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من  ىتأالّذي  مقبلة العال ا لى قبلأس لمن ل من الملكوت المقدّ قدس نزّ هذا اللّوح األ

 عظسماء القدم بمجده األ

 

 بسم الرّب ذي المجد العظيم

 

 

 ضر  ر االأ اط  ف   اهلل  ن  اء ع  م  س  الأ ات اح  ب  س   ه  ت  ع  ن  ا م  ي م  ذ  ال   ىل  ا  ا ن  د  ل   ن  م   اب  ت  ا ك  ذ  ه  

سمي عن َءا حتجبتم بإ بنقل يا مأل اإله المهيمن القيّوم يّام ربّ أ عينه فياء لتقّر به م  الس  و

من سماء  ىتأالنّهار فلّما و كنتم ناديتم ربّكم المختار باللّيلرون نفسي ما لكم ال تتفكّ 

ا في الّذين أعرضوا عن الّروح فانظرو كنتم من الغافلينو قبلتمدم بمجده األعظم ما أالق  

 ن يتضّرعواكانوا أو اعتكفوا في الهياكل بإسمه يني  س  ي  ر  كم من الف  مبين ا ذ آتاهم بسلطاٍن 

 العظيم شرقأو لفراقه فلّما فتح باب الوصال
ّ
 النّور من مشرق الجمال كفروا باهلل العلي

 نيالنّبيّ  عن ورائه في كتبو اي  ع  ش  وعدوا به في كتاب ا   ما فازوا بلقائه بعد الّذيو

 بين النّاس اّل الّذين لم يكن لهم عزّ ا  مشرق الفضل  ا لىنهم قبل مأما و المرسلينو

 ه  ر  ص  علم علماء م  أكان  قتله من ىعل ىذ افتا  اذكر و مبين سمه كّل ذي عزّ اليوم يفتخر بإو

رين كذلك فانظر في المتذكّ  كن منو من به من كان يصطاد الحوت فاعتبرآو في عصره

الّروح فلّما أتى بالحّق ما  يدعونو كنائسمان كم من الّرهبان اعتكفوا في الهذا الزّ 

 أقبل ا لى مقصود من في الّسمواتو لمن تركهمطوبى  كانوا من المبعدينو ليهتقّربوا ا  
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س بملكوته المقدّ  الجليل بعد الّذي أتى ال يقّرون للّرّب و نجيلاألرضين يقرئون اإلو

 أتهربون من الّذي فدى نيا لخالصكممكاره الدّ  حملناو نّا جئنا لكمز الجميل قل ا  العزي

راد نفسه عّقبوا كّل عالم بعيد هل تظنّون أنّه أال تو مأل الّروح نفسه لحيوتكم اتّقوا اهلل يا

نيا بعد الّذي سجن في راد الدّ تحت سيوف األعداء في كّل األحيان أو أ بعد الّذي كان

 ّن الّروح قائمم ا  المين أن افتحوا أبواب قلوبكال تتّبعوا الّظ و فانصفوا خرب البلدانأ

 بوابلكم أن تبعدوا من أراد أن يقّربكم ا لى مقّر منير قل ا نّا فتحنا لكم أ ما خلفها

 ىتأ نّهكبير قل ا   هذا ا اّل خطأ نّ لبيوت ا  بواب االملكوت هل أنتم تغلقون على وجهي أ

اب حزاأل ما يقول كما اعترض ىن تعترضوا علأم يّاكا  ّول مّرة أا منه ىتأما من الّسماء ك

ردن نهر األ قد اتّصلنتم من العارفين أن ا  م الحّق ما قال كذلك يعلّمك ىمن قبلكم عل

ور يطوف حول الّط و لبّيك س ينادي لبّيك اللّهمّ في الواد المقدّ  بناإلو عظمبالبحر األ

كمل ما و ء األبالمقصود بمجده المنيع قل قد جا ىتأ ينادي قد الّشجرو البيت

نتم اليوم ال أقال لمن حوله  ذا  بن سترها اإل  هذه كلمة الّتياهلل وعدتم به في ملكوت

يّاكم يا مأل ا  فق المشيّة ا  لمة من شرقت الكأالوقت  ىتأو فلّما تّم الميقات تحملونها

 نّه لقريبا  م ن تدعوها عن ورائكم تمّسكوا بها هذا خير لكم عّما عندكأ بناإل

عن الملئكة و رض كلّهااأل ىّمن علقد قضت الّساعة الّتي سترنا علمها ع بالمحسنين

 يشهد بذلك كّل منصفو اّل نفسيراد ا  أنّه ما ا  له  شهدأنا أو نّه شهد ليا  قل  المقّربين

ما  ا لى ن استبقواأسماء قل األ اهلل مالك ىلا  ع النّاس نّا في بحبوحة البالء ندا   عليم

ن أم نفسكأ تققد حبس جسدي لعال تسلكوا سبيل الجاهلين و هللوعدتم به في كتب ا
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 نتم في واديأو مكلعزّ  الكبرى ةلّ نّه قبل الذّ ا   عنيد ال تتّبعوا كّل جبّارو الوجه ا لىقبلوا أ

ا سمعتم م  اأ ون قل في القصور قاعد نتمأو مرب البيوت ألجلكأخ نّه فيا  الغفلة تحبرون 

 نّه قدا   ال  اأ م الّرحمن يبّشركم بربّكو ن ينادي في بّرية البيانأان صوت الّصارخ الّذي ك

مام وجهه أوت الملك ن  و  ر  الموّحدون ي  و البرهانو بالحّق في ظلل التّبيان بالحّجة ىتأ

ن اخرج عن أالّرئيس  ىتأ مريب قل للقّسيس قد ويل  لكّل منكرٍ و ليها  قبل ألمن  ىطوب

قد جاء يم كبر العظهور األبّشر النّاس بهذا الّظ و خلف الحجاب باسم ربّك مالك الّرقاب

بل من لدن عليم  نّه ال يتكلّم من عند نفسها  الحّق  جميع ا لىم لحّق ليرشدكروح ا

وا خذو ما عندكم رضهل األأمره ضعوا يا أرفع و بناإل د  ج  حكيم قل هذا لهو الّذي م  

 أما 
ّ
 ىء األحلالتسمعوا النّد توّجهوا بقلوبكمو سوا آذانكممين قدّ أمرتم به من لدن قوي

نوار أمقام ترون فيه  ا لىم نّه يجذبكا  ى ناء مقّر ربّكم األبهالّذي ارتفع من شطر الّسي

دعوا النّواقيس ثّم اخرجوا يا مأل القّسيسين  شرقت من هذا األفق المنير قلأ الوجه الّتي

ختارون تأم سم األعظا اإلتصيحوا بين األمم بهذ نأم اليوم بمن الكنائس ينبغي لك

الّرب ذو المجد الكبير  ىتأ النّداء قد ىعلأيصيح ب شجرو الّصمت بعد الّذي كّل حجر

كذلك قضي  مأل األعلىيذكرنّه الو األبد مّمن يثبت اسمه ا لى نّها  ليه ا  لمن سبق  ىطوب

يظهر منه ما و نّه منّييع من يدع النّاس بإسمي ا  الّروح في هذا اللّوح البداألمر من لدى 

لنائم ال تعّقبوا الغافلين طوبى و الّربن اتّبعوا سبيل عنه من على األرض كلّها أ يعجز

الخلق لدى  نّه من جوهر ا  ال  سبيل الّرب اأ  موات قاصدابين األ قام منو تانتبه من القوّ ا  

روا الغرب آثاره تفكّ  ظهر فيو شرق من جهة الّشرقا نّه من الفائزين قل ا نّه قد أو الحّق 
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ن استيقظوا عزيز حميد أ لدن من كرىذ جائتهم الذّ ال تكونوا كالّذين غفلوا ا  و قوم فيه يا

كان من الموقنين قل يا مأل و فهار  ع   لمن وجدطوبى  نّها فاحت في العالممن نسمة اهلل ا  

لكن و وجه األرض تتساقطوا على ناألساقف أنتم أنجم سماء علمي فضلي ال يحّب أ

اهر الّصادق ما خرج من فمه الّط  ال يتغيّرو بنعدلي يقول هذا ما قضي من لدى اإل

قل جسد فسي ولكّن الّروح في سرور مبين ينوح لنو سمييصيح بإ ّن النّاقوسمين ا  األ

نان في سبيل الّرحمن ا  و الّصليب الحبيب يشتاق راد عّما أنّه ال تمنعه رأسه أراد الس 

ء طوبى لمن أقبل ك مالك األسمالقاء ربّ األشياء ا لى المين قد دعونا كّل الّظ  سطوة

ن الّرهبان ا   يا مألين اهلل مالك يوم الدّ  لمن أقبل ا لىبى طو ءا لى اهلل مالك األسما

ن الغفور الّرحيم أ ناأو لميا ن عصيتموني اصبر بح  و بعتموني أجعلكم وّراثا لملكوتياتّ 

و تكون من الوصل أ ين بّرك قد تشّرفت بقدوم الّرب هل وجدت عرفّر الّشام أيا ب  

رّب الكريم أين  مع ندائها تقول ياالغافلين قد تحّركت بيت لحم من نسمة اهلل نس

لك الحمد  ذابني هجركاستقّر مجدك العظيم قد أحييتني نفحات وصلك بعد الّذي أ

 العظمة قراد  ء س  ناديناها عن وراالل مبين بج تاجئت مع القوّ و بما كشفت الّسبحات

في  اك  سار ا لى المغرب ا لى ا ن آتو ر هذا النّور من المشرقالكبرياء يا بيت لحم قد ظهو

نكر القوم من ينكرونه كما أ ويقّرون له أو آخر أيّامه فأخبريني هل األبناء يعرفون األب

يشهد لنا ء ا نّا نشاهد كّل شي نت العليم الخبيرقالت أو بل عند ذلك ارتفع صريخهاق

 ور الّسيناءخذ اهتزاز اللّقاء طقد أ ال يعرفونو كثرهم يشهدونأو يشهدو منهم من يعرف

نّك عرف قميصك كأجد يقول أي رّب أو األبهى في ذكر ربّه ائه األحلىارتفع ندو
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يجدون عرفك و لشعبك لو يعرفونكطوبى  يارتلك الدّ  شّرفت بقدومكو تقّربت باآلثار

كّسرت و حجابا لى الوجه بما خرقت األ يّها المقبلأ لك ياطوبى  فويل للّراقدين

بونا عذّ و برهانو لفرقان من دون بيّنةٍ هل اأ ك القديم قد قام علينايعرفت مولو صناماأل

ّن ّن البالء يمنعنا عّما أردنا فباطل  ما هم يظنّون ا  بأ حيان بعذاب جديد ظنّوافي كّل األ

خاطبه فؤادي يا ليت قطعت و يريد ما مررت  على شجر ا اّل  ما ربّك لهو الحاكم على

ذكرى ألهل  لناه في كتاب الّسلطان ليكونهذا ما نزّ  صلب عليك جسديو سميإل

العليم الحكيم ا نّك ال تحزن بما فعلوا ا نّهم أموات غير أحياء  ّن ربّك لهواألديان ا  

محيي العالمين ا يّاك أن يحزنك مقاالت الّذين غفلوا ا لى  وجهك ل  و   ثمّ  دعهم للموتى

الّسماء و ذلك يأمرك مالك األرضك بلّغ النّاس بالحكمة الكبرىو األمر أن استقم على

 ما تكلّمت به في يثبت من القلم األعلىو هلل ذكركسوف يرفع االعزيز الكريم  ونّه لها  

 المحسنين حبّه ا  
ّ
نبذت  راد بمالك يا م  طوبى  راد قلر من قبلي من سّمي بالم  ذكّ نّه ولي

 من  لميّتطوبى  نتبه من نسماتيلراقد ا  طوبى  قلأخذت مراد العالمين و مرادك
ّ
حي

طوبى  كبريائيو لقاصد قصد خباَء عظمتيطوبى مالي لعيٍن قّرت بجطوبى  نفحاتي

ٍع ئطوبى لجاسلسبيل عنايتي  لعطشان سرع ا لىطوبى ظّل قبابي ا لى  لخائف هرب

صفيائي أل لتها من سماء فضليالمائدة الّتي نزّ  حضر علىو هرع عن الهوى لهوائي

راد ألجاهل طوبى  لفقير استظّل في سرادق غنائيو يلذليل تمّسك بحبل عزّ طوبى 

دخل ملكوتي و عث من نفحتيٍح بولر  طوبى لغافل تمّسك بحبل ذكري و كوثر علمي

 ذن سمعتألطوبى  مريمشرق أا لى  اجتذبتهاو تها رائحة وصليهزّ  لنفسطوبى 
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 العظمة ذيو الملكوتو عرفت نفس الّرب ذي المجدو لعين رأتو للسان شهدتو

زيّن رأسه  لمنطوبى لمتي لمن استضاء من شمس كطوبى للفائزين طوبى  الجبروتو

ه في نفس فدى لمنطوبى  قام لنصرتي بين شعبيو لمن سمع كربيطوبى  كليل حبّيبإ

 موات لذكرياأل قام بينو لمن اطمئّن بكلمتيطوبى سمي حمل الّشدائد إلو سبيلي

ما و بعهدي ىف  لمن و  طوبى  خرق الّسبحات بقدرتيو لمن انجذب من نغماتيطوبى 

ء طار في هواو لمن انقطع عن سوائيطوبى الورود في بساط قدسي نيا عن منعته الدّ 

لع طّ او سلسبيل عنايتيو شرب كوثر فضليو يشاهد ممالك عزّ و دخل ملكوتيو حبّي

نّه منّي عليه ا   ثنائيو فق المعاني بذكريطلع من أو ماتيما سترته في خزائن كلو مريبأ

 . بهائيو مكرمتيو عنايتيو رحمتي


