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 يمكر العليم احلدو املقته
 
 

 ظّاملني ال دييكتسبت أحاء مبا ا طت أرايح البغضاء سفينة البطأحا دق
 

 فاتردهلم  دشهو  تب العاملكين انح هلم  ذالّ على  فتيتد أاي ابقر ق
 ىعل متكح داتّلّل ق ظحجاب غلي يف دالبعيأيّها  اي كنّ إو  ّلهاكاين  داأل
 كربّ  مراهر أظمو  يالع الوحطم كلذب ديشه اإلميانين هبم الح أفق ذالّ 

صاح من  دق سبيله املستقيم هم يفدما عنو  رواحهمين أنفقوا أذالّ الّرمحن 
 قليب ليس يف ون من الفرحنيكتو  تلعب كنّ إو  ين اّلّل فيما سواهد كلمظ

 كنّ جهل مبني إ يف كأمثالو  كّن العامل يراأل دمن العبا دال بغض أحو  كبغض
خرجت من البيت  والّنار أ يف كلقيت نفسما فعلت ألعلى  لعتطّ لو ا

ر دن مقتدمن ل كر لدّ ق مقامإىل  أن رجعتإىل  حنتو  اجلبالإىل  متوّجها
مشس العلم مشرقة  ىوهام لت األو  نونظّ خرق حجبات الأيّها املوهوم أ اي يردق

ين اّلّل  دنصرت  كنّ ننت أظو  بضعة الّرسول عتطق دق فق املنريا األذمن ه
 قلوب املأل كاحتق من فعل دمن الغافلني قأنت و  كنفس كسّولت ل كلكذ
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 كلمظالبتول من  دبكاب  ذ دمر اّلّل رّب العاملني قافوا حول أط ينذالّ و  األعلى
 دعلماء اليهو  لّ دّي برهان استأنصف ابّلّل أبرمي كمقام   وس يفدالفر أهل  انحو 
 علماء األصنامو  ّيونيسر الفرّ  كنأبّي حّجة أو ابحلقّ  ىأت ذالّروح إعلى  به أفتواو 
 ل أضاء بنورهدل بعطالباو  م بني احلقّ كتاب حكرسول اّلّل ب دحممّ  ىتأ ذإ

 ّل بهدللت اليوم مبا استداست كنّ إو  بت قلوب العارفنيذاجنو  األرضلمات ظ
ا الّسجن ذه صر الفضل يفم   كمال كلذب ديشه العصر كاذ علماء اجلهل يف

 يندّ نصرت ال كنّ ننت أظو  لمظّ ال يت هبم بل سبقتهم يفداقت كنّ إ يمظالع
الّناموس  كلمظنفسه احلّق ينوح من و  يمكاّلّل العليم احل فعت عن شريعةدو 

 الّسموات من يفعلى  لدهبا سرت نسمات الع شريعة اّلّل اّليت تصيحو  ربكاأل
 دء يشهان األمساطسلو  فتيت الرحبت فيما أ كأنّ  ننتظني هل األرضو 

حني  ذيالّ على  أفتيت دق ظحفي وحل ء يفيش لّ كه علم  دمن عن كخبسران
أيّها  اي مقامه املنيع يفاألعلى  قلم اّللّ  كلذب ديشه كقلم كيلعن كفتائأ

يف كف قّل من آنأ يف يما آنست معو  ما عاشرتو  ما رأيتين كنّ الغافل إ
من أنت  نآبية أ ت  أ  ف   كم موالأ كهوا كلذ يف هل اتّبعت مرت الّناس بسيّب أ

 نّه الإ كت شريعة نفسذخأو  كت شريعة اّلّل وراءذنب كنّ أ دنشه قنيدالّصا
 لهز نأيّها الغافل إمسع ما أ اياخلبري  دالفر  نّه هوء إيعلمه من ش ب عنز يع
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 كلكذ﴾  ا ن  م  ؤ  م   ت  س  ل   م  ل  م الس  ك  ي  ل  ى إ  ق  ل  أ   ن  م  وا ل  ل  و  ق   ت   ال  و  ﴿ الفرقان الّرمحن يف
ت ذنب كنّ إ من الّسامعنيأنت  نق إاخللو  األمر وتكقبضته مل م من يفكح
لو  كنّ إ الغافل املريبأيّها  اي كفويل ل كم نفسكت حذخأو  م اّللّ كح
املعرض عن و  ابّللّ  كاملشر أيّها  فأت به اي دكّي برهان يثبت ما عنأب رينكتن

 يهور ظ من اعت  بالعامل   اجلاهل اعلم أنّ أيّها  ايالعاملني  طحاأ ذيانه الّ طسل
ل من ز ما ن ذخأو  يسوائ ما ذنبو  هواء حيّب  ار يفطو  يعلمشرب من حبر و 

 تعاىل انكماإل دروح احليوان جلسو  لة البصر للبشرز نّه مبنيع إدالب وت بياينكمل
 عليه املأل ييم يصلّ ظالع زيز مره العأ مةدخعلى  قامهأو  عّرفه ذيالّرمحن الّ 

ير دالقوّي الق يمساملختوم إب يين شربوا رحيقذالّ و  ربايءكق الدسراأهل و  األعلى
ر طاّلّل فا دىفأت آبية من ل ىا املقام األعلذهأهل  من ك  ت   إن كإنّ  اي ابقر
ّفر كلعّل ي كموالإىل  مث ارجع كعّنة هواأ ذخ كنفس زإن عرفت عجو  الّسماء

 ت عيونكبو  صاحت الّصخرةو  رةدوراق السّ هبا احتقت أ اّليت كسّيئات كعن
 انح الّروح يفو  الّناقة عقرتو  غرقت الّسفينةو  ّيةبوبست الرّ  انشقّ  كبعارفني ال

 العامل من حجج اّللّ أهل  دعنو  دكمبا عن كاتآ ذيالّ على  تعتضأ مقام رفيع
مثّ احلّق املبني  كاملل ة اّللّ درامشرقا من أفق إ لومظامل ىلت  كافتح بصر  آايتهو 

اّلّل لدى  منارتفعت ابحلّق  اّليت رةدق به السّ طتن لتسمع ما دكافتح مسع فؤا
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 ديتنا كمثالاعتسا  أو  كلمظعليها من  درة مع ما ور دّن السّ إاجلميل ز يز الع
لنفس رأت  ويبطاألعلى  فقاألو  ىرة املنتهدالسّ إىل  لّ كعو الدتو  اءدالنّ  ىأبعل

أيّها  يم ايثّل معرض أكويل لو  ىائها األحلدن مسعت نذألو  ىرب كاآلية ال
 فناهناأ يف كآاثر سيوف ىنصا  لت  اإلرة بعنيدالسّ ترى  ابّلّل لو املعرض

لع طّ ت ر لعلّ كّ تف متهادخو  اّلّل لعرفاهنا كما خلق دوراقها بعأو  أغصاهناو 
 اّن يفأيقن إ فاعلم مثّ  كلمظاّن خنا  من ننت إظون من الّتائبني أكتو  كلمظب
 نفقنا أرواحناالّسماء أو  األرضبني األعلى  ّول يوم فيه ارتفع صرير القلمأ
أهل  بني كلذنفتخر بو  يمظالعلّي الع سبيل اّللّ  موالنا يفأو  أبنائناو  اندجساأو 

اتّلّل املستقيم  طا الّصراذه علينا يف دما ور  كلذب ديشهاألعلى  املألو  نشاءاإل
 رةظانت انكاألبصار  و  ماءدّ ت الكسفو  دصلبت األجساو  دباكابت األذ دق

 دق حّبهم ء يفأهل البها داز بلء ال داز ّلما كالبصري   دعناية رهّبا الّشاه فقإىل أ
 ن  م  ت  ف    ﴿ الفرقان بقوله له الّرمحن يفز نقهم ما أدبص دشه

 
م ت  ن   ك    ن  إ   ت  و  وا امل

 يف نفقهاأ ذيم الّ أحجاب خري نفسه خلف األ ظحف ذيهل الّ  ﴾ ني  ق  د  اص  
حمّبة  وثركهم  ذخأ دق ب ملن اهلائمنيكذتيه ال ن يفكت الو  نصفسبيل اّلّل أ

حبر إىل  هالّتوجّ  مم عنال سيو  األو  افع العاملدشأن ما منعتهم معلى  الّرمحن
عراض العلماء إ ضعفينأ ماو  البلء ينز عجاتّلّل ما أ رميكال طياء رهّبم املعطع
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ل آبايت دلع العطم ىأتو  فتح ابب الفضل دق مام الوجوهق أطنأو  قتطن
الوجه  ديني ياحضر ب يردر القداّلّل املقتلدى  حجج ابهرات منو  واضحات
هور ظمشرق  كأيمر  كلكذور العرفان  ط ابن عمران يف سرار ما مسعهلتسمع أ

له اّلّل لرئيس ز نقرأ ما أا الّرايسة كغرّتأ يمظسجنه الع رطالّرمحن من ش كربّ 
لوم ظامل دلع مبا عنطّ لت ا احلصن املتنيذه يف حبسين ذيالّروم الّ  كم ملظاألع
 كتّبعو إ هّنمإ كوراء األرضج ه   ترى  تفرح مباأ رياخلب دالفر  داّلّل الواحلدى  من
ال  و  ون بّينةد الّروح منعلى  أفىت ذيحبّنان الّ  يما اتّبع قوم قبلهم من مسّ ك
لع مبا طّ مثاله لتأو  ابريس كله الّرمحن مللز نما أو  يقانإلتاب اكقرأ  ا تاب منريك

ر ذكّ ّّنا نها إإصلح دبع األرض يف دان الفسادر توقن أباّن ما أو  من قبل يقض
 ّن ربّنا الّرمحن هلومن شاء فليعرض إو  فليقبل خالصا لوجه اّلّل من شاء دالعبا

ال إسم و  ء من األشياءيم شكا يوم ال ينفعذالعلماء ه اي معشر دالغيّن احلمي
ملن  مسائه احلسىنلع أطمو  مرههر أظجعله اّلّل م ذيسم الّ ا اإلذهب اّل من األمساء إ

 الو  ان من الرّاسخنيكو  عر  الّرمحن دنشاء نعيما ملن وجوت اإلكمل يف
 مقبلني مكّل وراء كعوا الدم كّز عو  مكخارفز ال و  مكفنونو  مكم اليوم علومكيغني
اي معشر املبني  تابكا الذهو  الّصحفو  برزّ هبا فّصلت ال لمة العليا اّليتكالإىل 

مشس العلم  شرقتأ دق اتّللّ  وهاماألو  نونظّ العلماء ضعوا ما أّلفتموه من قلم ال
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 ون  ل  ت   ق  ت   أ   ﴿ من قبل كق به مؤمن آلطن ر ماذكر مّث اظاي ابقر انفق اليقني من أ
  ه  ي  ل  ع   ف   اب  ذ  اك    ك  ي   ن  إ  و  مك  بّ  ر   ن  م   ات  ن  يّ  لب   م اب  ك  اء  ج   د  ق  و  اّلّل   يبّ  ر   ول  ق  ي    ن  أ   ل  ج  ر  

 و  ه   ن  م   يد  ه   ي   ال   اّلّل   ن  م إ  ك  د  ع  ي   يذ  ال   ض  ع  م ب   ك  ب  ص  ا ي  ق  د  اص   ك  ي   ن  إ  و  ه  ب  ذ  ك  
مبا  دنشه انّ ريب ممّا حنن عليه إ نت يفكن  الغافل إأيّها  اي ﴾ اب  ذ  ك       ر  س  م  

 دنشهو  الوّهاب زيز اّل هو العإنّه ال إله إ األرضو  اّلّل قبل خلق الّسموات دشه
 كال شريو  اعدباإل يف ن له شبهكصفاته مل ي ا يفدواحو  اتهذ ا يفدان واحكنّه  إ

هل  طسواء الّصراإىل  اخللق تب ليبّشرواكل الز نأو  أرسل الّرسل دق ختاعاإل يف
من  ةمذر الّرعب مبا عوت ش هذخأم أ كر  عن فعلطّ غّض الو  لعطّ ان اطالّسل

تاب كال  و  ون بّينةدمن  كوا سبيلذخأو  اّلّل ورائهم طوا صراذين نبذالّ ائب ذّ ال
الع طانها مدل فلّما تفّرسنا وجدالع زراطيّنت بز يران تاإل كممال نّ اّن مسعنا أبإ
لم نسأل اّلّل أبن ظّ خمالب ال ل حتتدالع ىاّن نر عتسا  إمشارق اإلو  لمظّ ال

 نياألرض من يفعلى  املهيمن نّه هلونه إدان من لطسلو  هدخيّلصه بقّوة من عن
ّل كل يينبغ مر اّللّ أد على نفس فيما ور على  ن يعتضأ دحليس ألالّسموات و 

اّلّل على  لكّ يتو و  بارطصاإل حببل كن يتمسّ أاألعلى  فقاألإىل  من توّجه
 مةكرايض احل سريوا يفو  مةكاحل حّباء اّلّل اشربوا من عنياي أاملهيمن املختار 

 زيز م العكم ربّ كأيمر  كلكذ  البيانو  مةكّلموا ابحلكتو  مةكهواء احل ريوا يفطو 
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على  ثر الّشمسمثل بقّية أك  كمثل كار دقتإو  كزّ مئّن بعطت اي ابقر ال الّعلم
 زّ عو  كزّ ع ذخأ داّلّل الغيّن املتعال قلدى  وال منزّ ها الكر داجلبال سو  ي سو رؤ 
ين من أو  أين من حارب اّللّ  لواحه أّم األدم به من عنكا ما حذهو  كمثالأ

وا كسفو  هءصفياين قتلوا أذين الّ أو  انهطعرض عن سلأين من أو  آبايته لدجا
 م انحكباجلاهل املراتب أيّها  اي كعمالنفحات أ در لعّل جتكّ وليائه تفأ ماءد

 اي معشر ارطقّل األكلمة  ظّ ت الذخأو  ايردّ خربت الو  صاحت البتولو  الّرسول
 دراّلما أك  يمظعرشه الع ل  ث  و  سلمس علم اإلكنو  شأن املّلة طحنم إكء بالعلما

منع عّما  كلذب مكارتفعت ضوضاؤ  سلماإلمبا يرتفع به شأن  كأن يتمسّ  زمميّ 
ن كلو  احلرب دراإنّه ما أ الّروم كمل روا يفظبري فانكخسران   يف كاملل يبقو  دراأ
 ديشه املّلةو  ولةدّ هليبها ضعفت ال ارتفعو  م فلّما اشتعلت انرهاكمثالها أدراأ
من و  رض الّسرّ ان أخّ دّ ال ذخأن أإىل  ت ويلهتاداز و  ّل منصف بصريك  كلذب

 تاب منكال مر يفاأل يقض كلكذالرّئيس   لوح له اّلّل يفز نهر ما أظحوهلا لي
 ئبذّ ر الذكع د األعلى  اي قلمليه راجعون إاّن إو  ّللّ  انّ إ اّلّل املهيمن القّيوملدى 

 كلكذ  ولياءت فرائص األدارتعو  لمها انحت األشياءظب الّرقشاء اّليت رذكاو 
ّن ظتو  البتول كلمظصاحت من  دق دا املقام احملمو ذه مساء يفاأل كمال كأيمر 

رّب ما   املعرض عن اّللّ أيّها  اي كنفس كسّولت ل كلكذمن آل الّرسول   كنّ أ
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هنبت و  الّرسول بناءغت أدّي جرم لاي أيّتها الّرقشاء أب ينصفأ ونكما يو  انك
بناء الّرسول ما ال فعلت أب دق ونكن فيكمره  أب كخلق ذيفرت ابلّ كأمواهلم أ

ر آايت كتنأ دالوجو  كبروح اّلّل مال داليهو  وال دهو و  احلبص دمثو و  دفعلت عا
لع طّ ر لتكّ ّلها تفكتب العامل  كء األمر خضعت هلا  مسا لت منز ن ذإ اّليت كربّ 

ت قوما ذخما أكاب  ذنفحات الع ذكسو  أتخ دو دالغافل املر أيّها  اي كبفعل
 خرب به اّللّ ا يوم أذه دالّشهو و  الغيب كابّلّل مال كاملشر أيّها  اي رظنتإ كقبل

طور املس ا الّلوحذه يفو  الفرقان له الّرمحن يفز نر لتعر  ما أكّ تف بلسان رسوله
ا ذهاحملصون  حصائهاعن إ زآبايت بّينات عج يمشرق الوح ىتا يوم فيه أذه

بصر  ذيّل كسرع  و  انكماإل عر  نسمة الّرمحن يف شمّ  ذيّل ك  ديوم فيه وج
 بحذّ يث الدرجع ح دافل اتّلّل قالغأيّها  ايك امللو  كفرات رمحة ربّه مال إىل

د املبغض العنو أيّها  اي دكتسبت يكما رجع مبا ا و  اءدالف مقرّ إىل  بيح توّجهذّ الو 
أنت  نإ يالوح طجعله اّلّل مهب ذيالّ و  شأن األمر ال طة ينحدابلّشها ننتظأ

ا ام  م  إ   كو ذتّ إ ينذللّ و  ابّللّ  كاملشر أيّها  ايك ويل لذين هم يفقهون من الّ 
فاء نور اّلّل طإعلى  امل قامظم من ك  دتاب مشهو كال  و  ون بّينةدألنفسهم من 

 دق الّنفوسو  ةدفئلمه األظ ن انحت منأإىل  هنبو  م من فاجر قتلكو  كقبل
ن القوم كلو  ة البغضاءكريأعلى  لمظّ ل الكهي ىل مبا استو دغابت مشس الع
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فرت ابّلّل كموال  ل هل األقمواهلم ب أهنو  بناء الّرسولقتل أ دقيشعرون  هم ال
 عتسا اإل تذخأ دقاجلاهل احملجوب أيّها  اي نصفأ كعمعلى ز  هاكأم مال

 بريكقتلت ال دق من الغافلنيأنت و  انحت األشياء كلذنصا  بت اإلذنبو 
ك خيرب  كلكذ  ينفسو  لم الظّ ابل ل ما مجعتهكأت كنّ أ نّ ظهنبت الّصغري هل تو 

ك العليم ربّ  كلذب دعتسا  يشهمجعته ابإل امو  دكما عن كاتّلّل ال يغنياخلبري 
نّه هو ه إدأمرا من عن كانر  دسو  تنخم فاء نور األمرطإعلى  قمت دق

 انهطيفعل ما يشاء بسلمم طوة األال سو  شئوانت العامل هز ال تعجدير ر القداملقت
 قطمقام نإىل  هّنا من احليوان رفعها الّرمحنالّناقة مع أ ر يفكّ تفد م ما يريكحيو 
ال  األرضو  الّسموات يفمن على  نّه هلو املهيمنثنائها إو  رهاذكلسن العامل بأ

ا يم  ع  لمات ن  كبشموس ال ء الّلوحا آفاق مسايّ نّ ز  كلكذيم  ظالع زيز اّل هو العإله إ
 ني  ل  اف  غ  ل  ل   ل  ي  و  و  ين  ر  ك  ن  م  ل  ل   ل  ي  و  و  ني  ض  ر  ع  م  ل  ل   ل  ي  و  و  اه  ار  و  ن   أب    اء  ض  ت  اس  و  اهب    ز  اف   ن  م  ل  

  ني  م  ال  الع   بّ  ر   ّللّ   د  م  احل  
           


