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 يمكر العليم الحدو المقته

 

  

 ّظالمين ال دييكتسبت أحاء بما اطت أرياح البغضاء سفينة البطأحا دق

 

 لّهاكيان داأل فاتردلهم  دشهو تب العالمكين ناح لهم ذالّ على  فتيتد أيا باقر ق

ين بهم الح أفق ذالّ  ىعل متكح دتاهلل ق ظحجاب غلي يف دالبعيأيّها  يا كنّ ا  و

ما و رواحهمين أنفقوا أذالّ الّرحمن  كربّ  مراهر أظمو يالع الوحطم كلذب ديشه اإليمان

ون كتو تلعب كنّ ا  و ين اهلل فيما سواهد كلمظصاح من  دق سبيله المستقيم يهم فدعن

 كأمثالو كّن العالم يراأل دمن العبا دال بغض أحو كبغض يقلب يليس ف من الفرحين

خرجت من  والنّار أ يف كلقيت نفسألما فعلت على  لعتطّ لو ا كنّ جهل مبين ا   يف

ر دن مقتدمن ل كر لدّ ق مقاما لى  أن رجعتا لى  نحتو الجبالا لى  البيت متوّجها

ا ذشمس العلم مشرقة من ه ىوهام لتراألو نونّظ خرق حجبات الأيّها الموهوم أ يا يردق

 كسّولت ل كلكذين اهلل دنصرت  كنّ ننت أظو بضعة الّرسول عتطق دق فق المنيراأل

افوا حول ط ينذالّ و األعلى قلوب المأل كاحترق من فعل دمن الغافلين قأنت و كنفس

ريم كمقام  يوس فدالفرأهل  ناحو كلمظالبتول من  دبكاب ذ دمر اهلل رّب العالمين قأ

 برهان استأنصف باهلل بأ
ّ
 و بالحّق  ىأت ذالّروح ا  على  به أفتواو دعلماء اليهو لّ دي

ّ
بأي

 م بين الحّق كتاب حكرسول اهلل ب دمحمّ  ىتأ ذا   علماء األصنامو سيّونير الفر  كنحّجة أ
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للت داست كنّ ا  و بت قلوب العارفينذانجو األرضلمات ظ ل أضاء بنورهدل بعطالباو

 يصر الفضل فم   كمال كلذب ديشه العصر كاذ يعلماء الجهل ف ّل بهداليوم بما است

 يندّ نصرت ال كنّ ننت أظو لمّظ ال ييت بهم بل سبقتهم فداقت كنّ ا   يمظا الّسجن العذه

 بركالنّاموس األ كلمظنفسه الحّق ينوح من و يمكاهلل العليم الح فعت عن شريعةدو

ين هل األرضو الّسموات يمن فعلى  لدبها سرت نسمات الع يشريعة اهلل الّت تصيحو

 لّ كه علم دمن عن كبخسران دء يشهان األسماطسلو فتيت الربحت فيما أ كأنّ  ننتظ

قلم  كلذب ديشه كقلم كيلعن كفتائحين أ ذيالّ على  أفتيت دق ظحفي وحل يء فيش

 يما آنست معو ما عاشرتو يما رأيتن كنّ أيّها الغافل ا   يا مقامه المنيع يفاألعلى  اهلل

 ت  ا  ف   كم موالأ كهوا كلذ يف هل اتّبعت يمرت النّاس بسبّ يف أكف قّل من آنأ يف

نّه ا   كت شريعة نفسذخأو كت شريعة اهلل وراءذنب كنّ أ دهنش قيندمن الّصاأنت  نبآية أ

الّرحمن  لهزنأيّها الغافل ا سمع ما أ ياالخبير  دالفر نّه هوء ا  يعلمه من ش ب عنزيع ال

 يم من فكح كلكذ﴾ ان  م  ؤ  م   ت  س  ل   م  ل  م الس  ك  ي  ل  ى ا  ق  ل  ا   ن  م  وا ل  ل  و  ق   ت  ال  و﴿ :الفرقان يف

م كت حذخأو م اهللكت حذنب كنّ ا   من الّسامعينأنت  نق ا  الخلو األمر وتكقبضته مل

 برهان يثبت ما عنبأ يرنكلو تن كنّ ا   الغافل المريبأيّها  يا كفويل ل كنفس
ّ
فأت  دكي

الجاهل اعلم أيّها  ياالعالمين  طحاأ ذيانه الّ طالمعرض عن سلو باهلل كالمشرأيّها  به يا

 يسوائ ما ذنبو يهواء حبّ  يار فطو يعلمشرب من بحر و يهورظم من اعترف بالعال   أنّ 

 دروح الحيوان لجسو لة البصر للبشرزنّه بمنيع ا  دالب يوت بيانكل من ملزما ن ذخأو

عليه  ييم يصلّ ظالع زيزمره العأ مةدخعلى  قامهأو عّرفه ذيالّرحمن الّ  ىتعال انكماإل
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 الق يسمالمختوم بإ يين شربوا رحيقذالّ و برياءكق الدسراأهل و األعلى المأل
ّ
ير دالقوي

ا ن و ر الّسماءطاهلل فا دىفأت بآية من ل ىا المقام األعلذهأهل  من ك  ت   ا ن كا نّ  يا باقر

 يالّت كسيّئات كّفر عنكلعّل ي كموالا لى  ثم ارجع كعنّة هواأ ذخ كنفس زعرفت عج

ستر  انشّق  كبعارفين ال ت عيونكبو صاحت الّصخرةو رةدوراق السّ بها احترقت أ

 ذيالّ على  تعترضأ مقام رفيع يناح الّروح فو النّاقة عقرتو غرقت الّسفينةو يّةبوبالرّ 

مشرقا  لومظالم ىلتر كافتح بصر آياتهو العالم من حجج اهللأهل  دعنو دكبما عن كتاآ

 رةدق به السّ طتن لتسمع ما دكثّم افتح سمع فؤاالحّق المبين  كالمل ة اهللدرامن أفق ا  

 كلمظعليها من  درة مع ما وردّن السّ ا  الجميل زيزاهلل العلدى  منارتفعت بالحّق  يالّت

األعلى  فقاألو ىرة المنتهدالسّ ا لى  لّ كعو الدتو اءدالنّ  ىبأعل ديتنا كمثالاعتساف أو

 يم ياثّل معرض أكويل لو ىائها األحلدن سمعت نذألو ىبركلنفس رأت اآلية ال يوبط

 أغصانهاو فنانهاأ يف كآثار سيوف ىنصاف لترن اإلرة بعيدالسّ ترى  باهلل لو المعرضأيّها 

ون من التّائبين كتو كلمظلع بّط ت ر لعلّ كّ تف متهادخو اهلل لعرفانها كما خلق دوراقها بعأو

 ّول يوم فيه ارتفع صرير القلمأ ينّا فأيقن ا   فاعلم ثمّ  كلمظنّا نخاف من ننت ا  ظأ

  سبيل اهلل يموالنا فأو أبنائناو نادجساأو نفقنا أرواحناالّسماء أو األرضبين األعلى 
ّ
العلي

ا ذه يعلينا ف دما ور كلذب ديشهاألعلى  المألو نشاءأهل اإل بين كلذنفتخر بو يمظالع

األبصار و ماءدّ ت الكسفو دصلبت األجساو دباكابت األذ دتاهلل قالمستقيم  طالّصرا

 حبّهم يء فأهل البها دازبلء ال دازلّما كالبصير  دعناية ربّها الّشاه فقا لى أ رةظانت ناك

م ت  ن  ك   ن  ا   ت  و  وا الم  ن  م  ت  ف  ﴿ :الفرقان بقوله يله الّرحمن فزنقهم ما أدبص دشه دق
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سبيل اهلل  يف نفقهاأ ذيم الّ أحجاب خير نفسه خلف األ ظحف ذيهل الّ  ﴾ين  ق  د  اص  

شأن على  محبّة الّرحمن وثركهم ذخأ دق ب لمن الهائمينكذتيه ال ين فكت الو نصفأ

 طياء ربّهم المعطبحر عا لى  هالتّوجّ  مم عنال سيوف األو افع العالمدما منعتهم م

 مام الوجوهق أطنأو قتطعراض العلماء نا   يضعفنأ ماو البلء ينزعجتاهلل ما أ ريمكال

اهلل لدى  حجج باهرات منو ل بآيات واضحاتدلع العطم ىأتو فتح باب الفضل دق

ور العرفان ط يابن عمران ف سرار ما سمعهالوجه لتسمع أ دين ياحضر بي يردر القدالمقت

قرأ ما ا الّرياسة كغّرتأ يمظسجنه الع رطالّرحمن من ش كهور ربّ ظمشرق  كيأمر كلكذ

لع بما ّط لت ا الحصن المتينذه يف يحبسن ذيالّروم الّ  كم ملظله اهلل لرئيس األعزنأ

 نّهما   كوراء األرضج م  ه  ترى  تفرح بماأ رالخبي دالفر داهلل الواحلدى  لوم منظالم دعن

ال و ون بيّنةد الّروح منعلى  ىأفت ذيبحنّان الّ  يما اتّبع قوم قبلهم من سمّ ك كتّبعوا  

 يلع بما قضّط مثاله لتأو باريس كله الّرحمن لملزنما أو يقانإلتاب اكقرأ ا تاب منيرك

خالصا  در العباذكّ نّما نا ا  ا صلحه دبع األرض يف دنا الفسادرتوقن بأنّا ما أو من قبل

 الحمي ّن ربّنا الّرحمن لهومن شاء فليعرض ا  و فليقبل لوجه اهلل من شاء
ّ
 يا معشر دالغني

 ذيسم الّ ا اإلذبه اّل ال ا سم من األسماء ا  و ء من األشياءيم شكا يوم ال ينفعذالعلماء ه

 دنشاء نعيما لمن وجوت اإلكمل يلمن ف ىسمائه الحسنلع أطمو مرههر أظجعله اهلل م

 مكخارفزال و مكفنونو مكم اليوم علومكيغني الو ان من الّراسخينكو عرف الّرحمن

 الّصحفو برزّ بها فّصلت ال يلمة العليا الّتكالا لى  مقبلين مكّل وراءكعوا الدم كزّ عو

 دق تاهلل وهاماألو نونّظ يا معشر العلماء ضعوا ما ألّفتموه من قلم الالمبين  تابكا الذهو
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 :من قبل كق به مؤمن آلطن ر ماذكر ثّم اظيا باقر انفق اليقين شمس العلم من أ شرقتأ

 ه  ي  ل  ع  ا ف  ب  ذ  اك   ك  ي   ن  ا  و مك  ب  ر   ن  م   ات  ن  ي  الب  م ب  ك  اَءج   د  ق  و اهلل  يب  ر   ول  ق  ي   ن  ا   ًالج  ر   ون  ل  ت  ق  ت  ا  ﴿

 ف  ر  س  م   و  ه   ن  م   يد  ه   ي  ال   اهلل  ن  م ا  ك  د  ع  ي   يذ  ال   ض  ع  م ب  ك  ب  ص  ا ي  ق  د  اص   ك  ي   ن  ا  و ه  ب  ذ  ك  

اهلل قبل خلق  دبما شه دنشه نّاريب مّما نحن عليه ا   ينت فكن الغافل ا  أيّها  يا ﴾اب  ذ  ك  

 اتهذ يا فدان واحكنّه ا   دنشهو الوّهاب زيزاّل هو العا نّه ال ا له ا   األرضو الّسموات

 أرسل الّرسل دق ختراعاإل يف كال شريو اعدباإل يفن له شبه كصفاته لم ي يا فدواحو

رف عن ّط غّض الو لعطّ ان اطهل الّسل طسواء الّصراا لى  الخلق تب ليبّشرواكل الزنأو

 اهلل ورائهم طوا صراذين نبذالّ ئاب ذّ من ال ةمذرالّرعب بما عوت ش هذخأم أ كفعل

ل دالع زراطيّنت بزيران تاإل كممال نّ أنّا سمعنا با  تاب كال و ون بيّنةدمن  كوا سبيلذخأو

مخالب  ل تحتدالع ىنّا نرعتساف ا  مشارق اإلو لمّظ الع الطناها مدفلّما تفّرسنا وج

من على  المهيمن نّه لهونه ا  دان من لطسلو هدلم نسأل اهلل بأن يخلّصه بقّوة من عنّظ ال

 يينبغمر اهلل أد على نفس فيما ورعلى  ن يعترضأ دحليس ألالّسموات و يناألرض يف

اهلل المهيمن على  لكّ يتوو بارطصاإل بحبل كن يتمسّ أاألعلى  فقاألا لى  ّل من توّجهكل

هواء  ييروا فطو مةكرياض الح يسيروا فو مةكالح حبّاء اهلل اشربوا من عينيا أالمختار 

مئّن طت يا باقر ال الّعلم زيزم العكم ربّ كيأمر كلكذ البيانو مةكلّموا بالحكتو مةكالح

وال زّ ها الكردالجبال سوف ي سورؤعلى  ثر الّشمسمثل بقيّة أك كمثل كاردقتا  و كزّ بع

 المتعال قلدى  من
ّ
ه أّم دم به من عنكا ما حذهو كمثالأ زّ عو كزّ ع ذخأ داهلل الغني

ين أو انهطعرض عن سلأين من أو بآياته لدين من جاأو أين من حارب اهلل لواحاأل
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أيّها  يا كعمالنفحات أ در لعّل تجكّ وليائه تفأ اءمدوا كسفو هءصفياين قتلوا أذالّ 

ّل كلمة ّظ ت الذخأو ياردّ خربت الو صاحت البتولو الّرسول م ناحكبالجاهل المرتاب 

 يمظعرشه الع ل  ث  و سلمس علم اإلكنو شأن الملّة طنحم ا  كء بالعلما يا معشر ارطقاأل

منع  كلذب مكارتفعت ضوضاؤسلم اإلبما يرتفع به شأن  كأن يتمسّ  زمميّ  درالّما أك

ن كلو الحرب دراا نّه ما أ الّروم كمل يروا فظبير فانكخسران  يف كالمل يبقو دراعّما أ

ّل ك كلذب ديشه الملّةو ولةدّ لهيبها ضعفت ال ارتفعو م فلّما اشتعلت نارهاكمثالها أدراأ

له زنهر ما أظمن حولها ليو رض الّسرّ ان أخّ دّ ال ذخأن أا لى  ت ويلتهادازو منصف بصير

 هلل نّاا   اهلل المهيمن القيّوملدى  تاب منكال يمر فاأل يقض كلكذالّرئيس  لوح ياهلل ف

لمها ناحت ظب يالّرقشاء الّت رذكاو ئبذّ ر الذكع داألعلى  يا قلمليه راجعون ا نّا ا  و

 دا المقام المحموذه يسماء فاأل كمال كيأمر كلكذ ولياءت فرائص األدارتعو األشياء

 يا كنفس كسّولت ل كلكذمن آل الّرسول  كنّ ّن أظتو البتول كلمظصاحت من  دق

 جرم ليا أيّتها الّرقشاء بأ ينصفأ ونكما يو انكرّب ما  المعرض عن اهللأيّها 
ّ
غت دي

بناء فعلت بأ دق ونكن فيكمره بأ كخلق ذيفرت بالّ كنهبت أموالهم أو الّرسول بناءأ

ر كتنأ دالوجو كبروح اهلل مال داليهو وال دهوو لحبصا دثموو دالّرسول ما ال فعلت عا

لع ّط ر لتكّ لّها تفكتب العالم كء األمر خضعت لها سما لت منزن ذا   يالّت كآيات ربّ 

 كت قوما قبلذخما أكاب ذنفحات الع ذكسوف تأخ دودالغافل المرأيّها  يا كبفعل

ر كّ تف بلسان رسوله بر به اهللخا يوم أذه دالّشهوو الغيب كباهلل مال كالمشرأيّها  يا رظنتا  

مشرق  ىتا يوم فيه أذهطور المس ا اللّوحذه يفو الفرقان يله الّرحمن فزنلتعرف ما أ
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عرف  شمّ  ذيّل ك دا يوم فيه وجذهالمحصون  حصائهاعن ا   زبآيات بيّنات عج يالوح

يّها أ ياك الملو كفرات رحمة ربّه مال ا لىبصر  ذيّل كسرع و انكماإل ينسمة الّرحمن ف

تسبت كما رجع بما او اءدالف مقرّ ا لى  بيح توّجهذّ الو بحذّ يث الدرجع ح دافل تاهلل قالغ

 طجعله اهلل مهب ذيالّ و شأن األمر ال طة ينحدبالّشها ننتظأد المبغض العنوأيّها  يا دكي

 كوذتّخا   ينذللّ و باهلل كالمشرأيّها  ياك ويل لذين هم يفقهون من الّ أنت  نا   يالوح

 كفاء نور اهلل قبلطا  على  الم قامظم من ك دتاب مشهوكال و ون بيّنةدا ألنفسهم من م  ام  ا  

غابت شمس  دق النّفوسو ةدفئلمه األظ ن ناحت منأا لى  نهبو م من فاجر قتلكو

قتل  دقيشعرون  ن القوم هم الكلو ة البغضاءكريأعلى  لمّظ ل الكهي ىل بما استودالع

 نصفأ كعمعلى ز هاكفرت باهلل أم مالكموال هل األ قلموالهم ب أنهو بناء الّرسولأ

ناحت  كلذنصاف بت اإلذنبو عتسافاإل تذخأ دقالجاهل المحجوب أيّها  يا

 ل ما جمعتهكتأ كنّ أ نّ ظنهبت الّصغير هل تو بيركقتلت ال دق من الغافلينأنت و األشياء

عتساف جمعته باإل ماو دكما عن كتاهلل ال يغنيك الخبير يخبر كلكذ ينفسو لم الّظ بال

ه دأمرا من عن كنار دسوف تنخم فاء نور األمرطا  على  قمت دقك العليم ربّ  كلذب ديشه

 انهطيفعل ما يشاء بسلمم طوة األال سو شئونات العالم هزال تعجدير ر القدنّه هو المقتا  

سن لأ قطمقام نا لى  نّها من الحيوان رفعها الّرحمنالنّاقة مع أ ير فكّ تفد م ما يريكيحو

اّل هو ال ا له ا   األرضو الّسموات يفمن على  نّه لهو المهيمنثنائها ا  و رهاذكالعالم ب

 اه  ب   ز  اف   ن  م  ا ل  يم  ع  لمات ن  كبشموس ال ء اللّوحا آفاق سمايّنّ ز كلكذيم ظالع زيزالع
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