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 زيز آمنوا ابّلل  العو  ينةدامل ل ذين سكنوا يفعراب ال لألهذا لوح القدس قد نز  
 ير در القداملقت
 

 ﴾ زيز هو الع﴿ 
 

 
امسعوا  ظهوريمث  اي  ديمث  اي جنو  اي أعرايب مث  اي أحب ائي مث  اي أصفيائي

 مكارت عن بينطنسيتم محامة االمر ال ىت أ *دائي إن أنتم من الس امعني ن
كم علي تلقيو  كمانت معك  أنسيتم ورقاء ال يت *اجلميل  زيز اّلل  الع يلت ادصعو 

وقعت حتت  دليب ال يته العنذأاحتجبتم عن ه *من آايت اّلل  العامل العليم 
د موع عن جرت عنه الو  ر ابلبيانذكما ال ي ي  ل  ع   دور  داّلل  قني فو كخماليب املشر 

م د  امحر ت من الو  ر الس باذكمر عن د األهدعت هطانق كلذبو  عني املقر بنيأ
مبا  دغمض عيناه عن مجال الور د أبلبل الر ضوان ق ن  اتّلل  إ *د سني وجوه املق

هنار عن وصال عت األطانقو  *ز املنيع يز ا اجلمال العذه ىان علز حد األور 
  *ه الش مس املشرق املنري ذع الفرح عن هطالبحر مبا انق
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ال و  مكب روا شفقيتكال تنو  مياي  أ أنتم اي أحب ائي ال تنسوا لقائي يف
ارجعت سن ة اّلل  يف نفس  داّلل  قفو  *ونن  من الغافلني كال تو  مكعلي يفضل

ا ذأنتم إو  * دالبعي دبعا الس جن األذه يف دن ور احلسني بل سنن املرسلني إىل أ
م فرحم يف أكبيوت مجعتم يف  دعلينا من جنو  دمبا ور و  روا مصائبناذكفا اذ  م إ  كاي 

 ربيتكو  اايئيز ر يف  رواك  تف اذ  م إ  كبساتينيف  الر بيعيف  خلتمدا ذإو  *ني طش ياال
م من اليف أ مكن ا بينكّن   مث  اعلموا أب *رين ذك  ونوا من املتكو  سنني من و  هرد  اي 

 *ل  اخلالئق أمجعني كعن  و  مكمبا اسرتّن وجهنا عن أنتم ما عرفتموينو  مانز  ال
 هدآايته مث  عبو  ليلهدهبائه مث  و  مجاله مث  حج تهو  منعتم عن عرفان اّلل   كلذبو 
 زيز اّلل  الع زراطم بكم بيند  ان مجال الق  ك  دقل ق *غالمه إن أنتم من العارفني و 

استشعرمت  نتم ماأو  يف قميص الر عي ة هرظ دنات قكان املمطسلو  يمكاحل العايل
هر عن ظ دق دجاء الوعو  مكاحل يا قضفلم   *نتم من املستشعرين كما  و  به

  *يم ظان عطمشرق اهلوي ة بسل
 
ا مسعتم آايته ذإو  مجالهو  ه فاسعوا إىل اّلل  دجنو و  أنتم اي أحب اء هللاو 

وا دمث  اسج *نتم عنه لغافلني ك  يذال   دم نفسه بعكم مبا عر فكروا اّلل  ابرئكفاش
ن ال م أكاي  إو  *مي دل القز ه الن عمة املنذوه من هدم مث  امحكقلوبو  مكاّلل  بوجوه
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رمي ك  زيز ن عدالبيان من ليف  لتز ن ام اّلل  ال يتكحوا أكال ترت و  مر اّلل  يف أ ختتلفوا
ونوا  كورات لتكدم من الكاحلب  مث  اصلحوا ما وقع بين ىمث  اجتمعوا عل *
ال و  اّلل   دو دوا عن حز ن ال جتاو م أكاي  إ *ق منيع دص دمقع ىعل ةدواح نفسك
فانفقوا  ات فقرذم كون بينكن يإو  *ين دسونن  من املفكال تو  وا عنهادتت ع

عليه  ات ضر  فارمحواذمت دن وجإو  *ونن  من املانعني كال تو  م اّلل  كعليه ما وهب
ميان ال تعرتضوا عليه ات ضعف يف اإلذمت دن وجإو  *مث  استأنسوا به برفق منيع 

مر به من لع مبا أط  يو  نفسهيف  مر اّلل  بلسان لني  مليح ليعرف أو  ه برفقرو ذك  مث  
ال خيان و  اال يضر  نفس نفس  و  اد  حأ دحم أن ال خيتلف أكاي  إ *ن عامل عليم دل

يف   خيه املؤمن ات قوا اّلل  ر أخ أكال ينو  اال يغتب مصاحب مصاحب  و  ابعض بعض  
م عن كموالم أن ال متنعوا فضول أكاي  إو  *ن املت قني ونوا مكو  م بهكلقينا ل  ما أك
مر أو  مكعلي نصحي كلذل  ك  *ني كاملسا و  الفقراءال عن و  مكالقرابء من ويذ

 دم من آايت الت وحيكعلي ينلق كلكذو  *م إن أنتم من العارفني كلو  مكاّلل  ب
هر آاثره ظي يذشأن ال   ىم علكجهر و  مكم بلسان سر  كوا ابرئدمرمت به لتو حما أو 

 مكليه ترجع نفوسي إذاّلل  ال   *ين دونن  من املوح  كتو  مكل  جوارحكعن  
يف  ل  منكن ه هو مرجع  إو  مكعليو  مكل ل  ماكو  مكاندبأو  مكرواحأو  مكقلوبو 

  *األرض إن أنتم من العارفني و  الس موات
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 * بريكو  ل  صغريكحباب من  م اي مأل األكالر وح عليو  *

وا من لكمث    *  * مكضالعى وجوه أّن  علدّب 
 * مكعلي ا من أمريذهو  مدكوالأو  *

 * ونن  منكفات بعوه لت *
  * ينداملهت *

 * 


