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 .اهلل ََيَْشى َتِقيًّا ويكون

 
 

 هباءاهلل:  ةحضر 
ن العاملني " اي مأل اإلنشآء ال تتّبعوا أنفسكم إّّنا ألّمارة ابلبغي والفحشآء اتّبعوا مالك األشيآء اّلذي أيمركم ابلرّب والّتقوى إنّه كان ع - 1

 ( 64الفقرة  – الكتاب االقدس)" غنيّا
 
األعلى وأهل هذا املقام اّلذي كان  غوى واّّتذوا الّتقوى أولئك من خرية اخللق لدى احلّق يذكرهم املألاّلذين نبذوا البغي وال " إنّ  - 2

  (71الفقرة  – الكتاب االقدس)ابسم هللا مرفوعا " 
 
 ( 73الفقرة  – سالكتاب االقد)" اتّقوا هللا وال ّترّبوا ما بناه هللا أبايدي الظّلم والطّغيان مثّ اّّتذوا إىل احلّق سبيال "  – 3
 
 وكونوا من املطّهرين "  " وحكم ابلّلطافة الكربى وتغسيل ما تغرّب من الغبار وكيف األوساخ املنجمدة ودوّنا اتّقوا هللا – 4
 ( 76الفقرة  – الكتاب االقدس)
 
مطلع األمسآء من لدن عليم حكيم  نوا هيكل امللك بطراز العدل والّتقى ورأسه إبكليل ذكر رّبكم فاطر الّسمآء كذلك أيمركم" زيّ  – 5
  (88الفقرة  – الكتاب االقدس)" 
 
 " اتّقوا الّرمحن اي مأل اإلمكان وال ترتكبوا ما ّنيتم عنه يف الّلوح وال تكونوا يف هيمآء الّشهوات من اهلآئمني "  – 6
 ( 107الفقرة  – الكتاب االقدس)
 
 (120الفقرة  – الكتاب االقدس)كم بردآء الّتقوى " " زيّنوا رؤسكم إبكليل األمانة والوفآء وقلوب - 7
 
 ( 126الفقرة  – الكتاب االقدس)" اتّقوا هللا وكونوا من املّتقني "  – 8
 
 ( 132الفقرة  – الكتاب االقدس)اتّقوا هللا وال تكونّن من احملتجبني " "  – 9
 

 ( 141فقرة ال – الكتاب االقدس)" خافوا هللا وال تكونّن من املعتدين "  – 10
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 ( 148الفقرة  – الكتاب االقدس)" ويوصيكم ابلرّب والّتقوى أمرا من عنده يف هذا الّلوح املنري "  – 11
 

 ( 166و  151الفقرة  – الكتاب االقدس)" اتّقوا هللا وال تكونّن من الغافلني "  – 12
 

  (167الفقرة  – الكتاب االقدس)" اتّقوا هللا اي أويل األبصار وال تنكرون "  - 13
 

  (184الفقرة  – الكتاب االقدس)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 ولياءنأ وّصينا نّ إ"  - 15
 (لوح اإلشراقات)   " مساءاأل قّيوم يف ذکرها نزل اّليت احلمراء الّسفينة صحابأ من نّهإ به ومتّسک الّنوراء رايته ظلّ 

  
 املأل قميصهم من ليجدنّ  مّن  ّّنمأ الأ بداأ ليهإ يلتفتون وال الّسحاب کمر  عنه ميّرون الّذهب من واداي يردون لو عباد هم"  - 16
 ليهنّ إ ترتدّ  ال رازالطّ  حسنأب اجلمال ذوات عليهم يردن ولو.  الکتاب علم عنده ومن رّبک بذلک ويشهد الّتقديس عرف علیاأل

 (لوح السجاب)  "  الوّهاب العزيز کمربّ  لدن من القدم قلم يعّلمکم کذلک الّتقوی من خلقوا ولئکأ ابهلوی بصارهمأ
 

 (52 ص -ي اهل  عدل ظهور) "  الّتقوی الّتقوی الّتقديس الّتقديس اللّ  حزب اي"  - 17
 

 "   وقضائه عدله مظاهر من والوجل وسياطه سطوته من واملخافة ذکره عزّ  اللّ  عن اخلشية هو کمةاحل صلأ"  - 18
 (اخلري کلّ  اصل لوح)
  

 احلِْْفظ   هللاِ  َخْشَيةَ  ِإنَّ  أَق ول   َحقَّا   :ِهيَ  األَبْ َهى اْلَقَلمِ  ِمنَ  َواْلَمْسط ورَة   اْلَمْذك ورَة   اأَلْعَلى اْلِفْرَدْوسِ  ِمنَ  اأَلوَّلِ  الِوْرقِ  يف - هللاِ  َكِلَمة  "  - 19
 مَتَْنع   َآيَة   اْلو ج ودِ  يف  ِإنَّ  نَ َعمْ .  اْلَوَرى ِلِصَيانَةِ  َواْلِعلَّة  اْلك ب َْرى اْلَبَشرِ  حِلِْفظِ  اأَلْكبَ ر   السََّبب   َوِهيَ  اْلَعالَِ  َأْهلِ  ِلع م ومِ  اْلَمِتني   َواحلِْْصن   اْلم ِبني  

َبِغي َعمَّا ال ر س ه  َوتَْ  اإِلْنَسانَ  رَ  اِبحْلََياءِ  اْلم َسمَّاة   َوِهيَ .  يَِليق   َوالَ  يَ ن ْ ة   ُم َْتصَّة   أَن ََّها َغي ْ  َوَلنْ  اْلَمَقامِ  هِلََذا َحائِزَا   اْلك ل   َيك نِ  َولَْ .  َُمْص وَصة   ِبِعدَّ
 (معّرب - الكلمات الفردوسية)  " . َيك ونَ 

 
 


