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هذا اللّوح األقدس ّنزل من امللكوت املق ّدس ملن أقبل إىل قبلة العامل الّذي أتى
من مساء القدم مبجده األعظم
الرب ذي اجملد العظيم
بسم ّ

الل فاطر
هذا كتاب من لد َّن إىل الَذي ما من عته سبحات األمساء عن ّ
لتقر به عينه يف أ ّّيم ربّه املهيمن القيّوم قل ّي مأل اإلبن
األرض وال َسماء ّ
ءإحتجبتم إبمسي عن نفسي ما لكم ال تتف ّكرون كنتم ّنديتم ربّكم املختار
فلما أتى من مساء القدم مبجده األعظم ما أقبلتم وكنتم من
ابللّيل والنّهار ّ
ٍ
بسلطان مبني كم من
الروح إذ آاتهم
الغافلني فانظروا يف الّذين أعرضوا عن ّ
فلما فتح ابب
يتضرعوا لفراقه ّ
الفّريسيّني اعتكفوا يف اهلياكل إبمسه وكانوا أن ّ
العلي العظيم وما فازوا
الوصال وأشرق النّور من مشرق اجلمال كفروا ّ
ابلل ّ
بلقائه بعد الّذي وعدوا به يف كتاب إشعيا وعن ورائه يف كتب النّبيّني واملرسلني
عز بني النّاس واليوم
وما أقبل منهم إىل مشرق الفضل إّال الّذين مل يكن هلم ّ
عز مبني واذكر إذ افىت على قتله من كان أعلم علماء
كل ذي ّ
يفتخر إبمسه ّ
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مصره يف عصره وآمن به من كان يصطاد احلوت فاعترب وكن من املتذ ّكرين
الرهبان اعتكفوا يف الكنائس ويدعون
كذلك فانظر يف هذا ّ
الزمان كم من ّ
تقربوا إليه وكانوا من املبعدين طوىب ملن تركهم وأقبل
فلما أتى ّ
الروح ّ
ابحلق ما ّ
ّ
ب اجلليل
للر ّ
يقرون ّ
السموات واألرضني يقرئون اإلجنيل وال ّ
إىل مقصود من يف ّ
بعد الّذي أتى مبلكوته املق ّدس العزيز اجلميل قل إ ّّن جئنا لكم ومحلنا مكاره
الروح
ال ّدنيا خلالصكم أهتربون من الّذي فدى نفسه حليوتكم اتّقوا ّ
الل ّي مأل ّ
كل عامل بعيد هل تظنّون أنّه أراد نفسه بعد الّذي كان حتت سيوف
وال تع ّقبوا ّ
كل األحيان أو أراد ال ّدنيا بعد الّذي سجن يف أخرب البلدان
األعداء يف ّ
الروح قائم خلفها ما
فانصفوا وال تتّبعوا الظّاملني أن افتحوا أبواب قلوبكم إ ّن ّ
مقر منري قل إ ّّن فتحنا لكم أبواب
يقربكم إىل ّ
لكم أن تبعدوا من أراد أن ّ
امللكوت هل أنتم تغلقون على وجهي أبواب البيوت إ ّن هذا ّإال خطأ كبري قل
مرة إ ّّيكم أن تعرتضوا على ما يقول كما
السماء كما أتى منها أ ّول ّ
إنّه أتى من ّ
احلق إن أنتم من
اعرتض األحزاب من قبلكم على ما قال كذلك يعلّمكم ّ
العارفني قد اتّصل هنر األردن ابلبحر األعظم واإلبن يف الواد املق ّدس ينادي
الشجر ينادي قد أتى املقصود
هم لبّيك والطّور يطوف حول البيت و ّ
لبّيك اللّ ّ
الل هذه كلمة
مبجده املنيع قل قد جاء األب وكمل ما وعدمت به يف ملكوت ّ
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فلما متّ امليقات وأتى
الّيت سرتها اإلبن إذ قال ملن حوله أنتم اليوم ال حتملوهنا ّ
الوقت أشرقت الكلمة من أفق املشيّة إ ّّيكم ّي مأل اإلبن أن تدعوها عن
عما عندكم إنّه لقريب ابحملسنني قد قضت
متسكوا هبا هذا خري لكم ّ
ورائكم ّ
املقربني قل إنّه
الساعة الّيت سرتّن علمها ّ
عمن على األرض كلّها وعن امللئكة ّ
ّ
كل منصف عليم إ ّّن
شهد يل وأّن أشهد له إنّه ما أراد إّال نفسي ويشهد بذلك ّ
الل مالك األمساء قل أن استبقوا إىل ما وعدمت
يف حببوحة البالء ندع النّاس إىل ّ
به يف كتب ا ّلل وال تسلكوا سبيل اجلاهلني قد حبس جسدي لعتق أنفسكم أن
كل جبّار عنيد إنّه قبل ال ّذلّة الكربى لعّزكم وأنتم يف
أقبلوا إىل الوجه وال تتّبعوا ّ
وادي الغفلة حتربون إنّه يف أخرب البيوت ألجلكم وأنتم يف القصور قاعدون قل
يبشركم بربّكم
الصارخ الّذي كان أن ينادي يف ّبرية البيان و ّ
أما مسعتم صوت ّ
املوحدون ي رون
الرمحن أال إنّه قد أتى ّ
ابحلق يف ظلل التّبيان ّ
ابحلجة والربهان و ّ
ّ
ٍ
للقسيس
لكل منكر مريب قل ّ
امللكوت أمام وجهه طوىب ملن أقبل إليه وويل ّ
بشر
الرقاب و ّ
الرئيس أن اخرج عن خلف احلجاب ابسم ربّك مالك ّ
قد أتى ّ
احلق
احلق لريشدكم إىل مجيع ّ
النّاس هبذا الظّهور األكرب العظيم قد جاء روح ّ
إنّه ال يتكلّم من عند نفسه بل من لدن عليم حكيم قل هذا هلو الّذي جمَد
اإلبن ورفع أمره ضعوا ّي أهل األرض ما عندكم وخذوا ما أمرمت به من لدن
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توجهوا بقلوبكم لتسمعوا النّداء األحلى الّذي ارتفع
قوي أمني ق ّدسوا آذانكم و ّ
ّ
مقر ربّكم األهبى إنّه جيذبكم إىل مقام ترون فيه أنوار الوجه
السيناء ّ
من شطر ّ
القسيسني دعوا النّواقيس مثّ اخرجوا
الّيت أشرقت من هذا األفق املنري قل ّي مأل ّ
من الكنائس ينبغي لكم اليوم أبن تصيحوا بني األمم هبذا اإلسم األعظم
كل حجر وشجر يصيح أبعلى النّداء قد أتى
أختتارون ّ
الصمت بعد الّذي ّ
الرب ذو اجملد الكبري طوىب ملن سبق إليه إنّه ممّن يثبت امسه إىل األبد ويذكرنّه
ّ
الروح يف هذا اللّوح البديع من يدع
املأل األعلى كذلك قضي األمر من لدى ّ
من ويظهر منه ما يعجز عنه من على األرض كلّها أن اتّبعوا
النّاس إبمسي إنّه ّ
القوات وقام من بني
الرب وال تع ّقبوا الغافلني طوىب لنائم إنتبه من ّ
سبيل ّ
احلق وإنّه من
الرب أال إنّه من جوهر اخللق لدى ّ
األموات قاصدا سبيل ّ
الشرق وظهر يف الغرب آاثره تف ّكروا فيه ّي
الفائزين قل إنّه قد أشرق من جهة ّ
قوم وال تكونوا كالّذين غفلوا إذ جائتهم ال ّذكرى من لدن عزيز محيد أن
الل إ ّهنا فاحت يف العامل طوىب ملن وجد عرفها وكان من
استيقظوا من نسمة ّ
حيب أن تتساقطوا
املوقنني قل ّي مأل األساقف أنتم أجنم مساء علمي فضلي ال ّ
يتغري ما
على وجه األرض ولكن عديل يقول هذا ما قضي من لدى اإلبن وال ّ
الصادق األمني إ ّن النّاقوس يصيح إبمسي وينوح لنفسي
خرج من فمه الطّاهر ّ
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الصليب ورأسه أراد
الروح يف سرور مبني قل جسد احلبيب يشتاق ّ
و ّ
لكن ّ
كل
الرمحن إنّه ال متنعه ّ
السنان يف سبيل ّ
ّ
عما أراد سطوة الظّاملني قد دعوّن ّ
الل مالك األمساء طوىب
األشياء إىل لقاء ربّك مالك األمساء طوىب ملن أقبل إىل ّ
ورااث
ملن أقبل إىل ّ
الرهبان إن اتّبعتموين أجعلكم ّ
الل مالك يوم ال ّدين ّي مأل ّ
الشام أين ّبرك
الرحيم أن ّي ب ّر ّ
مللكويت وإن عصيتموين اصرب حبلمي وأّن الغفور ّ
الرب هل وجدت عرف الوصل أو تكون من الغافلني قد
تشرفت بقدوم ّ
قد ّ
استقر
حتركت بيت حلم من نسمة ّ
الل نسمع ندائها تقول ّي ّ
رب الكرمي أين ّ
ّ
جمدك العظيم قد أحييتن نفحات وصلك بعد الّذي أذابن هجرك لك احلمد
القوات جبالل مبني ّنديناها عن وراء سرادق
السبحات وجئت مع ّ
مبا كشفت ّ
العظمة والكربّيء ّي بيت حلم قد ظهر هذا النّور من املشرق وسار إىل املغرب
يقرون له أو
إىل إن آاتك يف آخر ّأّيمه فأخربين هل األبناء يعرفون األب و ّ
ينكرونه كما أنكر القوم من قبل عند ذلك ارتفع صرخيها وقالت أنت العليم
كل شيء يشهد لنا منهم من يعرف ويشهد وأكثرهم
اخلبري إ ّّن نشاهد ّ
السيناء وارتفع ندائه األحلى يف
يشهدون وال يعرفون قد أخذ اهتزاز اللّقاء طور ّ
تقربت ابآلاثر
ذكر ربّه األهبى ويقول أي ّ
رب أجد عرف قميصك كأنّك ّ
شرفت بقدومك تلك ال ّدّير طوىب لشعبك لو يعرفونك وجيدون عرفك فويل
و ّ
www.oceanoflights.org

اللوح االقدس – آاثر حضرة هباءهللا – جمموعه از الواح مجال اقدس اهبى ،الصفحات 9 - 3

كسرت
ّ
للراقدين طوىب لك ّي أيّها املقبل إىل الوجه مبا خرقت األحجاب و ّ
األصنام وعرفت موليك القدمي قد قام علينا أهل الفرقان من دون بيّ ٍنة وبرهان
عما أردّن فباطل
كل األحيان بعذاب جديد ظنّوا أب ّن البالء مينعنا ّ
وع ّذبوّن يف ّ
ما هم يظنّون إ ّن ربّك هلو احلاكم على ما يريد ما مررت على شجر ّإال
وخاطبه فؤادي ّي ليت قطعت إلمسي وصلب عليك جسدي هذا ما ّنزلناه يف
السلطان ليكون ذكرى ألهل األدّين إ ّن ربّك هلو العليم احلكيم إنّك ال
كتاب ّ
حتزن مبا فعلوا ّإهنم أموات غري أحياء دعهم للموتى مثّ وّل وجهك إىل حميي
العاملني ّإّيك أن حيزنك مقاالت الّذين غفلوا أن استقم على األمر وبلّغ النّاس
السماء إنّه هلو العزيز الكرمي
ابحلكمة الكربى كذلك أيمرك مالك األرض و ّ
ويل
سوف يرفع ا ّلل ذكرك ويثبت من القلم األعلى ما تكلّمت به يف حبّه إنّه ّ
احملسنني ذ ّكر من قبلي من مسّي ابملراد قل طوىب لك ّي مراد مبا نبذت مرادك
حي من
وأخذت مراد العاملني قل طوىب لراقد إنتبه من نسمايت طوىب مليّت ّ
نفحايت طوىب لع ٍ
ني ّقرت جبمايل طوىب لقاصد قصد خباء عظميت وكربّيئي
ظل قبايب طوىب لعطشان سرع إىل سلسبيل عناييت
طوىب خلائف هرب إىل ّ
طوىب جلائ ٍع هرع عن اهلوى هلوائي وحضر على املائدة الّيت ّنزلتها من مساء
استظل يف سرادق
عزي ولفقري
متسك حببل ّ
فضلي ألصفيائي طوىب لذليل ّ
ّ
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متسك حببل ذكري طوىب لرو ٍح
غنائي طوىب جلاهل أراد كوثر علمي ولغافل ّ
هزهتا رائحة وصلي واجتذبتها إىل
بعث من نفحيت ودخل ملكويت طوىب لنفس ّ
مشرق أمري طوىب ألذن مسعت وللسان شهدت ولعني رأت وعرفت نفس
الرب ذي اجملد وامللكوت وذي العظمة واجلربوت طوىب للفائزين طوىب ملن
ّ
حب طوىب ملن مسع كريب
استضاء من مشس كلميت طوىب ملن زيّن رأسه إبكليل ّ
الشدائد إلمسي
وقام لنصريت بني شعب طوىب ملن فدى نفسه يف سبيلي ومحل ّ
اطمئن بكلميت وقام بني األموات لذكري طوىب ملن اجنذب من
طوىب ملن
ّ
السبحات بقدريت طوىب ملن وف بعهدي وما منعته ال ّدنيا عن
نغمايت وخرق ّ
حب ودخل
الورود يف بساط قدسي طوىب ملن انقطع عن سوائي وطار يف هواء ّ
عزي وشرب كوثر فضلي وسلسبيل عناييت واطّلع أبمري
ملكويت وشاهد ممالك ّ
من عليه
وما سرتته يف خزائن كلمايت وطلع من أفق املعاين بذكري وثنائي إنّه ّ
رمحيت وعناييت ومكرميت وهبائي.
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