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 ىتأاّلذي  قبلة العامل إىل قبلأس ملن ل من امللكوت املقدّ قدس نزّ هذا الّلوح األ
 عظممن مساء القدم مبجده األ

  
 بسم الّرب ذي اجملد العظيم                      

 
 

ر اط  ف   اللّ   ن  اء ع  مس   أل  ات اح  ب  س   ه  ت  ع  ن   ا م  ي م  ذ  الَ  ىل  إ   ّنَ د  ل   ن  م   اب  ت  ا ك  ذ  ه  
 بنقل ّي مأل اإله املهيمن القّيوم ّّيم ربّ أ اء لتقّر به عينه يفم  السَ و  ضر  األ  

كنتم ّنديتم رّبكم املختار رون  مسي عن نفسي ما لكم ال تتفكّ ء إ حتجبتم إب
كنتم من و  قبلتمدم مبجده األعظم ما أمن مساء الق   ىتأالّنهار فلّما و  ابلّليل

كم من الّروح إذ آاتهم بسلطاٍن مبني  ا يف اّلذين أعرضوا عن فانظرو  الغافلني
لفراقه فلّما فتح ابب  ن يتضّرعواكانوا أو  اعتكفوا يف اهلياكل إبمسه نييّ  س  ي  رّ  الف  

ما فازوا و  الّنور من مشرق اجلمال كفروا ابلّل العلّي العظيم شرقأو  الوصال
 املرسلنيو  نيالّنبيّ  عن ورائه يف كتبو  اي  ع  ش  وعدوا به يف كتاب إ   بلقائه بعد اّلذي

اليوم و  بني الّناس اّل اّلذين مل يكن هلم عزّ إمشرق الفضل  إىلقبل منهم أما و 
علم علماء أكان   قتله من ىعل ذ افىتإاذكر و  مبني مسه كّل ذي عزّ يفتخر إب
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رين  املتذكّ  كن منو  من به من كان يصطاد احلوت فاعتربآو  يف عصره ه  ر  ص  م  
 يدعونو  ن الّرهبان اعتكفوا يف الكنائسمان كم مكذلك فانظر يف هذا الزّ 

أقبل و  ملن تركهمطوىب  كانوا من املبعدينو  ليهالّروح فلّما أتى ابحلّق ما تقّربوا إ
اجلليل  ال يقّرون للّربّ و  جنيلاألرضني يقرئون اإلو  إىل مقصود من يف الّسموات

مكاره  نامحلو  ّّن جئنا لكمز اجلميل قل إس العزيمبلكوته املقدّ  بعد اّلذي أتى
 مأل الّروح نفسه حليوتكم اتّقوا الّل ّي نيا خلالصكم أهتربون من اّلذي فدىالدّ 

حتت سيوف  راد نفسه بعد اّلذي كانعّقبوا كّل عامل بعيد هل تظّنون أنّه أال تو 
 خرب البلداننيا بعد اّلذي سجن يف أراد الدّ األعداء يف كّل األحيان أو أ

 ما خلفها ّن الّروح قائمني أن افتحوا أبواب قلوبكم إاملال تّتبعوا الظّ و  فانصفوا
 بوابلكم أن تبعدوا من أراد أن يقرّبكم إىل مقّر منري قل إّّن فتحنا لكم أ

كبري قل   هذا إاّل خطأ نّ لبيوت إبواب اامللكوت هل أنتم تغلقون على وجهي أ
ما يقول كما  ىن تعرتضوا علأم ّّيكإّول مرّة أا منه ىتأما من الّسماء ك ىتأ نّهإ

نتم من أن إم احلّق ما قال كذلك يعّلمك ىحزاب من قبلكم علاأل اعرتض
س ينادي يف الواد املقدّ  بناإلو  عظمردن ابلبحر األهنر األ قد اّتصلالعارفني 

املقصود  ىتأ ينادي قد الّشجرو  ور يطوف حول البيتالطّ و  لّبيك لّبيك الّلهمّ 
الّل هذه كلمة  ا وعدمت به يف ملكوتكمل مو  ء األبمبجده املنيع قل قد جا
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 ىتأو  فلّما مّت امليقات نتم اليوم ال حتملوهناأقال ملن حوله  ذإبن سرتها اإل اّليت
ن تدعوها عن أ بنّّيكم ّي مأل اإلإفق املشّية أ  لمة من شرقت الكأالوقت 

قد قضت  ابحملسنني نّه لقريبإم ورائكم متّسكوا هبا هذا خري لكم عّما عندك
نّه إقل  عن امللئكة املقرّبنيو  رض كّلهااأل ىاعة اّليت سرتّن علمها عّمن علالسّ 

ّّن إ عليم يشهد بذلك كّل منصفو  اّل نفسيراد إأنّه ما إله  شهدأّن أو  شهد يل
ما وعدمت  إىل ن استبقواأمساء قل األ الّل مالك ىلإع الّناس يف حببوحة البالء ند 

ن أم نفسكأ قد حبس جسدي لعتقاجلاهلني  ال تسلكوا سبيلو  للّ به يف كتب ا
نتم يف أو  مكلعّز  الكربى ةلّ نّه قبل الذّ إ عنيد ال تّتبعوا كّل جّبارو  الوجه إىلقبلوا أ

ون قل يف القصور قاعد نتمأو  مرب البيوت ألجلكأخ نّه يفإالغفلة حتربون  وادي
م ركم برّبكيبشّ و  ن ينادي يف برّية البيانأان ا مسعتم صوت الّصارخ اّلذي كم  أ  

 ن  و  ر  املوّحدون ي   و  الربهانو  ابحلّق يف ظلل الّتبيان ابحلّجة ىتأ نّه قدإ ال  أ  الّرمحن 
مريب قل للقّسيس  ويل  لكّل منكرٍ و  ليهإقبل أملن  مام وجهه طوىبأوت امللك

بّشر و  ن اخرج عن خلف احلجاب ابسم رّبك مالك الّرقابأالرّئيس  ىتأ قد
احلّق  مجيع إىلم قد جاء روح احلّق لريشدكيم كرب العظهور األالّناس هبذا الظّ 

 د  بل من لدن عليم حكيم قل هذا هلو اّلذي جم َ  نّه ال يتكّلم من عند نفسهإ
مرمت به من لدن أوا ما خذو  ما عندكم رضهل األأمره ضعوا ّي أرفع و  بناإل
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اّلذي ارتفع  ىء األحلالتسمعوا الّند توّجهوا بقلوبكمو  سوا آذانكممني قدّ أقوّي 
نوار الوجه أمقام ترون فيه  إىلم نّه جيذبكإى من شطر الّسيناء مقّر رّبكم األهب

دعوا الّنواقيس مّث اخرجوا ّي مأل القّسيسني  شرقت من هذا األفق املنري قلأ اّليت
م سم األعظا اإلتصيحوا بني األمم هبذ نم اليوم أبمن الكنائس ينبغي لك

 ىتأ الّنداء قد ىعليصيح أب شجرو  ي كّل حجرتارون الّصمت بعد اّلذختأ
يذكرنّه و  األبد مّمن يثبت امسه إىل نّهإليه إملن سبق  الّرب ذو اجملد الكبري طوىب

يع من يدع الّروح يف هذا الّلوح البدكذلك قضي األمر من لدى   أل األعلىامل
ن اتّبعوا عنه من على األرض كّلها أ يظهر منه ما يعجزو  نّه مّن الّناس إبمسي إ

بني  قام منو  تانتبه من القوّ لنائم إال تعّقبوا الغافلني طوىب و  الّربسبيل 
إنّه من و  اخللق لدى احلقّ  نّه من جوهر إال  سبيل الّرب أ   موات قاصدااأل

 روا فيه ّيالغرب آاثره تفكّ  ظهر يفو  شرق من جهة الّشرقالفائزين قل إنّه قد أ
ن لدن عزيز محيد أ من كرىجائتهم الذّ  ذال تكونوا كاّلذين غفلوا إو  قوم

كان من و  فهار  ع   ملن وجدطوىب  هّنا فاحت يف العاملاستيقظوا من نسمة الّل إ
تتساقطوا  ناملوقنني قل ّي مأل األساقف أنتم أجنم مساء علمي فضلي ال حيّب أ

ما  ال يتغرّي و  بنلكن عديل يقول هذا ما قضي من لدى اإلو  وجه األرض على
فسي ينوح لنو  مسييصيح إب ّن الّناقوساهر الّصادق األمني إمه الطّ خرج من ف
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رأسه أراد و  الّصليب قل جسد احلبيب يشتاقولكّن الّروح يف سرور مبني 
نان يف سبيل الّرمحن إ املني قد دعوّن كّل الظّ  راد سطوةعّما أنّه ال متنعه السّ 

طوىب  ءالّل مالك األمسا ء طوىب ملن أقبل إىلك مالك األمسالقاء ربّ األشياء إىل 
بعتموين أجعلكم ورّااث ن اتّ الّرهبان إ ّي مألين الّل مالك يوم الدّ  ملن أقبل إىل

ين بّرك ّر الّشام أن ّي ب   الغفور الّرحيم أ ّنأو  إن عصيتموين اصرب حبلميو  مللكويت
و تكون من الغافلني قد الوصل أ قد تشرّفت بقدوم الّرب هل وجدت عرف

رّب الكرمي أين استقّر  حلم من نسمة الّل نسمع ندائها تقول ّي حترّكت بيت
لك احلمد  ذابن هجركجمدك العظيم قد أحييتن نفحات وصلك بعد اّلذي أ

 قراد  ء س  ّنديناها عن وراالل مبني جب تاجئت مع القوّ و  مبا كشفت الّسبحات
إىل املغرب  سارو  ر هذا الّنور من املشرقالكربّيء ّي بيت حلم قد ظهو  العظمة

 ويقّرون له أو  يف آخر أّّيمه فأخربين هل األبناء يعرفون األب إىل إن آاتك  
نت العليم قالت أو  بل عند ذلك ارتفع صرخيهانكر القوم من قينكرونه كما أ

كثرهم أو  يشهدو  يشهد لنا منهم من يعرفء إّّن نشاهد كّل شي اخلبري
يف  ارتفع ندائه األحلىو  ور الّسيناءخذ اهتزاز الّلقاء طقد أ ال يعرفونو  يشهدون
 ّنك تقرّبت ابآلاثرعرف قميصك كأجد يقول أي رّب أو  األهبى ذكر ربّه

جيدون عرفك فويل و  لشعبك لو يعرفونكطوىب  ّيرتلك الدّ  شّرفت بقدومكو 
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كّسرت و  حجابإىل الوجه مبا خرقت األ يّها املقبلأ لك ّيطوىب  للرّاقدين
 برهانو  هل الفرقان من دون بّينةٍ أ مي قد قام عليناك القديعرفت مولو  صناماأل

ّن البالء مينعنا عّما أردّن فباطل  أب حيان بعذاب جديد ظّنوابوّن يف كّل األعذّ و 
 يريد ما مررت  على شجر إاّل  ما رّبك هلو احلاكم علىّن ما هم يظّنون إ

  لناه يفهذا ما نزّ  صلب عليك جسديو  مسيخاطبه فؤادي ّي ليت قطعت إلو 
العليم احلكيم إّنك ال  ّن رّبك هلوكتاب الّسلطان ليكون ذكرى ألهل األدّين إ

حميي إىل  وجهك لّ  و   مثّ  حتزن مبا فعلوا إهّنم أموات غري أحياء دعهم للموتى
بّلغ الّناس و  األمر العاملني إّّيك أن حيزنك مقاالت اّلذين غفلوا أن استقم على

العزيز الكرمي  نّه هلوالّسماء إو  ألرضذلك أيمرك مالك اك  ابحلكمة الكربى
نّه ويّل حّبه إ ما تكّلمت به يف يثبت من القلم األعلىو  لّل ذكركسوف يرفع ا

 ذكّ احملسنني 
 
 نبذت مرادك راد مبالك ّي م  طوىب  راد قلر من قبلي من مّسي ابمل

حّي من  ملّيتطوىب  نتبه من نسمايتلراقد إطوىب  قلأخذت مراد العاملني و 
 كربّيئيو  لقاصد قصد خباء  عظميتطوىب لعنٍي قّرت جبمايل طوىب  يتنفحا

سلسبيل عناييت  لعطشان سرع إىلطوىب ظّل قبايب إىل  خلائف هربطوىب 
لتها من مساء املائدة اّليت نزّ  حضر علىو  ٍع هرع عن اهلوى هلوائيئطوىب جلا

ادق لفقري استظّل يف سر و  يلذليل متّسك حببل عزّ صفيائي طوىب أل فضلي
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ٍح و لر  طوىب لغافل متّسك حببل ذكري و  راد كوثر علميجلاهل أطوىب  غنائي
إىل  اجتذبتهاو  هتا رائحة وصليهزّ  لنفسطوىب دخل ملكويت و  عث من نفحيتب

عرفت نفس و  لعني رأتو  للسان شهدتو  ذن مسعتألطوىب  مريمشرق أ
ملن  طوىبللفائزين طوىب  اجلربوتو  العظمة ذيو  امللكوتو  الّرب ذي اجملد

 ملن مسع كريبطوىب  كليل حّب زّين رأسه إب ملنطوىب استضاء من مشس كلميت 
مسي محل الّشدائد إلو  ه يف سبيلينفس فدى ملنطوىب  قام لنصريت بني شعبو 

ملن اجنذب من طوىب  موات لذكرياأل قام بنيو  ملن اطمئّن بكلميتطوىب 
نيا عن ما منعته الدّ و  بعهدي ف  ملن و  طوىب  خرق الّسبحات بقدريتو  نغمايت

دخل و  ء حّب طار يف هواو  ملن انقطع عن سوائيطوىب الورود يف بساط قدسي 
 مريلع أبطّ او  سلسبيل عناييتو  شرب كوثر فضليو  يشاهد ممالك عزّ و  ملكويت

نّه مّن عليه إ ثنائيو  فق املعاين بذكريطلع من أو  مايتما سرتته يف خزائن كلو 
 . يهبائو  مكرميتو  عناييتو  رمحيت


