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النّداء  الّروح عليك من آيات اهلل المهيمن القيّوم ليجذبك ين استمع ما يلقأ

شأن ال تخمدها  ىاهلل عل في نفسك نار محبّة ىمقام تر ىلا  ويقّربك  ىفق األعلاأل ىلا  

سماء نشاء بثناء ربّك مالك األالمأل اإل شارات المملوك وتقوم بينا  سطوة الملوك وال 

نّا نذكر لك ما قضي من قبل لتجد حالوة الّذكر ا   اليوم هذا ما ينبغي لك في هذا

ذ ساق ا  ر العزيز المحبوب واذكر ّن ربّك لهو المذكّ ا  فيما كان ى والبيان وتّطلع بما قض

ى يّة من الّسدرة المرتفعة علبريّة سمع نداء مالك الالبرّ  ىلا   ه  ي  م  ن ح  و  ر  ث  ي   الكليم غنم

سحق ويعقوب قد ا  براهيم وا  اهلل ربّك ورّب آبائك  ناأنّي ا   ىن يا موسأرض المباركة األ

ه بقدرة من ألالفرعون ومى لا  مكان مقبال شأن انقطع عن اإل ىخذه جذب النّدآء علأ

ما كان وما يكون والنّاس يسمعون ما سمعه وال يفقهون قل تاهلل  ىلدن ربّك المهيمن عل

ما قّدرناه لكم  ىويبق ةم الفراعنهراأاألمراء وقصور القياصرة و عّزة الوزراء وسطوة ىسيفن

به ى العرش ويظهر منكم ما يبق ىسمائكم لدأن اجهدوا يا قوم ليذكر أالملكوت ي ف

وجوههم  ىي في هناك وكبّر علل  ب  حبّائي من ق  أن اذكر أذكركم بدوام اهلل مالك الوجود 

كّل ظالم  ن تخّوفكم سطوةأيّاكم ا   وبّشرهم بما نّزل لهم من هذا المقام المحمود قل

 ن تمنعكمأيّاكم ا  الغيب والّشهود  ىا علربّكم غالب   عالم وترون سلطانالعلم واأل ىسيفن

الّصراط  الحجبات عن فضل هذا اليوم دعوا ما يمنعكم عن اهلل وتمّسكوا بهذا

كثر أ يحباب فنذكر األ نّاا  لوح محفوظ  ياّل ما هو خير فا  ردنا لكم أنّا ما ا  الممدود 

شاء  اّل ماا  ربّهم العطوف الغفور  جوار رحمة يلهم ف يما وجدنا منهم ما ينبغيّام واأل

حبّاء أنّه لهو الحّق عاّلم الغيوب خذوا يا ا  ويمنع  ييعط ما يشاء ىنّه لهو المقتدر علا  اهلل 



 172 مجموعه اى از الواح اقدس ابهى چاپ آلمان صفحه –اثر حضرت بهاءاهلل  – لوح مبارك

 

www.oceanoflights.org 

 نّهاا  مكان ثّم اشربوا منها تاهلل لطاف ربّكم مالك اإلأ ييادأالحيوان من  سوالّرحمن كؤ

مدائن القلوب  كوان وتملكنّ الّذكر والبيان بين مأل األ ىشأن تقومّن عل ىتجذبكم عل

شرق من أ يكتابنا األقدس الّذي باسم ربّكم العزيز المحمود ونبّشر الكّل بما نّزلناه ف

نّه ا  كّل شاهد ومشهود تمّسكوا به ثّم اعملوا ما نّزل فيه  ىالمشرقة عل يوامرأفقه شمس أ

ن تحزنكم شئونات الخلق عن أيّاكم ا  نتم تعلمون أن ا   كالمل يخير لكم عّما خلق ف

توّجهوا  الّدنيا واختالفها وتغييرها لتعرفوا مقامها والّذين يتفكروا ف الحّق  ىلا  وّجه التّ 

ليك لتقوم ا  رسلناها ألوحنا المحفوظ كذلك نّزلنا اآليات و يليها معرضين عّما نّزل فا  

 الّذين فازوا بهذا الّرحيق المختوم.ى يك وعلذكر اهلل المهيمن القيّوم البهآء عل ىعل

    

                                        


