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 حضرت هباءاهلل: 

ن العاملني " اي مأل اإلنشآء ال تتّبعوا أنفسكم إّّنا ألّمارة ابلبغي والفحشآء اتّبعوا مالك األشیآء اّلذي أيمركم ابلرّب والّتقوى إنّه كان ع - 1
 ( 64بند  –)كتاب اقدس " غنیّا
 
األعلى وأهل هذا املقام اّلذي كان  قوى أولئك من خرية اخللق لدى احلّق يذكرهم املألاّلذين نبذوا البغي والغوى واّّتذوا التّ  " إنّ  - 2

  (71بند  –)كتاب اقدس ابسم هللا مرفوعا " 
 
 ( 73بند  –)كتاب اقدس " اتّقوا هللا وال ّترّبوا ما بناه هللا أبايدي الظّلم والطّغیان مثّ اّّتذوا إىل احلّق سبیال "  – 3
 
 وكونوا من املطّهرين "  ّلطافة الكربى وتغسیل ما تغرّب من الغبار وكیف األوساخ املنجمدة ودوّنا اتّقوا هللا" وحكم ابل – 4

 ( 76بند  –)كتاب اقدس 
 
مطلع األمسآء من لدن علیم حكیم  نوا هیكل امللك بطراز العدل والّتقى ورأسه إبكلیل ذكر رّبكم فاطر الّسمآء كذلك أيمركم" زيّ  – 5
  (88بند  –اقدس  )كتاب" 
 
 " اتّقوا الّرمحن اي مأل اإلمكان وال ترتكبوا ما ّنیتم عنه يف الّلوح وال تكونوا يف هیمآء الّشهوات من اهلآئمني "  – 6

 ( 107بند  –)كتاب اقدس 
 
 (120بند  –)كتاب اقدس " زيّنوا رؤسكم إبكلیل األمانة والوفآء وقلوبكم بردآء الّتقوى "  - 7
 
 ( 126بند  –)كتاب اقدس وا هللا وكونوا من املّتقني " " اتّق – 8
 
 ( 132بند  –)كتاب اقدس اتّقوا هللا وال تكونّن من احملتجبني " "  – 9
 

 ( 141بند  –)كتاب اقدس " خافوا هللا وال تكونّن من املعتدين "  – 10
 



 تقوی و خشیت هللا  

www.oceanoflights.org 

 ( 148بند  –كتاب اقدس )" ويوصیكم ابلرّب والّتقوى أمرا من عنده يف هذا الّلوح املنري "  – 11
 

 ( 166و  151بند  –)كتاب اقدس " اتّقوا هللا وال تكونّن من الغافلني "  – 12
 

  (167بند  –)كتاب اقدس " اتّقوا هللا اي أويل األبصار وال تنكرون "  - 13
 

  (184بند  –)كتاب اقدس آئبني " " اّتق هللا وكن من التّ  - 14
 

 يف دخل ملن طوبی.  البهاء مدينة يف العدل جنود قائد نّهإ خالقواأل عمالاأل مطلع کان ياّلذ اللّ  بتقوی ولیاءنأ وّصینا نّ إ"  - 15
  " مساءاأل قّیوم يف ذکرها نزل اّليت احلمراء الّسفینة صحابأ من نّهإ به ومتّسک الّنوراء رايته ظلّ 

 (اهبی اقدی مجال الواح از ای جمموعه 69 ص - اشراقات مبارک لوح)
  

 املأل قمیصهم من لیجدنّ  مّن  ّّنمأ الأ بداأ لیهإ يلتفتون وال الّسحاب کمر  عنه ميّرون الّذهب من واداي يردون لو عباد هم"  - 16
 لیهنّ إ ترتدّ  ال رازالطّ  حسنأب اجلمال ذوات علیهم يردن ولو.  الکتاب علم عنده ومن رّبک بذلک ويشهد الّتقديس عرف علیاأل
 "  الوّهاب العزيز کمربّ  لدن من القدم قلم يعّلمکم کذلک الّتقوی من خلقوا ولئکأ ابهلوی بصارهمأ
 (املقرّبني زين جناب خطّ  مبني کتاب 153 ص - سحاب مبارک لوح)
 

 (دانش درايی 87 ص) "  املختار واختاره املظلوم به حکم ما هذا منائید متّسک بتقوی هباء اهل اي"  - 17
 

 اعمال و اخالق است سردار اين اليق که جنودی و اهلی امر نصرت برای از است اعظم سردار قویت میگومي براستی"  - 18
 (عهدی کتاب) "  هست و بوده مرضّیه طاهره طّیبه

 
 و راي غبار از اعمال ات کنید جهد.  منايد صعود احديّه عزّ  بسماء مقّدسه طاهره اعمال و طّیبه کلمه آدم پسران ای"  - 19

 تقوای جز معبود حضور پیشگاه در وجود صرّافان عنقريب که چه درآيد قبول عزّ  بساحت و شود اپک ویه نفس کدورت
 طوبی فرمود اشراق راّبنی مشّیت فم افق از که معانی و حکمت آفتاب اينست.  ننمايند قبول اپک عمل غري و نپذيرند خالص

 (مکنونه کلمات 69 قطعه)  " للمقبلني
 

 که است اعمالی و امور حقیقی اللّ  شريعة االنسان مقام به يرتفع مبا و مینمايد وصّیت اللّ  بتقوی را کلّ  اعکّ  مظلوم بگو"  - 20
 خمالف آنچه و فرموده امر آن به جالله جلّ  حقّ  کتب مجیع در که معروفی است اين.  انسانیست مقامات ظهورات عّلت و سبب

 (اخالق فضائل 92 ص)  "  الزم آن از اجتناب و حمسوب منکر از است مقام اين
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 طوبی گشته مقّدر مذکوره جنود به اعظم ظهور اين در ظفر و نصرت.  تشعرون نتمأ لو اللّ  تقوی عساکري قائد نّ إ قل"  21

 حلقّ ا هو هذا میافتد بزمحت آن احصای از انسان که شده نزل اعلی قلم از الواح در فقره اين شأنی به.  للفائزين طوبی و للعاملني
 (اخالق فضائل 28 ص)  "  الّضالل اّل إ بعده وما
 

 علم اين و رايت اين.  اند منوده نصرت را اللّ  دين تقوی به حقّ  اولیای الزال که چه اللّ  بتقوی را کلّ  مینمائیم وصّیت"  - 22
 (اخالق فضائل 92 ص)"  للفائزين وطوبی للعارفني طوبی عالمأو  راايت مجیع بر است مقّدم

 
 "  دارند مقّدس نیست سزاوار آنچه از را صدور و منايند تسخري را قلوب اللّ  بتقوی ابيد اهلی دوستان"  - 23

 (اخالق فضائل 93 ص)
 

 را اللّ  حزب و میکند حفظ را امر هیکل که درعی اوست.  هست و بوده اللّ  تقوی نصر اّولّیه سبب و فتح سالح"  - 24
 ص) "  اجلنود ربّ  اللّ  ذنإب القلوب مدن املقرّبون فتح هبا حمسوب عامل جنود اقوی از و بوده مظّفر تقوی رايت الزال مینمايد نصرت
 (اشراقات جمموعه 139

 
  ) * ( اللّ  ويعّلمکم اللّ  اتّقوا شو وارد اهلی علم بدبستان و کن پیشه تقوی"  - 25

 (بقرة سوره 282 آيه) * (  هباءاللّ  حضرت الواح جمموعه 75 ص)
 

 (دانش درايی 114 ص - فارسی بزابن امحد لوح) "  منما انديشه اللّ  سوی ما از و کن پیشه خالص تقوای"  - 26
  

 (اشراقاتجمموعه 21 ص)"   است حديد سیف از احد تقوی سیف"  - 27
  

 (اهلی  عدل ظهور 52 ص) "  الّتقوی الّتقوی الّتقديس الّتقديس اللّ  حزب اي"  - 28
 

 "   وقضائه عدله مظاهر من والوجل وسیاطه سطوته من واملخافة ذکره عزّ  اللّ  عن اخلشیة هو احلکمة صلأ"  - 29
 (اخلري کلّ  اصل مبارک لوح)
  

 عموم برای از متني حصن و مبني حفظ میگومي براستی مسطور و مذکور اهبی قلم از اعلی فردوس اّول ورق در اللّ  کلمة"  - 30
  "  وری صیانت برای از کربی عّلت و بشر حفظ برای از اکرب سبب آنست بوده اللّ  خشیة عامل اهل

 (فردوسّیه کلمات)
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 سبب آنچه از مینمايد منع را انسان اللّ  خشیة و اللّ  خمافة چه اللّ  خمافة احلکمة راس العلیا الکلمة هبذه نطق من سبحان"   - 31

 اجتناب شنیعه اعمال از عاقل انسان.  است مسوّ  و علوّ  سبب آنچه بر را او مینمايد أتيید و است انسان مقام پستی و ذلت
 (خلق و امر 3 ج 426 ص) "  میکند مشاهده پی از را جمازات که چه مینمايد

 
 (هبائیان عقايد اصول 24 ص) "  منايد ّنی منکر از و امر مبعروف را نس اللّ  خشیة"  - 32
 

 (خلق و امر 3 ج 424 ص)"  للفائزين طوبی بوده اللّ  خشیة خلق ربیتت برای از است اّول سبب آنچه"  - 33
 

 ظاهر در را نس آن از خوف ولکن مذکور است عباد حفظ و صیانت سبب که قصاص در اببی ، قوانني و اصول در"  - 34
 اوست.  هست و بوده اللّ  خشیة است منع و حفظ سبب ابطن و ظاهر در که امری اّما مینمايد منع ناليقه شنیعه اعمال از

 نطق ما مسع ملن طوبی منود تشّبث و جست متّسک است کربی موهبت اين ظهور سبب آبنچه ابيد معنوی حافظ و حقیقی حارس
 (اهبی اقدس مجال الواح از ای جمموعه 53 ص - دنیا مبارک لوح)  "  قدمي آمر لدن من به مرأ مبا وعمل علیاأل قلمي به
  

 در وجود تقديس و نفوس هتذيب سبب اوست.  هست و بوده اللّ  خشیة اماره نفس حفظ برای از نيمت حمکم حصن"  - 35
 (اشراقات جمموعه 21 ص) "  ابطن و ظاهر

  

 


