مّلا احمد
هوالّله
ان یا طلعة الحّب قد عرفنا شوقک الی الّله فی رفرف البقآء علی قربک فی میادین الّل قآء بین یدی رّبک و کذلک احصینا کّل
شیء فی کتاب کان فی الّلوح قضّیا فاعرف بأّنک اقبلت الی حرم الجمال و زرت کعبة القدس فی جّنة الفردوس علی فاران
الحّب کذلک قضینا امرک فی لوح کان عن الّطاغین حفیظا اّلا تحزن فی شیء و لا تکن همیمًا من مکاره الّدنیا سیبعثک الّله
فی مقام اّلذی کان بالحّق علّیا لأّن الّدنیا و زخرفها و زینتها سیمضی اقّل من طرفة عینک فاجهد فیما یبقی لک فی ملکوت

الأعلی لتکون فی عوالم ال ّروح حول شجرة الخلد بقیا اسمع بسمع قلبک ما یغ ّرد الورقآء فی قطب البقآء فیما عّلمک سبل الحّق
فی صراط اّلذی کان علی الّنور رفیعا فاقرأ هذا الّلوح بلسان ال ّروح لتکون من نار الحّب لمیعا اّتق الّله و لا تلتفت الی اّلذین
کفروا و لا تع ّق ب اّلذین اعرضوا عن الّله و لن یجدوا لأنفسهم الی الحّق سبیلا و کن مستقیمًا علی الحّب و راسخًا فی الأمر
بحیث لن یزّل قدماک ولو یعترضوا علیک کّل من علی الأرض جمیعا اذًا فألق ما فی یمینک ثّم ابتغ رضوانًا من الّله لتجد فی
مرکز الجنان عند ابحر البقآء مقامًا عظیما و کذلک کتبنا فی الّلوح تفصیل کّل شیء و اذکرناک فیه لتصل الی مقام اّلذی کان
عن الحزن عقیما فوالّله اّنک لو تشّم هذا القمیص لتجد نسمات الهوّیة و تفیض عیناک من الّدمع فی شوقک الی الّله و تکون
فی امر رّبک بصیرا و ال ّروح علیک و علی اّلذین کانوا حول القرب فی نار الوصل طوّیا
المنزول من الهاء بعد الباء
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