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بَّاءِّ َعَلْيهِّ هَبَاء اّلله  َن اَِلطِّ ََحٍد مِّ  َقْد نُ زهَِّل ِلِّ
 

 ﴿  هو اّلله األعلم ﴾

َدم ينطق مبا يكون غنية اِللبهاء عند غيبة اِلطباء  لسان القِّ
 

نِّعم الرهايضة   * قل اي قوم ال أتكلوا إاله بعد اجلوع وال تشربوا بعد اهلجوع  
ال ترتك العالج عند    *اِلعضاء وعند االمتالء داهية دمهاء    على اخلالء هبا تقوى

االحتياج ودعه عند استقامة املزاج ال تباشر الغذاء إاله بعد اهلضم وال تزدرد إاله  
القضم   يكمل  أن  اِلدوية    *بعد  إىل  جتاوز  وال  ابِلغذية  أوهال  العلهة  إن    *عاجل 

با المة    *ت  حصل لك ما أردت من املفردات ال تعدل إىل املركه واء عند السه دع الده
احلاجة   عند  بواحد    *وخذه  فاقنع  ختلطهما  ال  اخلوان  على  ان  الضده اجتمع  إذا 

إدخال الطهعام على   *ابدر أوهال ابلرهقيق قبل الغليظ وابملائع قبل اجلامد   * منهما 
وإذا شرعت يف اِلكل فابتدئ ابمسي اِلهبى    *الطهعام خطر كن منه على حذر  

سم ربهك مالك العرش والثهرى وإذا أكلت فامش قليال الستقرار الغذاء  مثه اختم اب
اِلعلى   القلم  أيمرك  النههى كذلك  أويل  عند  عنه  منهيه  قضمه  عسر  أكل    *وما 
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ا بليهة للربيهة   قابل    *القليل يف الصهباح إنهه للبدن مصباح واترك العادة املضرهة فإّنه
ب فصل اخلطاب أن الزم القناعة يف اِلمراض ابِلسباب وهذا القول يف هذا البا

أن اجتنب اهلمه والغمه    *كله اِلحوال هبا تسلم النهفس من الكسالة وسوء احلال  
قل احلسد أيكل اجلسد والغيظ حيرق الكبد أن اجتنبوا    *بالء أدهم    ثهبما حيد

اِلسد   من  جتتنبون  الفصول   *منهما كما  يف  ولكن  العمدة  هي  الفضول  تنقية 
ران لكله شيء سببا وأعطيناه أثرا     *ذي جتاوز أكله تفاقم سقمه  املعتدلة واله  قد قده

كله ذلك من جتلهي امسي املؤثهر على اِلشياء إنه ربهك هو احلاكم على ما يشاء 
اِلحوال    * عن  مقاديرها  وال  اإلعتدال  عن  اإلخالط  يتجاوز  ال  نهاه  بي ه مبا   *قل 

صفائه   على  اِلصل  دس    *يبقى  السه وسدس  دس  حاله  والسه ويسلم    *على 
ايف العليم املستعان    *الفاعالن واملنفعالن وعلى اّلله التهكالن    *ال إله إاله هو الشه

ك لتعلم أبنه اهلمه ما  ما جرى  القلم اِلعلى على مثل تلك الكلمات إاله حلّبه إايه
ا ورد عليه من اِلمم   واحلزن ملن يفوت منه شيء    *أخذ مجال القدم ومل حيزن عمه

موات واِلرضني وال ي  * فوت عن قبضته من يف السه
التهناد   يوم  مالك  ربهك  بذكر  أوهال  املرضى  اشف  طبيب  ران    *اي  قده مبا  مثه 

ة أمزجة العباد   لعمري الطهبيب الهذي شرب مخر حّبه لقاءه  شفاء ونفسه    *لصحه
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كوا به الستقامة املزاج إنهه مؤيهد من اّلله    *رمحة ورجاء   قل هذا  *للعالج  قل متسه
بب اِلعظم من  اّلله حميي الرهمم حلفظ أجساد   العلم أشرف العلوم كلهها إنهه السه
مه على العلوم واحلكم ولكنه اليوم اليوم الهذي تقوم على نصريت منقطعا  اِلمم وقده

  *عن العاملني 
 

َفائِّي   شِّ امْسَُك  إِّهلِّي  اَي  َدَوائِّي    *ُقْل  رَ   *َوذِّْكُرُك  َوُحبَُّك   *َجائِّي  َوقُ ْرُبَك 
ي   َرةِّ    * ُمْؤنِّسِّ َواآلخِّ نْيا  الدُّ يفِّ  َوُمعِّْيِنِّ  طَبِّْيّبِّ  الَعلِّْيُم   *َوَرمْحَُتَك  ي  ْعطِّ

ُ
امل أَْنَت  َوإِّنََّك 

 *احَلكِّْيُم 
 

برسانيد        تکبري  اّلله  قبل  من  را  أحبها  و   *مجيع  حمبوب  أمر  دو  اليوم  بگو 
است   بيان    *مطلوب  و  حکمت  اثنی    *يکی  ربهکم و  أمر  علی  االستقامة 

هر نفسی ابين دو أمر فائز شد عند اّلله از أهل مدينه بقا حمسوب و   *الرهمحن  
مذکور چه که ابين دو امر امر اهلی ما بني عباد اثبت شده و خواهد شد چه  

در اينصورت نفسی ابقی   *اگر حکمت و بيان نباشد کله مبتال خواهند شد  
و اگر استقامت نباشد نفس ذاکر   *هدايت منايد    نه ات انس را بشريعه أحديهه 
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بود   خنواهد  و   *مؤثهر  است  نسوان  شأن  اضطراب  و  خوف  دوستان  ای  بگو 
ال  او  در  ظاهره  اختالفات  و  دنيا  در  منايند  ر  تفکه اجلمله  فی  اهلی  أحبهای  اگر 

اين عبد    *ختوهفهم سطوة الهذين ظلموا و يطرينه أبجنحة االشتياق الی نريه اآلفاق  
خواسته  خود  برای  از  خواسته انچه  حقه  دوستان  برای کله  از  اينکه    * ام  ام  و 

أرض  در  ذاکرين  است که  اين  مقصود  ميشود  و  شده  امر  حفظ  و  حبکمت 
لذا بر کله حفظ نفس خود و اخوان   *مبانند ات بذکر ربه العاملني مشغول شوند  

نچه مأمورند حال و اگر أحبهاء عامل بودند اب  *ِلمر اّلله واجب و الزم است  
طوبی از برای نفسيکه نفسی   *أکثر من علی اِلرض بردای اميان مزيهن بودند  

هذا من أعظم اِلعمال عند   * را بشريعه ابقيه کشاند و حبياة أبديهه داللت منايد  
  * و الرهوح عليک و البهاء عليک * ربهک العزيز املتعال 

 


