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 إطاعة اهلل واجراء االحكام والتعاليم
 
 

 هباءاهلل:  ةحضر 
ما املقصود لدى من به أمر ما يت بع أن نفس لكل   ينبغي األعلى واألفق األسىن املقام هبذا فزمت إذا"  - 1  دون أحدمها يقبل ال معا ألّن 

 ( 1 الفقرة –قدس الكتاب اال) "  اإلهلام مطلع به حكم ما هذا اآلخر
  

 إن    رعاع مهج من إن ه غفل وال ذي األمم وحفظ العامل لنظم األعظم الس بب هللا حدود يرون هللا من بصآئر أوتوا ال ذين إن  "  - 2
 احلكمة حبور ماجت قد  اإلمكان يف ملن احليوان لروح إن ه األعلى القلم من رقم ما ال واهلوى الن فس حدودات بكسر أمرنكم
 أهل من أولئك أعقاهبم على ونكصوا أوامره يف هللا عهد نكثوا ال ذين إن  األلباب أويل اي اغتنموا محنالر   نسمة هاجت مبا والبيان

  (2 الفقرة –قدس الكتاب اال)  " املتعال الغن   لدى الض الل
 
 مالك رب كم مشي ة آءمس من األمر نز ل كذلك لربي يت رمحيت ومفاتيح عبادي بني عناييت سرج أوامري أن اعلموا األرض مأل اي"  - 3

 من أمرا ليثبت كل ها األرض خزآئن يكون ولو عنده ما لينفق الر محن مشي ة فم من ظهر ال ذي البيان حالوة أحد جيد لو  األداين
 ( 3 الفقرة –قدس الكتاب اال) واأللطاف "  العناية أفق من املشرقة أوامره

 
 لربي يت خماطبا عظميت جربوت يف قدريت لسان تكل م قد  واألتالل القنن على الن صر المأع تنصب وهبا قميصي عرف مير   حدودي من قل"  - 4
 ابألذكار توصف ال شأن على الفضل نفحات منها فاحت ال يت الكلمة هذه من احملبوب عرف وجد طوىب حلبيب جلمايل حب ا حدودي اعملوا أن
 اإلبداع أفق من املشرقة أوامري حول يطوف إن ه األلطاف أايدي من اإلنصاف رحيق شرب من لعمري   " 

 ( 4 الفقرة –قدس الكتاب اال)
 
 الوحي قلم من نز ل ما بذلك يشهد واالقتدار القدرة أبصابع املختوم الر حيق ختم فتحنا بل األحكام لكم نز لنا أن   حتسب   ال"  - 5

  ( 5 الفقرة –قدس الكتاب اال) األفكار "  أويل اي تفك روا
 
 أخذوا ال ذين من تكونوا وال وأحكامه هللا أبوامر متس كوا  واأللواح الز بر يف األعلى القلم من رقمت ال يت هللا حدود هذه"  – 6

 ( 17 الفقرة –قدس الكتاب اال)  "  واألوهام الظ نون ات بعوا مبا ورآئهم هللا أصول ونبذوا أنفسهم أصول
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 لدن من نز ل مبا يعملوا نأب فرض الکل   وعلی فيه ريب ال حق   الکتاب يف حد د کل ما ن  أب علمفأ الل   وامرأ يف سألت ما م اأو "  - 7
 " بعيد غافل کل   ال  إ عنه يتجاوز ولن وامرهأ هي الش جرة مثارأ ن  أل منه برآء وحنن عنه بريء الل   ن  إ به علمه بعد يرتکه ومن عليم منزل

 (یاهب اقدس مجال الواح از ایجمموعه 117 ص)
  

 (اخلري کل   اصل لوح)     "  کتابه حمکم يف شرع ما وات باع الل   عند من نز ل مبا االقرار هو الد ين رأس"  - 8
 
 ناءهوف   وجودده من خري عدمه ن  أ فاعلموا عمالهأ من زيدأ قوالهأ کان ومن العمل يف والت کث ر القول يف الت قل ل هو مياناإل رأس"  - 9
 (اخلري کل   اصل لوح)   "  بقائه من حسنأ

 

 


