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يرتكب في نفسه ما يرتكبه لى ربّه الّرحمن وا  ن ينسب نفسه أحد أل يهل ينبغ ،قل يا قوم

لسنكم عن أنيا ثّم سوا قلوبكم عن حّب الدّ قدّ  *نتم من العارفين أالّشيطان ال فو طلعة الّسبحان لو 

هوى اتّقوا اهلل يا لى ما يأمركم به الا  يقّربكم ركانكم عن كّل ما يمنعكم عن اللّقا وأذكر ما سوٰيه ثّم 

بين الّذينهم قالوا تفعلوا فما الفرق بينكم و ن تقولوا ما الا  نتم أقل يا قوم  *كونوا من المتّقين قوم و

نيا نفسكم عن الدّ أخلّصوا  *كانوا من المنكرين ذا كفروا به وا  اهلل ربّنا فلّما جائهم على ظلل القدس 

ثّم  *مستقيم  يمنعكم عن صراط عزّ الفحشاء وو ينّها يأمركم بالبغتقّربوا بها أل ن الأيّاكم ا  زخرفها و

لى اهلل العزيز ا  اآلخرة ما يقّربكم اشتغالكم بما سوٰيه وغفلتكم عن موجدكم و ينيا هّن الدّ أاعلموا ب

ن ن اجتنبوا منها لتكونّن من المفلحيأنيا الدّ  ينّها لها  كلّما يمنعكم اليوم عن حّب اهلل و *الجميل 

ما خلق فيها زينتها وبأس عليه لو يزيّن نفسه بحلل األرض و عن اهلل ال ءّن الّذي لن يمنعه شيا   *

 الحّل اهلل عليكم وأُكُلوا يا قوم ما  *األرض لعباده الموّحدين ّن اهلل خلق كّل ما في الّسموات وأل

لى اهلل بلّغ ا  يّها المهاجر أيا  *ين كونوا من الّشاكرنفسكم عن بدايع نعمائه ثّم اشكروه وأتحّرموا 

 رهم بذكر اهلل العليذكّ الهوى والنّاس رساالت ربّك لعّل يمنعهم عن شطر النّفس و
ّ
قل يا  *العظيم  ي

تفسدوا  ن الأيّاكم ا   *تتعّرضوا مع نفس وكونوا من المحسنين  الماء وتسفكوا الدّ  القوم اتّقوا اهلل و

له  يمر مواله فلينبغأغ ن يبلّ أراد أمنكم من و *تتّبعوا سبل الغافلين  الصالحها وا  في األرض بعد 

ّوال نفسه ثّم يبلّغ النّاس ليجذب قوله قلوب الّسامعين ومن دون ذلك لن يؤثّر قوله في أن يبلّغ أب

 ولئكأنفسهم أينسون تكونّن من الّذين يأمرون النّاس بالبّر و يّاكم يا قوم الا   *البين فئدة الّط أ

ن يؤثّر قول هؤالء في ا  و *فواههم ثّم حقايق األشياء ثّم ملئكة المقّربين أبهم كلّما يخرج من يكذّ 

مثلهم عند اهلل كمثل و *ر في الكلمات من لدن مقتدر حكيم حد هذا لم يكن منهم بل بما قدّ أ

م ال ترتكبوا ما قل يا قو *يكون من المحترقين هو يحترق في نفسه ومنه العباد و ءالّسراج ليستضي

ن أتقربوا ما ينكره عقولكم  الو *تكونّن من المفسدين حرمة األمر بين العباد وحرمتكم ويضيّع به

نّه حّرم عليكم في كتاب الّذي لن يمّسه ا اّل الّذين طّهرهم اهلل عن كّل دنس ا  ثم واجتنبوا اإل
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فعالكم بين أاس ليظهر آثار العدل من نفسكم ثّم على النّ أن اعدلوا على أ *جعلهم من المطّهرين و

تحرموا الفقراء عّما  المناء بينهم وأموال النّاس كونوا أتخانوا في  ن الأيّاكم ا   *عبادنا المخلصين 

 ياألمر يعطله ا اّل هو له الخلق وا  نّه ما من ا  المنفقين ضعف ما انفقوا  ينّه يجزا  تاكم اهلل من فضله وآ

ّن مر اهلل ألأقل يا مأل البهاء بلّغوا  *الباذل العزيز الكريم  ينّه لهو المعطا  ويمنع عّمن يشاء من يشاء و

نّها لن يقبل ا اّل بعد عرفان اهلل المهيمن فضل األعمال ألأجعله مره وأاهلل كتب لكّل نفس تبليغ 

 ر التّبليغ بالبيان ال بدونه كذلك نزل األمر من جبروت اهلل العلقدّ و *العزيز القدير 
ّ
يّاكم ا   *الحكيم  ي

 ا اّل رة فلها ون كانت متذكّ ا  الموعظة البالغة روها باليبان الحسنة وتحاربوا مع نفس بل ذكّ  ن الأ

ّن حد ألأر فيها بما قدّ نيا وتجادلوا للدّ  الو *لى شطر القدس مقّر قدس منير ا  عرضوا عنها ثّم اقبلوا أف

ر األمر من البيان كذلك قدّ و ينّها يسّخر بجنود الوحا  لعباد وراد منها ا اّل قلوب اأما هلها واهلل تركها أل

 نامل البهاء على لوح القضاء من لدن مقضأ
ّ
 . عليم ي


