم مجيـع      . أعصايب، ورأيت وجودي كاملنهوبني   

كها بقوة ال ميكن زيادة عليها، فكنت مـن أخـذه           جوارحي، وملَ 
ي وكنت أتـيقن أن جـوارح     . ه كأين مل أكن من الكائنني     ـوتناول

ليست جوارحي، بل جوارح اهللا تعاىل، وكنت أختيل أين انعـدمت           
ت من كل هـوييت، واآلن ال منـازع وال          خلبكل وجودي، وانس  

ل ريب على وجودي، وكـان كـل        خد. مشريك وال قابض يزاح   
   ـ    غضيب وحلمي، وحلوي ومر ه ومنـه،   ـي، وحركيت وسكوين ل
  .وصرت من نفسي كاخلالني

  مساءً ..اا جديد  إنا نريد نظام   :ت أقول وبينما أنا يف هذه احلالة كن     
 السماوات واألرض أوال بـصورة      فخلقت. جديدة اوأرض جديدة

        بتها بوضع هو مراد    إمجالية ال تفريق فيها وال ترتيب، مث فرقتها ورت
مث خلقت السماء   . احلق، وكنت أجد نفسي على خلقها كالقادرين      
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اآلن خنلـق   : مث قلـت  . صابيحا السماء الدنيا مب   نيإنا ز : الدنيا وقلت 
  .اإلنسان من ساللة من طني

 من الكشف إىل اإلهلام فجرى على لساين       مث احندرت " :أن  أردت 
 آدم، إنا خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي، وكنـا          تخلَقأستخلف ف 

  ".كذلك خالقني
وألقي يف قليب أن اهللا إذا أراد أن خيلق آدم فيخلـق الـسماوات              

. م وخيلق كل ما ال بد منه يف السماء واألرضني         واألرض يف ستة أيا   
مث يف آخر اليوم السادس خيلق آدم، وكذلك جرت عادته يف األولني            

  .واآلخرين
وألقي يف قليب أن هذا اخللق الذي رأيته إشارة إىل تأييدات مساوية            

 كـل فطـرة   ِقـ األسباب موافقة للمطلوب، وخل    ِلعوأرضية، وج 
وألقي يف بـايل أن اهللا      . حلني الطيبني  للحوق بالصا  مناسبة مستعدةً 

ة لنصرة  دكوين على ع  : ينادي كل فطرة صاحلة من السماء ويقول      
ورأيت ذلك يف ربيع الثـاين سـنة        . عبدي وارحلوا إليه مسارعني   

  . فتبارك اهللا أصدق املوحني.ھ١٣٠٩
وال نعين ذه الواقعة كما يعىن يف كتب أصحاب وحدة الوجود،          

 هو مذهب احللوليني، بل هذه الواقعـة توافـق          وما نعين بذلك ما   
، أعين بذلك حديث البخاري يف بيان مرتبة قـرب          �حديث النيب   
  .اهللا الصاحلني النوافل لعباد
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 غيبية أظهرين   واقعاتاآلن أقص عليكم من بعض      .. أيها األعزة 
فمنها أن اهللا رأى أبناء عمـي،       . ريب عليها ليجعلها آيات للطالبني    

ب أيب وأمي، املغمورين يف املهلكات، واملستغرقني       وغريهم من شعو  
يف السيئات، من الرسوم القبيحة والعقائد الباطلة والبدعات، ورآهم         

اهللا  ين لوجـود  رمنقادين جلذبات النفس واستيفاء الشهوات، واملنك     
هم دلَب نفوسهم، وأَ  ه مبا يهذّ  ِقلْ خ ووجدهم أجهلَ . ومن املفسدين 

هم عن جـالل اهللا     م عن ذكر اآلخرة، وأغفلَ    هللدنيا الدنية، وأذهلَ  
وسطوته وقهره وجوده وأمور العاقبة، والعاكفني علـى طواغيـت          
الرسوم، الغافلني عن عظمة اهللا القيوم، واملنكرين للـنيب املعـصوم،        

ورأى أم يأمرون باملنكر والشرور، وينهون عـن        . ومن املكذبني 
 �تـوهني رسـول اهللا      املعروف واخلرب املأثور، ويطيلون األلسنة ب     

ورأى . واالستخفاف به، وصاروا لإلحلاد واالرتداد من املتـشمرين       
أم يسعون حتت اآلثام إىل اآلثام، وال خيافون غـضب اهللا امللـك             

 بل كـانوا عليـه مـن    �العالم، وال يتوبون من سب رسول اهللا    
هـم  قَرووكانوا ال حيفظون فـروجهم، وال يتركـون د        . املداومني

وكانوا يغضبون . م، وكانوا على هجو اإلسالم من املصرين     روجهود
 بغضب السباع مع ظلمة املعاصي والظلم واإليقاع، كأم سـحا         

         ركام فيه شغب الرعد والربق والصاعقة، وال خيرج قطرة ومن  ٍقد 
  .خالله، فنعوذ باهللا من شر املعتدين
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  ريب لتجديد دينه، وإظهار عظمة     اصطفاينوبينما هم كذلك إذ     
  نبـيه ونشر رلدعوة اخللق إىل دين اإلسالم،      أمرين، و �ا يامسينه   ي 

 من اإلهلامات واملكاملـات واملخاطبـات       رزقينوملة خري األنام، و   
فبلغ هذا اخلرب وهذه    . نيثد من احمل  جعلينا، و ا حسن واملكاشفات رزقً 

ا باهللا ورسـوله     عمي وكانوا أشد كفر    الدعوة وهذا الدعوى أبناءَ   
ا فاشتعل غضبهم حـسد   . ن لقضاء اهللا وقدره ومن الدهريني     ومنكري

، وقالوا ال   من عند أنفسهم، فطغوا وبغوا، واستدعوا اآليات استهزاءً       
من  ا، أو يوحي إىل رجل وينبئ     أمر ا، أو يقدر  ا يكلم أحد  هـنعلم إل 

 وكلـه كيـد   . شيء، إن هو إال مكر مستمر قد انتاب من األولني         
وختلُ القةُ وذَ ر وكـانوا  . ، فليأتنا بآية إن كان مـن الـصادقني    ٍنس

 إن القـرآن مـن      -  قاتلهم اهللا  - يستهزئون باهللا ورسوله ويقولون   
وكان القوم كله معهـم،     .  وكانوا من املرتدين   )� (مفتريات حممد 

ـ           م من هذه الكلمات وال يراجعون، فكانوا يزيدون يوما وال مينعو
م، ومل يكوفيومنوا من املزدجرينا يف كفرهم وطغيا.  

     فاتفق ذات ليلة أين كنت جالس      ا، ا يف بييت، إذ جاءين رجل باكي
إين . بل أعظم منه: أجاءك نعي موت؟ قال: ففزعت من بكائه فقلت 

 كنت جالس        أحـدهم   ا عند هؤالء الذين ارتدوا عن دين اهللا، فسب 
ا ما مسعت قبله مـن فـم كـافر،          ا غليظً ا شديد  سب � اهللا   رسولَ

تهم أم جيعلون القرآن حتت أقدامهم، ويتكلمـون بكلمـات          ورأي
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يرتعد اللسان من نقلها، ويقولون إن وجود البارئ ليس بشيء، وما           
ـ . املفتـرين  من إله يف العامل، إن هـو إال كـذب           مل  أو: تـقل

فاتق اهللا وال تقعد معهـم وكـن مـن          ..  من جمالستهم  �رتكحذّ
  . التائبني

 لَروا يف غَ  وكذلك سدوا    م، وسدلوا ثوب  م، ومجحوا يف جهال
 اخليالء يوم م، ويـصطادوا         ا فيوما حىت بدا هلم أن يشيعوا خزعبال

   م، فكتبوا كتابالسفهاء بتلبيسا   س و� رسول اهللا ا كان فيه سبب 
كالم اهللا تعاىل، وإنكار وجود البارئ عز امسه، ومع ذلك طلبوا فيه            

ىل، وأرسلوا كتام يف اآلفاق     آيات صدقي مين وآيات وجود اهللا تعا      
     ا كفرة اهلند، وعت واألقطار، وأعانوا وا عتو ا، ما مسع مثله يف     ا كبري

  . الفراعنة األولني
فلما بلغين كتام الذي كان قد صـنفه كـبريهم يف اخلبـث             

 والعمر، ورأيت  رسول اهللا     فيه سب � ا ينـشق منـه قلـب        سب
فيـه كلمـات األراذل      ، ورأيت املؤمنني، وتتقطع أكباد املسلمني   

والسفهاء، وتوهني الشريعة الغراء، وهجـو كـالم اهللا الكـرمي،           
 كلمات تكاد الـسماوات     ، ونظرت فإذا الكلمات   فغضبت أسفا 
ذارف مـآقي، وتـصعدت     فتحدرت عربات من م   . يتفطرن منها 

قـت األبـواب،    فغلّ. زفرايت إىل التراقي، وغلب علي بكاء وأنني      
                                                           

  .أو ما حذّرتك: سهو، والصحيح  �
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اب، وطرحت بني يديـه، وخـررت أمامـه         ودعوت الرب الوه  
ا، وقرِ ساجدمت  إىل ن  صرته متضرع ا، وفعلت   بلـساين    ما فعلـت 

يا .. يا رب : وقلت. إال رب العاملني  ا  ال يعلمه   ما ييناوجناين وع 
 إالم. استجبين يا رب استجبين   . رب انصر عبدك واخذل أعداءك    

ي   ستهزأ بك وبرسولك؟ وحتيكذّ ام   ون نبيـك؟   بون كتابك ويسب
  . برمحتك أستغيث يا حي يا قيوم يا معني

إين : فرحم ريب على تضرعايت وزفرايت وعربايت، وناداين وقـال        
بيدهم  أُ ،رأيت عصيام وطغيام، فسوف أضرم بأنواع اآلفات      

 وستنظر ما أفعل م، وكنا على كل شـيء          ،من حتت السماوات  
، ةًبتامى، وبيوم خرِ  إين أجعل نساءهم أرامل، وأبناءهم ي     . قادرين

ليذوقوا طعم ما قالوا وما كسبوا، ولكن ال أهلكهم دفعة واحدة،           
إن لعـنيت   . بل قليال قليال لعلهم يرجعون، ويكونون من التـوابني        

نازلة عليهم وعلى جدران بيوم وعلـى صـغريهم وكـبريهم           
ونسائهم ورجاهلم ونزيلهم الذي دخل أبوام، وكلـهم كـانوا          

 الذين آمنوا وعملوا الصاحلات، وقطعوا تعلقهم منهم،        إال. ملعونني
دوا من جمالسهم، فأولئك من املرحومنيوبع .  

غت رساالت ريب، فما خـافوا      هذه خالصة ما أهلمين ريب، فبلّ     
    وما صدقوا، بل زادوا طغيان ون كأعـداء   ئوا يستهز ا، وظلّ ا وكفر

نــزل  بكيـة، ون  إنا سنريهم آيات م   : فخاطبين ريب وقال  . الدين
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 عليهم مهوم  ا، ا غريبة، وجنعل هلم معيشة ضـنكً      ا عجيبة، وأمراض
عليهم مصائب فال يكون هلم أحد من الناصرينونصب .  

فكذلك فعل اهللا تعاىل م وأنقض ظهورهم بأثقـال اهلمـوم           
والديون واحلاجات، وأنزل عليهم من أنواع الباليا واآلفات، وفتح         

م يرجعـون أو يكونـون مـن        عليهم أبواب املوت والوفاة، لعله    
ولكن قست قلوم، فما فهموا وما تنبهوا وما كانوا من          . املتنبهني
  .اخلائفني

          ا مـن   وملا قرب وقت ظهور اآلية اتفق يف تلك األيام أن واحد
أعز م الذي كان امسه      أعز" أراد أن ميلـك أرض      "گـأمحد بي ،

ابن عمـي،  أخته اليت كان بعلها مفقود اخلرب من سنني، وكان هو           
 أن خيلـص األرض     گـوكانت األرض من ملكه، فمال أمحد بي      

من أيدي أخته ويستخلصها، وأن يـستخرجها مـن قبـضتها مث            
     بها ومتن وكنا هلا ورثـاء    . على أخيها  يقتنصها، وأرادت هي أن

ذا، مبا كانت أختـهم            مجيع ا على سواء، فرضي أبناء عمي لوجه
بـا  نعم، قد كان يل حق غال     . ذلكك. نيه أقرب ـل حتته ومبا كانوا  

عليهم، وألجل ذلك ما كان هلم أن يهبوا األرض قبل أن أرضـى             
اضنيوأكون من الر.  

 ، تطرح بني يـدي ألتـرك حقـي        گـفجاءت امرأة أمحد بي   
 أرحم عليهـا    فكدت. وال أكون من املنازعني   ،  وأرضى ذه اهلبة  
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نـون مـن    ا لقلوم لعلهم يتوبـون ويكو     وأهب األرض هلا تأليفً   
مث خشيت شر االستعجال، يف مال الغائب الـذي هـو           . املهتدين

   مفقود اخلرب واحلال، فخو أمثاره وما فيـه مـن الوبـال        عةُِبفين ت  .
ب إعالم الرب الـرحيم،      استفتاء العليم احلكيم، وترقُّ    فاستحسنت

 ِرألكون با من غصب حق غائب، وال أكون من ضيمي كقائبٍ         ي ،
لمون شركاءهم ويتركوم كخائب، وكانوا     وأخرج من الذين يظ   

فارتدعت . نيئيف حقوقهم راغبني، وال خيافون أن يأخذوهم مفاج       
      للكتـاب،    السجلّ عن اهلبة ارتداع املرتاب، وطويت ذكره كطي 

  . وكنت حلكم اهللا من املنتظرين
وكنت أظن أن هذا يوشك أن يكون، وما كدت أن أظن أـا         

 الذين غلبـت    ،الء قوم كانوا من املعتدين    قضية قد أراد اهللا ا ابت     
والتحقوا بالكفار بـل     عليهم اون واخلالعة واإلباحة والدهرية،    

  كانوا أشد كفر   فقلت المرأة أمحـد    . ا فاسقني ا منهم وكانوا قوم
ا أمرا حىت أؤامر اهللا تعاىل فيه، فارجعي إىل         ما كنت قاطع  : گـبي
 -   إن شاء اهللا   -  ستجدينينرك، و ذْغي ما مسعت أبا ع    رك، وبلّ دِخ

  . من املخلصني
     ط كاملضطرين، وكان خيبِ   فذهبت، وأتى بعلها يسعى، فأحل علي

 إىل   سـكينته، وفـاءَ    ته، وذو بتركخبط املصابني، حىت أبكاه كُ    
ـ        قـار،  ى الع والتضرع واالقشعرار، وكان أحشاؤه قد التهبت بطَ
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 اهلـم   الك كـأنّ  ه املته ِدجووجدته بو . وكان يتنفس كاملخنوقني  
فلمـا  . فيح دمه، ويصول عليه احلزن كمغتالني     له، والغم ي  ِدجسي

 رأيت صغه وحزنه قد بلغ مراتب كماله، أخذين التحـنن علـى          و
     ريه يد النـصرة     أن أُ  حاله، وأشفقت على عينه ومبكاها، وقصدت

: هـل فقلت. وجدواها وعدواها، فأسرعت إىل تسليته كاملواسني     
يب وما مال، وما أنا من الذين حيبون املال، بل مـن            واهللا ما زاغ قل   

    الذين يتذكرون املآل واآلجال، ولست ا على النعم كالذين     شحيح
 ـ   عم، وإنين أرحم عليك وسأُ    هم كالن  سحسن إليك، وأعلم أن أنفَ

   القربات تنفيس الكربات، وأمتأسباب النجـاة مواسـاة ذوي       ن 
ولكـن أمي اهللا، لقـد      . احلاجات، وكنت لنصرتك من املتـأهبني     

ا يف   فيه شبهة، وال أضع قدم     عاهدت اهللا على أنين ال أميل إىل أمرٍ       
 فاآلن  ،ي فيها  حىت أؤامر رب    وال أتلو املتشااتِ   ،ةـفيه زل  موضع

     اأفعل كذلك وأرجو من اهللا خري،  وإين .  من القـانطني    فال تكونن
 نتيقن أنه   أرى أن املؤامرة أقرب للتقوى، ألن الوارث مفقود، وما        

مات أو هو حي موجود، فال جيوز أن يستعجل يف مالـه كمـال              
عـامل   ر عن القيل والقال، حىت أؤامر ريب      فاألوىل أن تقص  . امليتني

ما مين خالف، فال    : قال. الغيب ذا اجلالل، وأستقري سبل اليقني     
كل وعـدي مـشروط بـأمر رب        : قلت. يكن لوعدك إخالف  

  . نيمه كاملعتلّ الذي تين وجدهفذهب وكان ِم. العاملني
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مت حجريت، والتزمت زاوية بقعيت، أجتشم إىل اهللا تعـاىل          فتيم
 أمره، ويفلِ  ليظهر علي  ق حب    ا، وياحلقيقة من نوا  األمر  ري لب 

ـ  دشع، أو ي  سد شِ عقَ ريثما ي  فواهللا ما أمسكت  . وقشره ع، إذا  س ِن
ن أسرى إىل آماقي، وأُ    الوسئت من أخبار   نِبقي، وأُ  من اهللا البا   هلمت

  ما ذهب وفأوحى اهللا  . لي قط إليها وما كنت إليها من املستدنني       ه
ليصاهرك أوال مث   : هـته الكبرية لنفسك، وقل ل    ي صب بإيل أن اخطُ  

 من األرض،   مرت ألهبك ما طلبت   إين أُ : ليقتبس من قبسك، وقل   
حسن إليك بإحسانات أخرى، علـى أن       ا أخرى معها، وأُ   وأرض

نكت     وذلك بيين وبينـك فـإن       احين إحدى بناتك اليت هي كبري ،
وإن مل تقبل فاعلم أن اهللا قد أخربين        . قبلت فستجدين من املتقبلني   

     أن إنكاحها رجال آخر ال يبار       ك هلا وال لك، فإن مل تزدجر فيصب 
عليك مصائب، وآخر املصائب موتك، فتموت بعد النكـاح إىل          

. د عليك وأنت مـن الغـافلني   ثالث سنني، بل موتك قريب، ويرِ     
وكذلك ميوت بعلها الذي يصري زوجها إىل حولني وستة أشـهر،           

.  من اهللا، فاصنع ما أنت صانعه، وإين لك ملـن الناصـحني            قضاًء
  .فعبس وتوىل وكان من املعرضني
قت فيهاين، وإشارة رمحاين، ومنّمث كتبت إليه مكتوبا بإمياء من:   
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
 ي عبثا، وحـسبت   دما لك اختذت جِ   ! فامسع أيها العزيز  .. ا بعد أم
 عليك، وستجدين إن شاء اهللا من       ربي خبثا؟ وواهللا ما أريد أن أشق      ِت

 قويل على رغم    وها أنا أكتب بعهد موثق، فإنك إن قبلت       . احملسنني
أنف قبيليت، فأفرض لك حصة يف أرضي ومخيليت، ويرتفع اخلـالف        

صلة من بيننا، ويصلح اهللا قلوب شعيب وعشرييت،        والنـزاع ذه الو  
  ويف كل م  نيتك أقتفي صغك، وأزيل قَ  وك، فتكون من الفائزين ال     فَش

  . من الفائزين
إين أكتب هذا املكتـوب خبلـوص قلـيب         .. واحلق واحلق أقول  

، وكان لـك    ا إيلّ وجناين، فإن قبلت قويل وبياين، فقد صنعت لطفً       
 ك من أرحم ردي، فأشكرك وأدعو زيادة عما ل، ومعروفًإحسانا علي

ا من أرضـي    ثًلْوإين أقيم معك عهدي، أين أعطي بنتك ثُ       . الرامحني
طة إال أعطيك إياهـا، وإين      ما ملكته يدي، وال تسألين خ      ومن كل 

ولن جتد مثلي يف رعاية الـصلة ومـودة األقـارب           . من الصادقني 
 صلة، وجتدين ناصر نوائبك، وحامل أثقال     وحقوق الو  ع ك، فال تضي

  . ك وال تكونن من املمترينبوقتك يف اإلباء، وال تستنكر ِح
 ظْوها أنا كتبت مكتويب هذا من أمر ريب ال عن أمري، فـاحفَ            

واهللا يعلم أنين فيه    . مكتويب هذا يف صندوقك فإنه من صدوق أمني       
ما وعدت فهو من اهللا تعاىل، وما قلت إذ قلت ولكن            صادق، وكل 
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مـا  . عاىل بإهلامه، وكانت هذه وصية من ريب فقضيتها       أنطقين اهللا ت  
كان يل حاجة إليك وإىل بنتك، وما ضيق اهللا علي، والنساء سواها            

فال تنظر إىل مكتويب بعني االرتيـاب،       . ، واهللا يتوىل الصاحلني   ةكثري
       اجلـدال   ِعفإنه كتبته بإحماض النصح والتزام الصدق والصواب، ود 

ألجل وما حصحص الـصدق فاجعـل      وانتظر اآلجال، فإن مضى ا    
ين بعذاب مل يعذب به     ب يف أرجلي، وعذِّ    يف جيدي، وسالسال   حبال

  . أحد من العاملني
إنه يأخذ املنكرين من . كنتم قد طلبتم آية من ريب، فهذه آية لكم      

مكان قريب، وخيتار ما كان أقرب التعذيبات يف حقهم، وأدىن من           
  سامهم، لريي احملتالني ضعفهم    ا يف أعراضهم وأج   أفهامهم، وأشد أثر

  . ويكسر كرب الضائمني
  فـأعرض وأىب،    ١٣٠٤ يف سنة    گـ إىل أمحد بي   هذا ما كتبت ،

   وسكت وبكت، وعاف وص   ا من منـيقيت،    ليت وصليت، وضاق ذرع
. ومعه عاداين قومه وعشريته الذين كانوا أقربني      . وكان من املعادين  

   جوا بناتِ وكانوا يعافون أن يزو حتته   مثلي، أو يزوجوا امرأً    هم أقارب 
 حديثة السن عذراء،    وكانت بنته هذه املخطوبة جاريةً    . امرأة أخرى 

وكان جذوة املعـاداة متطـايرة،      . وكنت حينئذ جاوزت اخلمسني   
ه هذه املوانع يف عينيه، فصار      ِبصه وو ِبصن القدر لن   فزي ،ونارها ملتهبة 
يت، ولكن  ِمق ثقيت و  وكان يعلم صدقي وعفيت، وباهللا    . من املرتدعني 
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  قْغلبت عليه الش  ه نباهيت، فكـان مـن املنكـرين        وة وأنساه عاهت
  . املعرضني

وما عراين حزن من ذلك اإلنكار، بل فرحت فرحة املطلق مـن            
 إليـه بإميـاء اهللا     وكنت كتبت  سار،حاإلسار، وهزة املوسر بعد اإل    

 لـه    يبـق   أن اهللا أمت حجته عليه وعلى عشريته ومل        القهار، فعلمت
علـى قلـوم     االعتذار، وعلمت أنه سيجعل كلمايت حـسراتٍ      

  . فسيذكروا باكني
  ه ذعر وضجر، وفجعه إهلامي، فمكث مخس سنني ال         مث غلب قلب

 ا بنته وال خيطـب خيفـة مـن وعيـد اهللا، وصـار              يزوج أحد
 ا من ستة أشـهر فلما أنكحها فما مضى عليه إال قريب   . كاملتشحطني

 كاألرضة، وفوضـه إىل قبـضة       ط عليه داءً   وسلّ إال وقد أخذه اهللا   
 املرضة، وعر     ه األَ كة الوعكة، إىل أن أذهب حواسنه ، واستـشفّ  ف

  ى عنه قدر اهللا ثوب احمليا، وسـلمه إىل أيب حيـىي،            التلف، حىت نض
، ورحل بالكربـة والغـم      تطلع على أفئدةٍ    حمسرة، ونارٍ  ومات مبيتةٍ 

ملقـابر، وإن يف هـذا آليـات        الغابر، وكم حسرات يف بطـون ا      
  .للمنكرين

م مـن   هه وأقاربه ضجر ومصيبة، كانوا يضربون وجوه      وعرا أهلَ 
وهم الذين كانوا يقولون ما نعلم ما اهللا، إن هـي           . منيخر الد وباِل

ا عظيما  فوجدوا وجد . إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا وما حنن مببعوثني       
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ا أن اإلهلام قـد أرى سـناه،   لفوت لقياه، وانقطاع سقياه، ومبا رأو 
وتراءت من كشف ساقه ساقاه، وظهرت من بدء أمـره منتـهاه،            

   م متخوفنيفكانوا مع حز . ما متضمضت قلتهم بنومها يف تلـك      م
 هـم حلّأاأليام، وال متخضت ليلتهم عن يومها لغلبة هذا الظالم، و         

 نعيفلما بلغهم   .  الكبد وماء األنني   واةَنزيل املصائب، فأحضروه شِ   
هم بذكر   هام هم واحلاطماتِ  الالطمات على وجوه   مام، ووعي اِحل

     وته موجفني، وإىل دويرته اخلريبـة      قْالراحل عن املقام، انثالوا إىل ع
وا اخلـدود،  وا اجليـوب، وصـكّ  فأسالوا الغروب، وعطّ  . موفضني

قد أصبح اليـوم    : وا الرؤوس، وكانت النساء قلن يف نياحتهم      وشج
  .من الصادقني، بأنا قبل الوقت الذي أن،عدونا

أهذا أضغاث أحـالم؟ أهـذا افتـراء        .. فتفكروا أيها الطالب  
 واسألوا أهل املتوىف الذين يتندمون يف أنفسهم، ويبكـون           إنسان؟

: ي وقال أين رب وهن. يا ويلنا إنا كنا خاطئني    : على ميتهم، ويقولون  
حلق من ربك   ا. وها إليك ها كما أهلكنا أباها، وراد    إنا مهلكو بعلِ  (

قل تربـصوا   . ره إال ألجل معدود   وما نؤخ . مترينمل تكونن من ا   فال
أهذا الذي  .. ذا جاء وعد احلق   إو. من املتربصني م  كمع يناألجل وإ 

 من ريب، فاحلمد هللا رب      رتهذا ما بش  ). نيِمم به أم كنتم ع    تكذب
  .العاملني
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 يف منام كأين قائم يف موطن ويف يدي سيف مـسلول،            رأيتو
ائمه يف أكفي وطرفه اآلخر يف السماء، وله برق وملعان، خيرج منه            ق

وإين أضرب الـسيف مشـاال      . نور كقطرات متنازلة حينا بعد حني     
ا من أعداء الدينا، وبكل ضربة أقتل ألوفًوجنوب.  

 الغزنوي، وقـد  عبد اهللاا امسه ورأيت يف تلك الرؤيا شيخا صاحلً   
أما الـسيف   : لرؤيا، فقال مات من سنني، فسألته عن تأويل هذه ا       

وأما ضربك  . ونصرك بالدالئل والرباهني   فهي احلجج اليت أعطاك اهللا    
  ة عقليـة   لا فهو إراءتك آيات روحانية مساوية وأد      إياه مشاال وجنوب
 وأما قتل األعداء فهـو إفحـام املخاصـمني،          .فلسفية للمنكرين 

نت يف  وقد ك . هذا تأويل رؤياك وأنت من املؤيدين     . وإسكام منها 
رجل ذه الصفات،    أيامي اليت كنت يف الدنيا أرجو وأظن أن خيرج        

عن أمرك من الغافلنيوما كنت أستيقن أنه أنت وكنت .  
 إين تضرعاتك ودعواتـك، و    مسعت":  أن اهللا بشرين وقال    منهاو

وما أدراك ما أعطيك؟ آية  . ما سألت مين وأنت من املنعمني      معطيك
إنا . رينفسالم عليك أنت من املظفَّ    . ٍرفَوظَ  وفتحٍ  وقربةٍ ٍل وفض رمحٍة

ل دقيق العقل ومن    كأنيق الش . ريبشو ����  عنموايل  امسه بغالمنبشرك  
وهو نـور   . هـنـزولب السماء، والفضل ينـزل     نأيت م ي. املقربني

                                                           
ِعمانِوئيل، ويبدو "  بقراءة�كتاب آخر لسيدنا أمحد  هذا اللفظ ورد يف �

  .٦٢ص ١١، اخلزائن الروحانية ج "أجنام آم" انظُر . أنه األصح
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لق مـن   فشي الربكات، ويغذي اخلَ   ي. نريومبارك وطيب ومن املطه   
، ويعاجل كل عليـل     ىرقرج وي يعويسمو و . يبات، وينصر الدين  طال

ـ يـايت، وع  ن آ آية م  وإنه. نيفى، وكان بأنفاسه من الشا    رضوم  ملَ
يء احلق  يجلبني، و الذين كذبوا أين معك بفضلي امل      لتأييدايت، ليعلم 

، ويزهق الباطل بظهوره، وليتجلى قدريت ويظهـر عظمـيت،          ئهمبجي
هني، ولينجو طالب احلياة من أكف مـوت        اويعلو الدين ويلمع الرب   

ان والنور، وليبعث أصحاب القبور من القبور، وليعلم الـذين          مياإل
كفروا باهللا ورسوله وكتابه أم كانوا على خطأ ولتستبني سـبيل           

تـك ونـسلك    يك غالم ذكي من صلبك وذر     لعطى  يفس. ارمني
نقي من  . انضيف مجيل يأتيك من لد    . دنا الوجيهني باويكون من ع  

 كل دو ٍنرٍنيش ومن الطيبني  ،عيب وعار وعرارة   و ،ر وشرارة نا وش  .
وهـو فهـيم وذهـني      . كلمات متجيديةٍ  لق من  خ .وهو كلمة اهللا  

ا، وأعطي   سلم ها، وصدر  حلم نها، وباط قد ملئ قلبه علم   . وحسني
ـ ف. االثنـنييوم  .  مسيحي، وبورك بالروح األمني    سه نفَ ـل ا واه
كرمي ذكي  ولد صاحل   .  يأيت فيك أرواح املباركني    ،ثننيك يا يوم اال   ل
 كأن اهللا نزل من     ء،العلمظهر احلق وا  . مظهر األول واآلخر  . اركبم

 يأتيك نور ممسوح بعطر     .املنيلعيظهر بظهوره جالل رب ا    . السماء
اب األسارى وينجـي    ق ر يفك. الرمحن، القائم حتت ظل اهللا املنان     

ر ذكره ورحيانه   نشرفع امسه وبرهانه، وي   يعظم شأنه، وي  . سجوننيملا
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ك منه أقوام، ويأيت معه شـفاء       ، يبار مامإمام ه .  أقصى األرضني  إىل
ردام، مث  ـا كأنه عِ  ا سريع نمو سريع ي. قام، وينتفع به أنام   يبقى س   وال

ره ا، قد ا مقضي  أمر نوكا. قاملـه م يت هي   لسية ا ف الن هيرفع إىل نقطت  
   �." املقدرينخريفتبارك اهللا . قادر عالم

                                                           
ففي هـذا   . هـج ويولد ل   أن املسيح املوعود يتزو    �قد أخرب رسول اهللا      �

     ويكون من عباد اهللا     ا يشابه أباه وال يأباه    ا صاحلً إشارة إىل أن اهللا يعطيه ولد ،
 إال إذا قـدر   والسر يف ذلك أن اهللا ال يبشر األنبياء واألولياء بذريةٍ         . املكرمني

شرت ا من سنني ومن قبل هذه     هي البشارة اليت قد ب     وهذه. توليد الصاحلني 
 ذا العلم يف أعني الذين يستشرفون وكانوا للمـسيح           الدعوى، لي عرفين اهللا
  .كالوذين

 معكوم   كما جاء يف احلديث فهذا سر      �فن املسيح يف قرب رسول اهللا       وأما د 
. زينمون من رم مـن امللـهمني املعـز   ورمز خمتوم، ال يعرفه إال الذين يعلّ  

 مـن   نواِن مقرونا باجلنة، فهما صِ    �وحقيقته أن اهللا تعاىل قد جعل قرب نبيه         
 واصـلة  فيٍة خمعاٍت للمراباِنشجرة نور احلق، ال ينفك أحدمها من اآلخر، وقِ  

 مـن   �رسول اهللا     ربـدين ق وقد جرت عادة اهللا تعاىل أنه ي      . إىل الواصلني 
فإذا مات عبد لـه     . ا منه وهو خري الرازقني    املؤمن املتوىف كما يدين اجلنة رزقً     

ومن اجلنة بقـدر     � دىن من قرب رسول اهللا    اىل في ـافاة باهللا تع  ـقرب ومص 
 هو أشد قربـا     ا ومصافاةً فالذي هو أشد قرب   . هذا القرب واملصافاة يف الدين    

، هـذه التمـرةَ    ذْفخ .بقرب رسول اهللا، كأنه داخل فيه وضجيع خامت النبيني        
نـزل على هذه األرض كما خرج فيها وإياك واجلمرة، واعلم أن املسيح قد أُ   

   .منه. الدجال، فال تكن من املشائمني
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 جوادي لبعض مرادي، وما أدري      أسرجت يف املنام كأين     رأيتو
 أين تأه يب وأي   أحس يف قليب أنين ألمـر مـن          أمر مطليب، وكنت 

بعض السالح، متـوكال     دي باستصحاب  أجر فامتطيت. املشغوفني
مث وجدتين كأين   . على اهللا كسنة أهل الصالح، ومل أكن كاملتباطئني       

م   على خيل قصدوا متسلحني داري إلهالكي وتباري       عثرتوكأ ،
ا، ومع ذلك رأيتين أين ال       وحيد وكنت. جييئون إلضراري منخرطني  

ألب  س من خ وذ، غري ع ٍدد    ا من اهللا كعوجد     أن  وذ، وقـد أنفـت 
ا إىل جهة من    د جمِ فانطلقت. أكون من القاعدين واملتخلفني اخلائفني    

 ا إريب الذي كنت أحسبه من أكرب املهمات وأعظم         اجلهات، مستقري
ا من الناس، فارسني علـى       إذ رأيت ألوفً   ،املثوبات، يف الدنيا والدين   

ـ     . األفراس، يأتون إيل متسارعني    اس، ففرحـت برؤيتـهم كاخلب
ووجدت   وال للجِ  يف قليب ح   لُحاس، وكنت أتلوهم كتمث .  الصيادين و

      أخبارهم، وكنت أتيقن    أطلقت الفرس على آثارهم، ألدرك من فص 
ـ   منهم فإذا هم قوم د     فدنوت. أنين ملن املظفرين     كريـه  ِةزروس الِب

يسمهم كميسم املشركني، ولباسـهم لبـاس الفاسـقني،         اهليئة، مِ 
د حلظي بأشـباحهم    وكنت أقي . ينريورأيتهم مطلقني أفراسهم كاملغِ   

يه زِجكأنه ي  ماة، وكان فرسي  إليهم كالكُ  وكنت أسارع . كالرائني
اة، وكنت على طالوة إقدامـه      دموالت باحلُ قائد الغيب كإزجاء احلَ   

ا إىل مخـيليت، ليزامحـوا      فما لبثوا أن رجعوا متدهده    . كاملستطرفني
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  حويل وحيليت، ولي    وا عليهـا   تلفوا مثاري ويزعجوا أشجاري، وليشن
ـ دفأوحشين دخـوهلم يف بـستاين، وأُ     . الغارات كاملفسدين   شته

    بإغراقهم وولوجهم فيها، فضجرت ضجر ـ  ا شديد  ق جنـاين،  ا وقِل
 فبـادرت . وشهد تومسي أم يريدون إبادة أمثاري، وكسر أغصاين       

     وصـارت أرضـي     ي الألواءِ خاِشإليهم، وظننت أن الوقت من م ،
. ودينؤ كالضعيفني املز  داء، وأوجست يف نفسي خيفةً    ـموطن األع 

 حديقيت، واستشرفت   فلما دخلت . فقصدت احلديقة ألفتش احلقيقة   
 بتحديق حلْقيت، واستطلعت طِ  دمقامهم، رأيتهم من مكان بعيد يف       ع 

  كـريب وآمـن    فأفرخ. حببوحة بستاين ساقطني مصروعني كامليتني    
 منـهم   فلما دنـوت  .  وبأقدام الفرحني  الًِذريب، وبادرت إليهم ج   ِس

ـ         ني ذلـيلني   ـوجدم أصبحوا فرسى كموت نفس واحـد ميت
عطت حلوقهم،  ت رؤوسهم، وذُ  جلخت جلودهم، وش  س. مقهورين

 قني، واغتيلوا كالـذين   رعوا كاملمز ت أيديهم وأرجلهم، وص   وقطع
     قنيسقط عليهم صاعقة فكانوا من احملر .  صارعهم عند  فقمت على م

     يا رب، روحي فـداء     : التالقي، وعربايت يتحدرن من مآقي، وقلت
  سبيلك، لقد تبت ال يوجـد مثلـه يف        ونصرت عبدك بنصرةٍ    علي 

، ناِنت حِ ، وحارب عاِنر صِ اتلَقبل أن   هم بأيديك ق  رب، قتلت . العاملني
قِ وبارز أنت أنقذتين  . ، تفعل ما تشاء وليس مثلك يف الناصرين       الِنت

جنى من هذه الباليا لوال رمحتك يا أرحـم         وجنيتين، وما كنت أن أُ    



��א������ �

  

١٣٩

مث استيقظت وكنت من الشاكرين املنيبني، فاحلمد هللا رب         . الرامحني
  .العاملني
اهللا وظفره بغري توسـط األيـدي         نصرة لت هذه الرؤيا إىل   وأو

 واألسباب، ليواآلن أبني لكـم    . ه وجيعلين من املنعمني    علي نعماءَ  تم
  . تأويل الرؤيا لتكونوا من املبصرين

 احللوق فتأويله كسر كرب األعداء وقصم     طُع الرؤوس وذَ  ا شج مفأ
  . ازدهائهم وجعلهم كاملنكسرين

هم قوة املباراة واملماراة، وإعجاز   ا تقطيع األيدي فتأويله إزالة      موأ
يِلحهم عن البطش و   وصد  أسلحة اهليجاء منهم،    املقاومات، وانتزاع 
  . هم خمذولني مصدودينوجعلُ

   ص،  املنا طريقوأما تقطيع األرجل فتأويله إمتام احلجة عليهم وسد
. هم كاملسجونني وتغليق أبواب الفرار وتشديد اإللزام عليهم، وجعلُ      

هللا الذي قادر على كل شيء، يعذب من يشاء ويـرحم           وهذا فعل ا  
ه أحد من   ـمن يشاء، ويهزم من يشاء ويفتح ملن يشاء، وما كان ل          

  . املعجزين
إن الذين كذبوا رسله، وآذوا عباده، وكفروا بآيات اهللا ولقائه،          
أولئك يئسوا من رمحته، وأرداهم ظنهم، وأهلكهم كربهم، فحبطت         

  . أعماهلم وصاروا هالكني
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ا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا، وال تتخلفوا عن داعي اهللا، وكونوا            ي
 لكم، فكيف آسى    لقد أبلغتكم رسالة ريب ونصحت    . مع الصادقني 

 على قوم ال حيبون الناصحني؟
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 ِم مذ أُ  ما زلتحييت مـن احلـي ذي      ن حضرة الرب، وأُ    م رت
 العطشان إىل املـاء      إىل عيان أنصار الدين، وال حنني      نِحالعجب، أَ 

 من أنصاري؟   وكنت أصرخ يف ليلي واري، وأقول يا رب       . املعني
  . يا رب من أنصاري؟ إين فرد مهني

       السماوات، أجيـب    فلما تواتر رفع يد الدعوات، وامتأل منه جو 
فأعطاين ريب صديقا صـدوقا،     . رمحة رب العاملني  تضرعي، وفارت   

    يف الـدين    �لصاين، وساللة أحبـائي   هو عني أعواين، وخالصة خ 
                                                           

ين حممد إبراهيم مببئ، واملولوي ومن األحباء يف اهللا منشي زين الد     : حاشية �
غالم إمام منيبوري، وحيب يف اهللا املولوي غالم حسن بشاوري، وحميي الدين            

خان املدراسي، وحـيب يف اهللا     الشريف تونيت كورن، والسردار حممد واليت     
السيد النجيب املولوي حممد أحسن، وحـيب يف اهللا املولـوي عبـدالكرمي             

ين يف ترمجة مكتويب هذا وهو من       مدي أيدين وأَ   الذ - سلمه اهللا    -السيالكويت
هوى مالقايت واستحسان   كان لِ  .احملبني املخلصني، وهو يف هذه األيام عندي      

 يف االغتراب واستعذب السفر الذي هو قطعة من العـذاب،           مقامايت أرغب 
ورمحـه وهـو خـري     دق والصواب،ـه على سبيل الصـتفجزاه اهللا وثب

شـاب صـاحل    .  خدا خبش وهو يف هذه األيام عندي       ومنهم مريزا . الرامحني
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شي را، وقُ دلوي مو هريهو ب . نور الدين امسه كصفاته النورانية    . املتني
 ا، من سادة اإلسالم ومن ذريـة النجيـبني الطيـبني          فاروقي نسب .

ق، واستبشرت بـه كاستبـشار      ل املفرو ذْ بوصوله إىل اجلَ   فوصلت
ـ      نسيت، ولقد أُ  بالفاروق )�(السيد   اين،  أحزاين، مذ جـاءين ولقّ

 وما نفعين مـال أحـدٍ     . ووجدته يف سبل نصرة الدين من السابقني      
قد سبق األقـران يف     . كماله الذي آتاه لوجه اهللا، ويؤيت من سنني       

                                                                                                                              

 شرح اهللا صدره حليب، وأترع ذيله من مثرات اإلخالص، وثبته مـع             ،خملص
ومنهم حيب يف اهللا احلكيم فضل الدين البهريوي، وحيب يف اهللا الشيخ            . الثابتني

جرايت، وحيب يف اهللا السيد أمري علي شاه، والسيد حامـد           ـگـرمحة اهللا ال  
وحيب . غالم القادر املعروف بالفصيح السيالكويت     املنشي  يف اهللا  وحيب. شاه

يف اهللا النواب حممد علي خان رئيس مالري كوتله، وحيب يف اهللا السيد حممـد               
تفضل حسني أتاوي، وحيب يف اهللا السيد اهلادي، وحيب يف اهللا حممد خـان،              

 املولـوي   أمحد كفورتلوي، وحيب يف اهللا     واملنشي حممد أرورا، واملنشي ظفر    
حممد مردان علي، واملولوي حممد مظهر علي حيـدرآبادي، وحـيب يف اهللا             
املولوي برهان الدين اجلهلمي، وحيب يف اهللا مري ناصر نواب الدهلوي، وحيب            
يف اهللا القاضي ضياء الدين قاضيكويت، وحيب يف اهللا املولوي الـسيد حممـد              

وحيب يف اهللا عبد احلكيم عسكري خان، وحيب يف اهللا القاضي غالم املرتضى، 
خان، وحيب يف اهللا رشيد الدين خان، وحيب يف اهللا السيد خصلت علي شاه،              
وحيب يف اهللا املنشي رستم علي، وحيب املنشي عبد اهللا الـسنوري، واملـريزا           

 السامانوي، واملنشي حممد حـسني املـراد آبـادي،          گـحممد يوسف بي  
منهم مـن قصـصنا     .  أحبائي هؤالء من . والقاضي خواجة علي اللدهيانوي   

   .ومنهم من مل نقصص، وكلهم من املخلصني
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        ضوىالرباعة والتربع واجلدوى، ومع ذلك حلمه أرسخ من ر .ذ نب
لَالعرأيـت  . ه يف كالم رب العاملني    ش هللا تعاىل، وجعل كل اهتشا     ق

سريته، والتوكل قوته، ومـا      ه، واحللم عتجه، والعلم ن  عترـ شِ البذلَ
مني، وال يف    من املنعِ  ٍقالم مِ لِقا يف العاملني، وال يف خ     رأيت مثله عاملً  

   .من املبصرين مثله مذ كنت اعبقريوما رأيت . اهللا وهللا من املنفقني
 من آيـات ريب،     قاين ووقع نظري عليه، رأيته آيةً     جاءين وال  املو

  عائي الذي كنت أداوم عليه، وأُ     وأيقنت أنه دِرشب ـ   حس أين ي ونب
حوكنت أكره مدح الناس ومحدهم     . سي أنه من عباد اهللا املنتخبني     د

ا من أنه يضر أنفسهم، ولكنين أرى أنـه مـن            مشائلهم، خوفً  وبثَّ
لذين انكسرت جذبام النفسية، وأزيلت شهوام الطبعية، وكان        ا

  .  من اآلمنني
ومن آيات كماله أنه ملا رأى جروح اإلسالم، ووجده كالغريب          

ا، ا، وانكدر عيشه غم    مه  من املقام، أشعر   زعجستهام، أو كشجر أُ   امل
ا احتوت علـى إفـادة      وصنف كتب . وقام لنصرة الدين كاملضطرين   

 الوافرة، وانطوت على الدقائق املتكاثرة، ومل يسمع مثلها يف          املعاين
ة مـن الفـصاحة،     عباراا مع رعاية اإلجياز مملـو     . كتب األولني 

      اية الرشاقة واملالحة، تسقي شراب وألفاظها يف ا للنـاظرين  ا طهور .
   ومثل كتبه كحرير يضم   لَخ بعبري، مث يف      فيه مـن درر ويواقيـت  

  . وجيعل كله كالعجنيربن فيه العنرتي، مث ريومسك كث
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وال شك أا جامعة ما تفرق يف غريها من الفوائد، فاقـت مـا              
عداها لكثرة ما حواها من الشوارد والزوائد، وجلذب القلوب حببال          

.. رفها وقرأها بإمعان النظـر    علها و طوىب ملن حص  . األدلة والرباهني 
 مض التنـزيل، واستعالم   غوا ومن أراد حلَّ  . فال جيد مثلها من معني    

كتاب الرب اجلليل، فعليه باالشتغال ذه الكتب وبالعكوف         أسرار
 ريـج صيب القلـوب أَ   ي. عليها، فإا كافلة مبا يبغيه الطالب الذهني      

طوفها رحياا، والثمرات مستكثرة يف أغصاا، وال شك أا جنة قُ         
  دانية، ال يع فيها الغية،  سم ن لٌز فـصل اخلطـاب    ": نهام. بني للطي

 فيها جزيل   قتناس. "تصديق الرباهني ": ، ومنها "لقضايا أهل الكتاب  
املعاين مع متانة األلفاظ ولطافة املباين، حىت صارت أسـوة حـسنة            

ويتمىن املتكلمون أن ينسجوا على منواهلا، وترمنت بالثناء        ،  للمؤلفني
 ودررهـا   جواهرها تفوق جواهر النحور،   . ريرينحعليها ألسنة النِ  

فاقت درر البحور، وإا أحسم دليل على كماالته، وأقطع برهـان           
ـا نفحاته، وستعلمون نبأها بعد حنيعلى ري.  

 دقد مشر املؤلف الفاضل فيها لتفسري نكات القرآن عن ساق اجلِ          
ـ         ا هلممـه   والعناية، واعتىن يف حتقيقه باتفاق الرواية والدراية، فواه

ه ملكـة   ـول. رضية، فهو فخر املسلمني   دة املَ االعالية، وأفكاره الوقّ  
 كنوز حقائق الفرقان، وال     عجيبة يف استخراج دقائق القرآن، وبثّ     

  شك أنه ينو      ا من نور النيب     ر من أنوار مشكاة النبوة، ويأخذ نور� 
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امرؤ عجيب، وفـىت غريـب،      . ة، وطهارة الطني  ومبناسبة شأن الفت  
حملاته، وتتدفق مناهل األفكـار     تتفجر أار أنوار األسرار بلمحة من       

برمن رشحاته، وهذا فضل اهللا يهب ملن يشاء وهـو خـري             حٍةش 
  .الواهبني

يشرب الناس من   . ال ريب يف أنه خنبة املتكلمني، وزبدة املؤلفني       
ع باب ز هوٍر طَ شترى كشرابٍ الله، وي قوارير     مقاله، هو فخر الب رة ر
وار ساطعة من اللطائف والدقائق،     يف قلبه أن  .  وفخر املؤمنني  ِخليرةوا

. واملعارف واحلقائق، واألسرار وأسرار األسرار وملعات الروحانيني      
لماته النظيفة الطيبة، وملفوظاته البديعة املرجتلة املبتكرة،       كإذا تكلم ب  

فكأنه يصيب القلوب واألرواح باألغاين اللطيفة، واملزامري الداووديـة   
رج احلكمة من فمـه عنـد سـرد         خي. الذفيفة، وجييء خبارق مبني   

 احلديث وس   ا عوق الكالم، كأب مندفقة متوالية متـصاعدة إىل      ب
  . أفواه السامعني

  أَ وإين قد أطلقت جرد     الدهر   فكري إىل كماالته، فوجدته وحيد 
   ه وصدقاته، وأنه لَ   يف علومه وأعماله وبرِعذَولْ أَ يِعـمخنبة الربرة،   ي ،

قت به اآلمال، فهـو     لّه السخاء واملال، وع   ـل يأعط. وزبدة اخلرية 
 سيد خينــزل أهـل اآلمـال      .  الدين، وإين عليه من الغابطني     ِمد

ـ  ويستنـزلون الراحة من راحته، فال ي      بساحته، ه عمـن  ذارلوي ِع
ازداره، وأمحه، وينفَ دار بعقنيفه من وافاه من املمِلر.  
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يان، يأيت  قْ املثري بالعِ  ِدجقياين بكمال ميل اجلنان، كو    وهو جيد للُ  
نـا  فىت طيب القلـب، حيب    . من بالد نازحة على أقدام احملبة واليقني      

وحنب       انثال اهللا عليـه    .  ناقة ه، يسعى إلينا جبهد طاقة، ولو وجد فواق
ن جوائز اازاة، ووصائل الـصالت، وأيـد ببقائـه اإلسـالم            م

ي خيتار يف حب. وح غريبة ف عجيبة، وقلبه ن   قلَه بقليب ع  ـل. واملسلمني
ه هجر  ـل ىويتسن. أنواع املالمة والتعنيف، ومفارقة املألف واألليف     

   الوطن لسماع كالمي، ويدع   مقامي، ويتبعين    التذكر للمعاهد حلب 
يف كل أمري كما يتبع حركة النبض حركـة التـنفس، وأراه يف             

  . رضائي كالفانني
. ة فهو أول امللـبني   خطّ إذا سئل أعطى ومل يتباطأ، وإذا دعي إىل       

ـ     . قلبه سليم، وخلقه عظيم    صلحكرمه كغزارة السحب، وصحبته ي 
 مثار، قد أمطـر   ه على أعداء الدين وثبة شبلٍ     بثْوو. قلوب املتقشفني 

 ونـزل يف    ،ب عن مسائل الويديني ونقّ    راألحجار على كفار، ونقّ   
 بقعة الن وكى وعاقب    ـ  ، فجعل سافل أرضهم عالي ـ  ها، وثقّ ه ف كتب

فأخزى اهللا الويديني على يـده،      . تثقيف العوايل إلفضاح املكذبني   
. ا، وصاروا كـامليتني   شربت سواد  رمادا، وأُ  تفِّسن وجوههم أُ  أفك

مث أرادوا الكرة، ولكن كيف حييا األموات بعد مـوم، فرجعـوا            
ولو كان هلم نصيب من احلياء ملا عادوا، ولكن صـار           . قنيكاملخِف
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يـة هـذا اجليـل، فهـم يـصولون          لْ يف حِ  ة كالتحجيل ـالوقاح
  . كمذبوحني

والفاضل النبيل املوصوف من أحب أحبائي، وهو مـن الـذين           
بايعوين وأخلصوا معي نية العقد، وأعطوين صفقة العهد، على أن ال           

ا على اهللا األحد، فوجدته من الذين يراعون عهـودهم          يؤثروا شيئً 
ي تتطاير فيه الشرور،    وهو يف هذا الزمن الذ    . وخيافون رب العاملني  

 يف  ما آنست . كاملاء املعني الذي ينـزل من السماء، ومن املغتنمني       
شـغفه  . ة الفرقـان  ا مبود  القرآن كما أرى قلبه مملو     قلب أحد حمبةَ  

 الفرقان حب   ا، ويف ميسمه يربآيات مبنيق حب  .ف يف قلبه أنوار قذَي
       ا ما كان بعيد حم امن اهللا الرمحن، فريى ا من دقائق القـرآن،     تجب

طين أكثر مآثره، وهذا رزق من اهللا، يرزق عباده كيف يـشاء            غِبوي
  . وهو خري الرازقني

دع كالمه من   وذوي األيدي واألبصار، وأ    الذين   قد جعله اهللا من   
ولفطرته مناسبة تامة   . حالوة وطالوة ال يوجد يف غريه من األسفار       

.  هلذا الفىت النبيـل    ودعت أُ بكالم الرب اجلليل، وكم من خزائن فيه      
له يف أرزاقه، فمن عباده رجال ما أعطـي          وهذا فضل اهللا ال منازع    

 اللة، ورجال آخرون أعطي هلم غَ     هلم بر، وما هم به من املتعللني     م .
  ولعمري إنه امرؤ مواطن   لكـل  : "ق فيه قول من قال     عظيمة، صد

إن يف  ": ق فيه قول قائـل    ، وصد "علم رجال، ولكل ميدان أبطال    
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عافاه اهللا ورعاه، وأطال عمره يف      . "الزوايا خبايا، ويف الرجال بقايا    
  .طاعته ورضاه، وجعله من املقبولني

إين أرى احلكمة قد فاضت على شفتيه، وأنوار السماء قد نزلت           
كلما توجه إىل تأويـل     . لديه، وأرى تواتر نزوهلا عليه كاملتضيفني     

بيع األسرار، وفجر عيون اللطائف،     كتاب اهللا جبمع األفكار، فتح ينا     
ـ      ق ذرات وأظهر بدائع املعارف، اليت كانت حتـت األسـتار، ودقّ

  العقـالءُ  ميد. الدقائق، ووصل إىل عروق احلقائق، وأتى بنور مبني       
. أعناقهم يف وقت تقاريره متسلمني إلعجاز كالمه وعجائب تأثريه        

ياملخالفنيزيح شبهاِتري احلق كسبيكة الذهب، وي .   
       إن الوقت كان وقت صراصر الفلسفة، بل فس د وخب لَث، وملم 

من  ةحيث، وكان العلماء معروق العظم صفر الرا       ما حد   حدثٍ كلَّ
دولة العلوم الروحانية، وجواهر األسرار الرمحانية، فقام هذا الفـىت          

.  كسقوط الشهب على الـشياطني     �وسقط على أعداء الرسول     
. لك احلكمة كالشمس البيضاء   ء، ويف فَ  فهو كحدقة العيون يف العلما    

 د غري جتها الن يرضى باآلراء السطحية، اليت منب     ال خياف إال اهللا، وال    
خر، بل يبلغ فهمه إىل أسرار دقيقة املآخذ املخفية يف أرض غَ           ورو .

إليه دولة منهوبة، وهو مـن       قد أعاد اهللا  . ه، وعلى اهللا أجره    در فللّه
 يف حينه ووقته وأيام     ب لنا هذا احلِ   ب الذي وه  واحلمد هللا . املوفقني

ضرورته، فنسأل اهللا تعاىل أن يبارك يف عمره وصـحته وثروتـه،            
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ه ولعشريته، ويشهد فراسيت أن     ـويعطينا أوقاتا مستجابة لألدعية ل    
أمر حمقوق ال مظنون، وحنن يف كـل يـوم مـن     �هذه االستجابة 

 ا، وأراه يف كـشف    يـد ي أرى يف كالمه شأنا جد     واهللا إن . اآلملني
وإين أرى  . أسرار التنـزيل وفهم منطوقه ومفهومه من الـسابقني       

ما أدري أيهما فاق اآلخر، إمنا      .. علمه وحلمه كاجلبلني املتناوحني   
رب أنزل عليه بركـات مـن       . هو بستان من بساتني الدين املتني     

                                                           
�
اعلم أن استجابة الدعاء سر من أسرار حكمة ربانية خصص ـا      : حاشية 

 املواليـد وتـأثريات     املوقد جرت عادة اهللا أنه يسخر ع      . حزب الروحانيني 
ل اهلواء  فرمبا يستحي . أجرام السماء وقلوب الناس عند دعوات أوليائه املقربني       

الردي          ة، والقلوب   من عقد مهمهم إىل صاحلة طيبة، والصاحلة إىل فاسدة وبائي
 إىل قاسية غليظة، بإذن املتصرف يف       ع لينة متحننة، واملتحننةُ   ئالقاسية إىل طبا  

وإذا اشتدت حاجة ويل اهللا إىل ظهور شـيء معـدوم،           . السماء واألرضني 
الشيء بعقد مهته، وكـذلك إذا  ويتوجه لظهوره باستغراق تام، فيحدث هذا    

وارق ال  ـوذلك أصل اخل  . إلعدام املوجود فإذا هو من املعدومني      توجه الويل 
وإن . حتسها حاسة حكماء الظاهر، وال يذوق طعمها عقـول الفلـسفيني          

فإذا رزقوا من تلـك احلـواس       . تتنـزل من تلقاء احلق    خرآ الألولياء حواس 
نظريهـا يف    جديدة، ما مسعـت أذن   ل مبتكرة، ويسمعون أغنية   لفيتحلون حب 

ـ يصفى عقوهلم بكمال الصفاء، ويؤتون علم ذرا      . العاملني ـ  ئ اط ـع االستنب
. ا كل غيب غـري ذهـني        دقة غموضها، ويكفر   ب العقولَ عِجي. واالجتهاد

إذا غلقوا  . وكان اهللا معهم يف كل حاهلم، وكانت يده على مهمام وأفعاهلم          
دارت . يف األفـالك   فـتح فتماء، وإذا فتحـوا     يف الس  غلقفتا يف األرض    باب

السماوات بدورة عزميتهم، وقلب األمور بتقلب مهمهم، ويـري اهللا خلقـه         
  .منه. ب املتفطنني إليهم والسعيدينعزم ووجاهتهم لريغّ
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السماء، واحفظه من شرور األعداء، وكن معه حيثما كان، وارحم          
  .آمني مث آمني. يف الدنيا واآلخرة، وأنت أرحم الرامحنيعليه 

    واحلمد هللا أوال وآخرا، وظاهر ا، هـو وليـي يف الـدنيا        ا وباطن
أنطقين روحه، وحركتين يده، فكتبت مكتويب هذا بفضله        . واآلخرة

وإميائه وإلقائه، وال حول وال قوة إال باهللا، وهو القادر يف الـسماء             
  .واألرضني

وتك وحولك ونفحات إهلامـك،     ق املكتوب ب  رب، كتبت هذا  
أنـت حمـسين ومنعمـي، وناصـري     . فاحلمد لك يا رب العاملني    

أموت وأنا شاكر   . وملهمي، ونور عيين، وسرور قليب، وقوة إقدامي      
جاجي يشكرك عظامي يف قربي، وع    . نعمائك حبايل وقايل وكالمي   

 يف جغلبت نعمتـك علـى شـكري،       . ثي، وروحي يف السماء   د
رقت يف نعمائك عيين وأذين وجناين ورأسـي وجـوارحي           واستغ

أعوذ بك مـن آفـات      . وظاهري وباطين، وأنت يل حصن حصني     
     اٍغاألرض والسماء، ومن كل حاسد صو  من احلق   اٍغ باللسان، ورو 

 مستشيط، ومن كل ظلمـة       سليط، وغيظٍ  يان، ومن كل لسانٍ   الِع
وآخـر  . وظالم، ومن كل من يكون من املسرية إليك من املـانعني       

  .دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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 هذه القصيدة أنيقة رشيقة، مملوة والفرائد ة من اللطائف األدبي
العربية، يف مدح سيدي وسيد الثقلني، خامت النبيني، حممد الذي 

م عليه إىل يوم  وسلِّوصفه اهللا يف الكتاب املبني، اللهم صلِّ
وليست هذه من قرحييت اجلامدة، وفطنيت اخلامدة، وما . الدين

الناضبةُيت كانت رويضليع تلك األسرار،  هذا املضمار، ومنبع 
بل كل ما قلت فهو من ريب الذي هو قريين، ومؤيدي الذي هو 
معي يف كل حيين، الذي يطعمين ويسقيين، وإذا ضللت فهو 

 ِحلَا من م شيئًما كسبت. ضت فهو يشفيينيهديين، وإذا مِر
 وهذه آية .رهداألدب ونوادره، ولكن جعلين اهللا غالبا على قا

ا وبيجزى جزاء ي أُنتها لعلّمن ريب لقوم يعلمون، وإين أظهر
  .ق بالذين ال يشكرونـحلالشاكرين، وال أُ

  
ى   والعـرفاِن  اهللا   يِضف  يـا عنيسعي إليك  مآِنكالظَّ  اخلَلق

 امل املـنِعم ِل ـفض يا حبر هِوي   اِنـنإليك  ت مبالِكيزاِنـالز ر
راِنوالعم  البر وجه   نـورت  سن واإلحساِنـاحل ملِك مشس يا
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   أصباين الذي  البدِر  ِمن ذلك   أُخربت دـ ق ـةأموقوم رأَوك 
   اِهلـجراِنـة وعل  وتألّما من  صبابةً  يـبكُون من ِذكر اجلمال

  اِن العين يلهاس الغروب ت وأَرى  كُربةً لدى احلناجِر وبلوأَرى الق
  لَواِناملَ  رنـو   ورينـيـكالن  ِضيائِهو  ورهـ ن دا يفـيا من غ

   الشجعاِن وأشجع اهلُداِة أَهدى  الرمحِن   آيةَ    اـ ي بـدرنا يا 
  اإلنساِن لَ ـمشائ ق و يف شأنا  ِل الْمتهلِّ جهكو  نـي أرى يفإ

  وطاِناأل ذكُّـر معهِد عوا تدو  وبصدِقهم أولو النهى وقِد اقتفاك
  اِنإلخوحلقـِة ا  من  وتباعدوا   أحبابهم ارقواوف    آثروك قـد

  اِنـف ٍب نش كلِّ تربؤوا من و  مهونفوس  أهواَءهم    ودعوا قد
  كاألوثــاِن  األهواُء  فتمزق  مسوهلربينات   ظـهرت عليهم

  ن الطــوفاِنـجنّاهم م واُهللا    اللّيايل نـوروا يِقوتر  وقت يف 
  ِنانـامل   نايةِعب   بتواـفـتـث  ظلم األناس وضيمهم قد هاضهم

  الفُرقاِن ر ـ جبواه ـلواهـلَّفت  وعقارهم    نشوبهم امئ اللِّ َب
   واإليـمـاِن  اإليـقاِن ِلتمتع  تبادرواو مكسحوا بيوت نفوِسه

  داِنيـشغوِف يف اململكالعاشق ا  مهزوبغ  سوِلالر داِم قـقاموا بإ
 مفد ِلصدِقهم جاِلالر   يف حمهب  حتت كالقرباِن  السيوف أُريق   
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  اإلمياِن  ِبمالِحف هم ترتـسف  عـرياِن كال  منـهوبني جاءوك
   الِعقْياِن  كسبيكِة فجـعلتهم  ةًـكروٍث ِذلّ قوما  ادفـتهم ص
  األغصاِن املواِرد مثِمِر   عذِْب  حديقٍة بـر كمثلنى ـث ان ىتح

 ِب  عادت بالدرالع  ج بعد  نضارٍة حنوِل واى الوسراِنخل واملَح  
  يف الرمحِن عـلتهم فاِننيجفـ  احلـجاز مغاِزلَ الِغـزالِن كان

  النسواِن كثرةُ و  حسو العقاِر   فيهما ئاِن كان القوم عميايـش
  القـرآِن  يف زوجا له التحرمي  ِإنكاحها فحـرمت   ا النساءمأ

 كَرةَ  وجعلتساملُداِم د  بخرها  امحانت البلداِن ن ـ م وأزلت  
ِف كَمشا  شارٍب بالرا طاِفحنين  ده يف الدكال فجـعلت شواِنن  
ثمنك حم قد صار   الِعيداِن  مستنِطِق   حمِدٍث   كَمالرمحِن  د  
شوِفـ مستهكَمقًا اٍم ِللره   تعشا فجذَبتـذْبإىل  الفرقاِن  ج   

أحييت القرون    أموات  اِن بـهـذا  مياثلك ماذا  ٍةولجبالش   
  حزاِناأل    بليلِة  عاِءد ال ذوق  ذوقِه   من ركوا الغبوق وبدلوات

  كَالعاِني يف شحها قد أُحصروا  هالَب ق   ثاين املَ   رناِت ِب  كانوا
  ـاِنبـِدن   تارةً  ِبِغيٍد طورا    دائما أغاين قـد كان مرتعهم 

  فاِن أو خياِل ِجٍ أو شرِب راح  واينفكِر غَ   غري  كان فكر  ما
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  واألدراِن ني باألوساخ ـراِض  جبهِلهم  كانوا كمشغوِف الفساِد
  السرحاِنةُ ووثْب ماِر  احل حمق  هم من جهِل هم ِشعار نكايباِن ع

  اينرو الن  لتضيئَهم من وجِهك  مشس اهلدى نصحا هلم فطلَعت يا
من ر أُرسلت اِء يف الفتنة   حمِسـٍنمي  كربمغيـاِنوالطُّ   الص  

   كالرحياِنلبـالق يصِبي  رياه  هـ ومجالُ يا لَلفـىت ما حسـنه
مل اوجه يِمِن ظاهره لؤوشـ  وجهـِه يف  هـونعتم ذا الشاِن  
   األخـداِن  شغفًا به من زمرِة   مجالُــه ِحقت يحب ويس فِلذا

  طوائف الفتيـاِن ِخرق وفاق    الـتـقى باِذلٌ ِخلُّسجح كرمي
  ـاِنـالري  هـوجناِن  هوجالِل  الِهومج  بكماِله  فـاق الـورى

ا أنّ  ال شكدرىحممالـو خري   يالكراِمـر األعيـاِن بةُ وخن ق  
   كلِّ زماِن  نعماُء خـِتمت به  مت عليه صفات كلِّ مـِزيٍةـت

  لطاِنسال ِبسدة  الوصولُ  وبِه   ردافـٍةـكدا ـمـحم  واِهللا إن
  وحاينر ال سكر الع  يباهي وبه  هو فخر كلِّ مطهٍر ومـقـدٍس

 ٍمقـ ملِّك هو خريٍب متقـدبزماِن  ال   باخلريات  لُوالفض  ر  
  تاِنلـتهاليـس ك فالطَّلُّ طَلٌّ   الـواِبِل  أَمام  والـطَّلُّ قد يبدو

ــهِسهام طيشال ت صِمياٍتمذو   بطلٌ وحيد   وِبقم  يطاِنالش  
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  ـجـناينلِّلت ِل ذُ  قد وقُطوفَه   أمثـاره أرى ةٌ  إين ـ جن هـو
احلقائق ـألفَيت ه   ىدــهوال ه حبرورأيت  رـعـاِن كالديف اللَّم  

   وافانــي  هنإ،  ي ورب، حي  بـيـناون قد مات عيسى مطِرقًا 
  كاينمب   قاعدا وِن جسميعيـب   مجالَـــه  رأيت قد   إينواِهللا

   الــربهاِن  من إثباتا فعليك   شائعا  ابن مرمي ـيت تظن ها ِإنْ
   يقْظاِن ِمـن نباُءاأل جاءك  أو   املسيح  بيقْـظـٍة نت القَيتأأف

  نت تعِرض عن هدى الرمحِنأأف   يـبـينف كي ر إىل القرآن اُنظُ
  فاِن عيسى مثلَ عبٍد   تبل ما   بثابٍت  ليس  العيش فاعلَـم بأن

ونبيوإين نا حي  وقد   شــاهــد اللُّقياِن  اقْتطَفت  قَطاِئف   
  القـاِني  قْظـيت ِبي  النيب  مث  وجهـه أيت يف ريعاِن عمري رو

  !ـياين أَح  فما إلعجاٍز واها    إحـيائه  أُحِييت ِمـن  لقد إين
  ثـاِن  وبعٍث يف هذه الـدنيا   دائـما يا رب صلِّ على نبـيك

  آذاين  قد  اِرـكفِإلبا القوم و   الِهفًا بابك  جئت   قدسيدييا 
  الثّعباِن عزمك هامةَ  ـج شوي  حمارٍب  قلب كلِّ  يفِري سهامك

   الشجعاِن  بوق وسيدأنت الس  الَـِمـالع  ام ـإم  يا   درك ِهللا
ـٍنـبرمح إيلَّ   اُنظُردييا   ٍة وحتــنأنا سي  الغلماِن  أحقَـر  
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 إنك  يا ِحب لتقد دخ يت  يف  ةًـ حمبجهناين  مداِركي وجوم  
  آِن  وال يف لَم أَخلُ يف حلـٍظ  بهجيت حديقةَ ك ياِمن ِذكِر وجِه

  يراِنطَّـال  قوةُ تن كا يا ليت   شوٍق عال جسمي يطري إليك ِمن
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   يف كلّ حايليت ـاِلـِم عيبعب  بـايل راِر ـ أس ِلٍع علىـِبمطّ
 مٍع ِلستمبـ  يـبلق بوجـٍه قد رأى أعشارصاللّيايل  يفي خر   

  ـالِل الض  طوفان رحيٍم عند  كـرٍمي  ب ر ن ِم تلسرلقد أُ
 ٍح وقد أُعطيتما كرـوايل فْناهـوثقَّ  بـرهـانالع تثـقيف   

 قْفـنونَ بـغري ِعلٍمالظُّ فال ت  وخاجلالِل ذي ِباِساحمل أخذَ ف  

   تبالـي لك ال  اُهللا، ما كالَح   تنـسى  صدقي مث ترى آياِت
عالَ إىل اهلـدى ذُالاض  ختتإىل ما تك  وع الِل سي ثوبالـد  

  مـن النضاِل ومثلي ال يفـر   ترى سهاِمـيـوإنْ ناضلتين ف
القـتاِل  ال يغاِدر يف وسيفي  حرٍب  بوقت شيطِسهامي ال ت   

   الـــِقتاِلن ميادي مقيم يف  أين  كيرأـ ف قاتلـتين إنْ ـف
   ال يبـايل  يؤذَى حنيثلي ِمو  ر ربيـ أم  أتـرك اإليذاِءـأب

   الرجاِلِت أُعطيت حاال وقد   ديد اخلُناثىـ وكيف أخاف 
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   عن النـباِل وأَقلي اِالكتـنانَ  أال إنـي أقاوم كـلَّ  سـهٍم
 ا فحربسإنْ و   نـاٍر ثلمفإنْ حـربا فِسـلْمالِل لمكالـز   

  القُـذاِل شاج   وقويل لَهـذَم   السهاِم الئل الـدوحريب  ِبال
  كالغزاِل  تلت املكـفِّرـقِد اغْ   الصقاِل وفاق السيف نطقي يف

   اجلالِل ةُ ذيرنص  إىل أنْ جاء   يـكـفِّـروين املّئ يزِل الومل
  يف اِجلـداِل  الديانةَ  وجاوزت   وزورا ـي ظلـمالتنوقد جاد

   قبلَ  الوباِل  اهلدى إىلجِذبت   ِل سألت مـيندا قـبلَ اجلوول
  ـكماِللوا رقّيـالت يف  ساٍعم  تِنيملـا يِن الـد لنـا يف نصرِة

   النــواِل أنواِعـي بـوربان   قــوميا  جا  خالقي هداين
رائرالس أسرار لْ إن شئت م  لقـد أُعـطيتنوِع السؤاِلنفس   

  آليلـ أى ال  يديفعدت ويف  ناِء الفَ وقـد غوصت يف  حبر 
   الـهالِل  أَدق من وإن كانت  ربي  لَسـب يت بفضل ربي رأ

سـ  وكَميـن  ين أرا ررب املقاِل  صـدق  على وآياٍت   ور   
  بـاِلاجل   قُنن    عال ٍي قدأور  عقولَ نـاس  وِعلـٍم يبهـرنَّ
يتنوما و ي بشوق  سعيتا جاءين  أَن إىل   ربيالوصـاِل   ر   

  اجلماِل  ورـ ن يل  إىل أن الح  وقـد أُشِربت كأسا بعد كأٍس
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 ماَء    ذوٍق  بعد ذوقًا  وقد أُعطيتعاملَح  ونالِل   ِة بوالــد  
  الـزواِل  دبع  دوليت  وعادت   بعد مويت وجـدت حياةَ قليب 

ـِليكْأُ  كان  املَوائِد  لُفاظات  وِصرتـِمطْع  اليوماألهايل  ام  
  الوباِل نتظـِر  م قلب  يوأُصِل  يـوما ف   يوما لهـبفض د زيأ

 فأال يا حاسدي خ  ي قهرآلُوك وما   رب اص ناملـقاِل  يف ح   
  كاِل الن صـيد زدٍه ن م موكَم   عجـٍب  بفَوِر  فال تستكِبرنَّ

  اِللِْارحتا   قُرِب    يوم تذكَّـر  هـِنيـيا  الددنأَال يا خاِطب ال
  قاِلـتلِْان يف ا  املَدى  طالَ ولو   يا عِزيزي،سهـام املوِت تفجأُ

  وقايل  قويل   رت يفـفكّ  وما  بغـضا اُهللا قد جادلت  هداك 
ين كــر أكفَوكَماذتا وزورب   ِمنذَّك وكَم ي  بتاخلياِلغ  ز   

  الرحاِل  قبلَ  اربـأْ بهفقُـم و   قد ضاع ِدينـكرىأ قد ينإو
  كاللّـيايل  اصي ـع امل   وأيام  نوٍم   نوع   غافِلبالت   اتكيح

  عتزاِلِباِال   اهـ طلَّـقتـد وق  كَزعِمك يا لدنولست بطالِب ا
   اِجلماِل  على اجلَمالَ  رناـوآثَ  نيا  لــوجـٍهالد نا هذه كْرت
   الـآليل  مـثلَ صادفـته ولو  تزدِري نـطقي وقـويل إنكو

  اِلرجتِاِبالْ ديت ـيقص نظَـمت   نـيإ زحٍف  ف  تنظُـر إىلفال
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  ومل أتبلِّد     فقـمت ومل أكسلْ   أُِمرت ِمن اهللا الكرِمي الـممجِد 
 ـهِس  وهذا  كتايب قد تألَأل وجه طَي لؤلٍؤ    تأللُؤِد  مجـربوز   

  أو بـريق  العسجِد     أَياةُ ذُكاٍء   ترى نـور العرفان فيه  كـأنه 
  ويشفَى به قلب السعيد ويهتدي      وإنـي أرى فيه الشفاَء  لطالب 
  الثـقيِف املسنِد     ورتبـته مثلَ   وأودعته أسرار علم  وحكـمة 

ها وال  تتجلِّد    اهلدى وكم ِمن آليل فيه ِمن سرشفيا  صاِح فَـت      
      كخـد  نقي اللّوِن مل  يتخدِد  وقد بانَ وجه  احلق فيه وضاحةً 
 ددي      وإنـي من اهللا الكرمي مـجدرومنه مبارايت  وسيفي  وأَج  
  يروح  ويغتدي     وِحبي ببستاين  وواهللا إين من نـخيل خـميلة 

ـصي وألقى رداَءه  وقد خدي   ين ربجرب  ون ما حتتدرفما ت علي  

    موٍر معبِدفليس كمثلي فوق وقد ذُلِّلت نفسي بتوفيق خالقي     
  أَغْيِد األسرة   موِلي      كأشجاِر  منا كلُّ علٍم صاٍحل يف  قريـحيت 
 هآثار  ا عفَـتتوحيد دتفجد      أرض رتِد الدين من كلوطهلْسج   
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   عني  ويبعِد      مىت أَدنُ رمحا  ينأَ وقومي يعاديين غرورا ونـخوةً 
  )�(      أيكفَر من يعلي لواَء  حممِد  يسب وما أدري على ما يسبين 
      لنصِر رسول اهللا ِحبي وسيدي   يزامحين ِمن كلّ  باب فـتحتها

   ويعلم ربي صدق قويل  ومقصدي      حجاموقد أكفروين قبلَ كشِف 

   كملِحِديف عيون احلاسدينيرى       ـرباهللا  بر  مق   ورب  ويلِّ

  ولكنهم أعـداُء كلِّ مسهـِد      وأيقظتهم رمحا عليهم  وشفقةً 
      ولو  قـتلوين  باحلسام  ارِد  ولست بتارك أمر ريب مـخافةً

 مثيل عواء الذئب بل صوت جدجدِ           مفنٍد قوٍم خاف يق وكيف أ

  وال حظَّ ِمن سر اهلدى ِلضفَندِد      وكيف يؤثّر حجيت يف نفوسهم 
ا  تبـينِت اآلياتوخالوين على غري مرصِد وصالُوا      فما رأوا  حق   

  ل يف اليِد أدىن الدالئ     وليس هلم  دالئل مقصدي وإين أَبنت هلم 
   ِقبل عضٍب حمدِد ملا عجزوا ِمن       وكناا وقد استتروا كالطري يف

   فقلنا اخسئُوا ال خوف منكم ملهتدي      فما قاوموين يف مصاٍف وما اهتدوا

   مفِسِد� البطالة  غيب شقي يف      وكيف أعاجل قلب  وجٍه مسوٍد 
                                                 

�
املعىن األول فظاهر، واملعىن الثاين فهو إشارة إىل        : هذا لفظ ذو معنيني    

،  ويسكن فيها فتان مفسد امسه شيخ حممد حـسني،           "بتاله"بلدة امسه   
وهذا . وإليه أشرت يف هذه القصائد اليت اقتضبتها، ورساليت اليت كتبتها         
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  جدجدي كربربِ ثورِ الوحش خيشون    لّهمويعلون دعص الرمل هربا وك
  التشدد  وأَقْصر ومهالً بعض هذا      وقلت هلم يا قوم خف قهر قادرٍ

  وما خافـوا نريانَ يـومٍ مبدد    شر وفتـنة  أوزار  فمـا تركوا 

  مببعد  وليس فؤادي عن هواهم دوا    ـوتباع وين خنوةً ـوقد ترك
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العلوم النخب، وهو من امرٌء مفلس مل يرضع ثدي األدب ومل يرزق من 
حلق خبيـث  الذين يؤثرون الثرائد ويدعون الفرايد، ومع ذلك هو عدو ا

 أصـلَت  ،االنتهاسواألنفاس دينُء النحاس ثعبان األخفاس مع الفحيح 
ه علير عن أنيابه كالذياب عنـد  ك لساناز والفاس، وكشب اجلرضالع

زمول كناس الوسواس وزاملتـه  االفتراسِ، وإنه صفر اليد من العلوم وأُ
اخلناس. سردت على كتايب فأىب، ودنوت ترمحا فتحامى. فتاقت نفسي 
اآلن إىل أن أفض ختم سره األخفى، ليعلم الناس أن احلق مبني والشيخ 

  شييطني. منه


