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 الّلوح األّول

مددداء الدددر حمن اددد  ء ددد  واليدددا   دددمال  دددرق    وقدددد  ددددر مدددن قلدددا مرادددا المبثددداو فااءخدددار نحفددداء و وات
اددد  ةرادددة ل دددماعبا آقدددا اددد  الببددد   1917الواليددا  المء حددددة اددد   دددفاح بدددوا الجمشدددة الث دددان  مدددن  ددفا   دددنة 

 المفارك ا  حيفا فالشنوان الءال :

مددداء الدددر حمن اددد    واليدددا   دددمال  دددرق  الواليدددا  المء حددددة: مدددبن، نبو امف دددابر، رود للدددح نحف ددداء و وات
 آيالند، اناءيا ، ابرمون ، بن بلفانيا، ما اء و ءس، نبوجبراي، نبويورك علبها وعلبهن  الء حي ة والث ناء:

 

 هو هللا
 نب ها األحف اء الحقيقب ون:

 واء، ال امءيداا ألحدد ا علدح ا،خدر،  لن  جمي  األقطار عند و قطر واحد وجمي  المدن والقرى لديه 
لذ ال هددا مددااره للهي ددة ومن ددس الن فددوس الف ددري ة، ولعددن ن ددفقي ة فشضددها علددح الددفشا ا،خددر ادد  ا يمددان وا يقددان 
بجشا  رف المادان فدالمابن، اي دءثنح فشدا الدفالد ال ءد  ءفدوا ف درف ماي دة ال نهايدة لهدا، امدثال  بءمء د  فشدا 

بهدددواء لطبددد  ومددداء عدددذل وجفدددال و دددهول ولدددراري بديشدددة، ومددد  ذلدددك اددد ن  ال دددطبن قدددد نقطدددار نوروف دددا ونمريادددا 
ددا  ددان  ابهددا نو مددر   بهددا نو  ن ددفح   ددرا ا لجميدد   ددذ، األقطددار، ألن  جميدد  المةددا ر المقد  ددة ا لهي ددة لم 

الا حء ح بوا ةهور خاءا األنبياء، وادذلك اداا  بثدرل والف طحداء ف درف  اجر  للبها منذ بوا لبرا يا عليه ال  
دبل امءداا  ال دطبن والحجداا علدح جميد  األقطدار،  ال حدود له لذ  ط  نور الن بو ة مدن ذلدك األادو، ولهدذا ال  
واددذلك ن ددفح  القددار ة األمرياي ددة البددوا عنددد و مبدددان ا   ددراو األنددوار وموطن ددا لةهددور األ ددرار ومن ددس األبددرار 

ددا ااندد  قددد  ددفق  ةبر ددا ادد  ا يمددان وا يقددان لددذا اقددد ومجمدد  األحددرار، وال هددا مفاراددة ولعددن الواليددا   الء  دد  لم 
ددا علبهددا نن ءشددرف قدددر  ددذ، الن شمددة ال ءدد   دد  مو فددة نالدد  بهددا الفخددر،  ادداا  بهددذ، األ ددفقي ة امءيدداا ا و ددار لاام 
ا  ار ا علح  ذ، الن شمة العبرى بجل علبها نن ءقوا بن ر نفحا  و حء ح ء دو ا  حق   ها ومن نجا نن ءقد 

هللا نوُر الّسموات واألرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها ا،ية العريمة: 
كوكب دّرّي يوقد من شجرة مباركة زيتونة ال شرقّية وال غربّيةة يكةاد زيتهةا ي ةيو ولةو لةه تمسسةو نةار نةور 
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ة لما  ألن ه من س نلوف األنواه من الف اد، با  و ويقول و ا   ذ، ا،ية نن  عالا الطبيشة عالا ال على نور.
ددا نوراني ددة عددالا الط بيشددة اءعددون ادد  ل ددرا و  ددمس الحقيقددة عليدده، لن  ادديا الهدددى ن ددفه ةلمددا  ادد  ةلمددا ، نم 

ن  د دن  ن  اجاجة الشلا والحامة    ا  م ااة القلدل ا ن دان ، وات ف مشة ءض ء ا  اجاجة الشلا والحامة، وات
ن  ذلك الد  ن  اٍف بدرجدٍة ءجشلده بء قدد مدن دون ندار،  جرة المفاراة وات ذلك الم فاح الن وران    و من نثمار ال  

ة الن ور ف فاء الا جاج ولرق ة الم ااة ء دف  ندور ا علدح ندورف و دفوة القدول لن  عبدد البهداء قدد وعندما ءجءم  قو  
ددس ادد   ددماوي ة ون ددر الن فحددا  ون   ل و دداار ادد   ددذ، الواليددا  الء  دد  المفاراددة، ونوضدد  حامددة العءددل ال   ءجددو 

، واء  فال الء بليغ ولذر ا  ءلك المارعة بذور ا طا ر  رح ا له   دا، وا،ن نعثر ا ال   دا مفارا  ة، وةدرس ابهدا ةر  
ره وءن دعءه حء دح بءرعدره وينمدو نمدو ا قوي ددا،  مداء الدر حمن نن يقومدوا علدح  ددقاية ذلدك الدا  بجدل علدح نحف داء و وات
اف لن  ملعو  و ن فه بااره يمر  بءرلة طا رة ويبذر ابهدا  ايسء  فالفيا والبراة وءن س عنه البيادر الشةيمة جد 

لحقيقي ددةف وقددد ءهي ددس  البددوا ادد   ددذ، الواليددا  الء  دد  جميدد   ددذ، الموا ددل، وقددد مددر  الددا اره ا لهدد   بءلددك البددذور ا
ل اني ددة، و طلدد  الفبوضددا  ا لهي ددة، ون ددرق   الء رلددة المفاراددة ولددذر ادد  ءلددك المددااره بددذور ا طددا رة مددن الء شدداليا الر 

ددقاية ونملدد  نن ياددون اددا  واحددد علبهددا حددرارة  ددمس الحقيقددة ني الء سببدددا  الر حماني ددة،  و دد  ا،ن ءحءدداج للددح ال  
مددن ءلددك الن فددوس المفاراددة  دداقي ا ال مثبددا لدده وال نةبددر، اي ددف   ددرو نمرياددا وةرلهددا الجن ددة الشليددا حء ددح بنددادي 

 المأل األعلح طولح لعا ثا  طولح لعا وعلياا وعليان  الء حي ة والث ناءف

 هذه المناجاة تتلى في كّل يوه

ؤوف ن ارك علح ما نوضح  لنا  ببا الهدى، واءح  لنا نبوال الملعو ، وءجل ب  علبندا يا لل  هنا الر 
ف ددمس الحقيقددة اجشلدد  الشمدد  بف ددرون، والءدداعهبن بهءدددون، والشطا ددح ببل ددون بنبددوه الهدددى، وقددد نو ددل  

هد  نحدن جمد  مدن عببددك الحبءان الة مسى للح فحر الحقيقة، ودعو  الط بور الء اعهة للح حديقدة الشنايدة، يدا لل
واقددراء بفافددك، فشبدددون عنددك م ددءاقون لليددك، ونحددن عط ددح لمشبنددك ومرضددح بلءم ددون عالجددك، وقددد  ددلعنا 
را  الم دءقيا، ويطوادون حدول   ببلك وليس لنا منية و دف لال ن ر نفحاءك حء ح بنادي الن اس بنداء ا دنا ال  

مواق  األ رار، ايا لله  ا دملنا بلحداع عنابءدك ونب ددنا   راج الهدى وينال الفاع ون ن بف ا، وي ف  المحرومون 
ماوي  و ل لنا نفثا  روح القدس حء ح نءوا و فالخدمة ون ط  ا   ذ، األقطار بنور الهددى  دطوه  بءسببدك ال  

ن ك نن  الشليا الف برف  ه ه  األنجا الدر ر ة، لن ك نن  المقءدر القدبر وات


