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 المجموعة األولى
 تشمل على ثمانية ألواح

 

 الّلوح األّول

فدددي البهجدددة فدددي كرفدددة الهي دددل المبدددار   1916آذار  26وقدددد  ددددر فدددي  دددباح ا ثنددد ن 
 بالعنوان التالي:

مدددا  الدددّرحمن فدددي تسدددا واليدددات شدددما  شدددرقي الواليدددات المّتحدددد  : مددد ن  إلدددى أحّبدددا  ا وال
ي  ن ويدددور  ز لفانيا  ماساتشوسدددتن  ن دددوج ر  ندددت  بنسدددو رمف تي دددت  اندددد   ن  رود آيالبشدددا رن وهام

 عل هم وعل هّن الّتحّية والّثنا .

 

 هو هللا

دا ف هدا أولفد  األحّبدا    ّندي أذ در دافمه أّ ها المنادون الّسماوّيون إّن هذه األّيدام أّيدام الّندوروز وال
بدددة الوحدانّيدددة ا لهّيدددة  دددّل تح  دددد وتوف دددل حتّدددى تشدددتعل تلددد  المجددداما األوّدا  وألدددتمن لهدددم مدددن عت

اشددتعا  الّشددموس الّسدداطعة فددي الجمهورّيددات األمري ّيددة فتتنددّور بددذل  الةلددوت بددحنوار محّبددة ا وتددزّين 
 أنوار الّتعاليم الّسماوّية الواليات األمري ّية وتتحّلل أنوارها.

  الواليدددات الواقعدددة فدددي شدددما  شدددرقي الّسددداحل هندددا  قل دددل مدددن األحّبدددا  فدددي بعددد  أنحدددا 
لفانيا   سددددددي دددددت  ف رمونددددددت  بننددددددد   ناتد آيالرو اتشوسددددددتن  سشدددددا ر  ماباألطلسدددددي: مدددددد ن ن وهام

ولكن الّنان في بع  مدن هذه الواليدات لدم  تندّوروا بعدد بدحنوار الملكدوت وال  ي ون ويور .ن وج رز 
اسددتطاس  ددّل واحددد مددن م أن يسددرس نحددو هددذه المدددن خبددر لهددم ف هددا عددن الّتعدداليم الّسددماوّية  لهددذا لددو 

وتررر  ويتددوّهف ف هددا بنددور الهدايددة ا لهّيددة تددوّهف الّنجددوم الّزاهددرات فليفعددل  وقددد قددا  سددبحان  وتعددالى 
ويريدد سدبحان  األرض هامدة فرذاا أنللنرا عليهرا المراء اهترّلت ورنرت وأنبترت مرن برّي لو  بهري   

لدد  التّددرات األسددود  تحددّو  إلددى أزهددار متنّوعددة األلددوان ح نمددا بددذل  أّن األر  تددرات أسددود إال أّن ذ
الّربيددا  أي أّن الّنددان لّمددا  ددانوا مددن عددالم الّطبيعددة فهددم  ددالّترات األسددود   سددحتيمطددره الث دد  مددن 

ويهتدّزون وينجدون مدن  لكّنهم ح نما  نعمون بالفي  الّسماوّي وتتجّلدى فد هم أندوار الهدايدة  نتعشدون 
نبددت فددي أراضددي قلددوبهم أزهددار األسددرار ا لهّيددة. لهددذا  جددت علددى ا نسددان أن ظلمددات الّطبيعددة وت

 ندّور العددالم ا نسدداني ويددرّوا الّتعدداليم التددي نّزلددت فدي الكتددت المةّدسددة بددوحي مددن ا  وفددي ا نج ددل 
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مددن الّشددريي  تفّضددل قددافاله سددافروا شددرقها وكربهددا ونددّوروا الّنددان بددحنوار الهدايددة الكبددر  فتنددالوا ن دد بها 
 الحيا  األبدّية.

الواليددات الّشددمالّية الّشددرقّية فددي كايددة االسددتعداد  وح دد  أّن الّتربددة قوّيددة فدد ّن  الحمددد أ أنّ  
الف وضات ا لهّية تهطل عل ها  فعلي م اآلن أن تكونوا الزّراس ا لهّ  ن وأن تبذروا البدذور الّطداهر   

ال بددذور الّتعدداليم الّسددماوّية فدد ّن بر تهددا ك ددر إذ إّن ح دداد  ددّل البددذور األخددر  محدددود فددي بر تدد  إ
 محدود  وهي تؤتي بيادرها على مّر الةرون واألع ار.

الحظددوا الّسددلي تددروا أّن المددؤمن ن الثّددابت ن فددي أّيددام المسددية  ددانوا ففددة قل لددة ولكددّن البر ددة  
ات  ويتفّضدل كف در  فدي ظدّل ا نج دل فدي سدن ن معددود اوّية هطلدت هطدواله بح د  اسدتظّل جدم  الّسم

فددي الةددرآن قددافاله بددحّن حّبددة واحددد  تعطددي سددبا سددنابل وفددي  ددل سددنبلة مفددة حّبددة وهددذا يعنددي أّن حّبددة 
واحددد  ت ددبة سددبعمافة حّبددة ولددو أراد ا ضدداعفها  و ددم حددد  أن  انددت نفددن مبار ددة واحددد  سددببها 

ّياتنددا بددل ننظددر إلددى فددي هدايددة مملكددة. وبنددا ه علددى هددذا  جددت أن ال ننظددر اآلن إلددى اسددتعدادنا وقابل
العنايات والف وضدات الّسدماوّية فدي هدذه األّيدام التدي ف هدا للةطدر  منزلدة البحدر وف هدا ترجدو الدّذّر  أن 

 تكون في مرتبة الّشمن وعلي م وعل هّن الّتحّية والّثنا .  س س
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 الّلوح الّثاني

وضدددة فدددي البهجدددة فدددي حديةدددة الرّ  1916آذار  27وقدددد  ددددر فدددي  دددباح  دددوم الّثالثدددا  
 المبار ة بالعنوان التالي:

ما  الّرحمن فدي سدت عشدر  واليدة مدن جندوت الواليدات المتحدد : ديالويدر   إلى أحّبا  ا وال
  جورجيددددا  فلوريدددددا  الجنوبّيددددة    اروال ندددداةالّشددددماليّ     اروال ندددداالثربيددددة ريالنددددد  فرج نيددددا  فرج نيدددداام

  أو الهوما  تكسان عل هم وعل هّن الّتحّيدة وانسسيس بي  ت نيسي   نتاكي  لويزيانا  أر أالباما  م
 والّثنا .

 

 هو هللا

أّ ها المنادون بملكوت ا  نت قد  تبت قبل بضعة أّيام رسالة إلى أولف  األحّبدا   أحّبدا   
ا ولكدن ح دد  أّن هددذه األّيددام أّيددام ع ددد النددوروز لددذا فدد ّني ذ ددرتكم وأرسددل إلددي م هددذه الّتهنفددة بالع ددد 

نعددم إّن جميددا األّيددام أّيددام مبار ددة إال أّن هددذا الع ددد فددي إ ددران ع ددد قددومّي يحتفددل الّنددان بدد   .دالّسددع 
منذ آالف الّسن ن  والواقا أّن  ّل  وم  ذ ر في  ا نسان خالة  ويةوم في  بنشدر نفحدات ا ويندادي 

ددا  وأنددتم وأ الحمددد مشددث ا مبار ه ولون لددياله ونهددارها فددي فيدد  بملكددوت ا  فدد ّن ذلدد  ال ددوم ي ددون ع ددده
ا  وال شّ  أّن العون  خدمة ملكوت ا  قافمون على ترويف د ن ا  لهذا يعتبر جميا أّيام م أعياده

 ا لهّي والفي  الّرّبانّي سيع ن م وسوف تؤّيد م الةو  ا لهّية ونفثات روح الةدن.

ّتحد  وأعني بها والية ديالوير  إّن عدد األحبا  قل ل في الواليات الجنوبّية من الواليات الم 
  جورجيددددا  فلوريدددددا  الجنوبّيددددة    اروال ندددداالّشددددمالّية    اروال ندددداالثربيددددة ا  فرج نيددددااريالنددددد  فرج نيددددم
. لهذا  جت أن تدذهت مسيس بي  ت نيسي   نتاكي  لويزيانا  أر انسو  أو الهوما  تكسانالباما  أ

دا مبار دة لتبّشد امن م نفون مبار ة إلى تل  األنحدا  أو ترسدلو  ر الّندان فدي تلد  الجهدات إل هدا نفوسه
 بشار  ملكوت الّسما .

لةدد خاطدت أحدد المظداهر المةّدسددة المدؤمن ن قدافاله لدو أ دبة إنسددان سدببها فدي هدايدة نفددن  
دا خ در لد  مدن حمدر الدّنعم لكان ذل  خ ر ل  من  نز ال حّد لد   يدا علدّي لدفن . * هددي ا بد  نفسه

أي أرندا الّسدب ل الّ دحية ويتفّضدل  اهردنا الّصرراا المقرت ي لةرآن الكريم قدافاله و ذل   تفّضل في ا
 ااهبوا إلى أطراف العال  وبّشروا بظهور ملكوت هللا في ا نج ل قافاله 

                                           
 نفين. )قامون محيط المحيط(. حمر النعم  رافمها أي أجلدها وأ برها وهي مثل في  لّ  *
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وخال ددة الةددو  أملددي أن تبددذلوا هّمددة عظيمددة فددي هددذا الّ دددد  وية نهددا أّن ددم سددوف تتحّ دددون  
حةدافل ظهدور الملكدوت ومعانيد  إّنمدا مثلد   مثدل زارس  بدذر البدذور من بّشر الّنان ب وتتوّفةون و لّ 

الّطاهر  في أر  طاهر  فتفي  عل ها سدحت الّربيدا بف وضدات أمطارهدا وتتكدّون البيدادر مدن تلد  
البذور فيفتخر بذل  دون شّ  لد  سّ د الةرية. إذن يا أحّبا  ا اكتنموا الوقت وقوموا علدى البدذار 

  ة الّسماوّية والموهبة الّرحمانّية وعلي م البها  األبهى.  س سلتح لوا على البر 

 

 الّلوح الّثالث

في البهجة فدي  1916وقد  در في  باح  وم األربعا  التاسا والعشرون من آذار سنة  
 فنا  الب ت المبار  بالعنوان التالي:

مدا  الددرحمن فدي اثنتدي عشددر  واليدة فدي أوا  ت المّتحدد : إل نددوي  سددط الواليداإلدى أحّبدا  ا وال
الجنوبّيددة     داكوتداالّشدمالية وري  داكوتدا  م دز شديثان  ويس نسدن  إندديانا  أوهدا و  م نيسدوتا  آ دوام

 ان عل هم وعل هّن الّتحّية والّثنا .نبراس ا   انز 

 

 هو هللا

انّيدة  لةدد حدد  يا أّ تها الّنفون الّسماوّية يا أّ تهدا المحافدل الّروحانّيدة يدا أّ تهدا المجداما الّربّ  
تحخ ر في تحريدر الّرسدافل مدّد  مدن الدّزمن والّسدبت يعدود إلدى  دعوبة تبداد  الّرسدافل  فلّمدا تيّسدرت 
اآلن بعدد  الّتسددهيالت قمددت علددى تحريددر هددذا المددوجز لي تسددت الددّروح والفددؤاد عنددد ذ ددر األحّبددا  

ا وريحانها.  روحه

ددددا لددددد  عتبددددة الددددّرحمن ويتو   ّسددددل إليدددد  طالبهددددا ل حّبددددا  العددددون إّن هددددذا الهددددافم  تضددددّرس دومه
ا وأملددي مددن  ددا مددا نسدد تكم ولددن أنسدداكم أبددده واأللطدداف والّتح  دددات الّسددماوّية  وأنددتم فددي خدداطري دافمه
يةانهدا وثبوتهدا واسدتةامة  وأن تكوندوا سدببها فدي  دا إيمانهدا وال دا ف ومه ألطاف المدولى الدّرؤوف أن تدزدادوا  ومه

 نشر نفحات الةدن.

ا عليد  الّتحّيدة والّثندا  قدافاله   خاطت ا تعالى  ّنر  لتهرد   في الةرآن الكدريم رسدول  محّمدده وا 
ويريد تعالى بذل  أّن  تدّ  البشر إلدى الّسدب ل الةدويم  فالحظدوا   دي أّن هدايدة  إلى صراا مقت ي 

 الّنان ذات أهّمّية بالثة ألّنها تدّ  على رفعة مةام رسو  ا علي  الّ ال  والّسالم.
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س نسن  أوها و  م نيسوتا  يفي واليات إل نوي  و موجودون  -وأ الحمد-األحّبا   وما أنّ  
لددياله  مشدديثان وهددم ببعضددهم متددنلفون بمنتهددى الّثبددوت والّرسددوي وال هدددف لهددم ك ددر نشددر نفحددات ا

 ونهددارها وال مددراد لهددم سددو  تددرويف الّتعدداليم الّسددماوّية  وهددم يسددطعون بنددار محّبددة ا سددطوس الّشددموس
  المض فة ويتثّنون بحعدذت األلحدان المح يدة لد رواح  دحّنهم الّط دور الّشد ور  فدي ريدا  معرفدة ا

ان يةدّل ف هدا الجنوبّيدة  نبراسد ا   دانز    داكوتداالّشدمالّية وري  داكوتداولكن واليات إندديانا  آ دوا  م دز 
ي ويل دل  ولدم تعلدن ف هدا وحدد  عبور األحّبا  ومرورهم  ولم تتّم ف هدا المندادا  بملكدوت ا  مدا  نبثد

العالم ا نساني ولم تذهت إلى تل  الجهات نفون مبار ة ومبّلثون منةطعون  فبة ت هذه الواليات 
خامددد . لددذا  جددت أن تشددتعل ف هدددا بعدد  الّنفددون بنددار محّبدددة ا بهّمددة أحّبددا  ا  وتنجددذت إلدددى 

ددا ويعّطددر مشددام أهال هددا نسدديم حديةددة الملكددوت المح ددي  ملكددوت ا حتّددى تتنددّور تلدد  األنحددا  أيضه
ددا منةطعددة إلددى ا ومنّزهددة ومةّدسددة  لدد رواح. لهددذا إن اسددتطعتم أن ترسددلوا إلددى تلدد  الجهددات نفوسه
ذا ما  انت هذه الّنفون منجذبة  ّل االنجذات ف ّنني على ية ن من أّنها سدوف تتحّةدل  فحرسلوها  وال

 بةيامهم نتافف عظيمة في زمن ق  ر.

ا  الملكددوت وبناتدد  أشددب  بددالّزراس الحةيةّ دد ن وتددراهم فددي أّيددة ديددار يمددّرون بهددا قددافم ن إّن أبندد 
ب ددّل تضددحية ببددذر البددذور الّطدداهر  فتنبددت تلدد  البددذور الّطدداهر  البيددادر  مددا  تفّضددل فددي ا نج ددل 

تبددددذر البددددذور الّطدددداهر  فددددي األراضددددي الّطّ بددددة تهطددددل الف وضددددات والبر ددددات الجل ددددل قددددافاله عندددددما 
ا في نشر الّتعاليم ا لهيدة ولتدزد السّ  ماوّية. وأملي أن تتحّ دوا وتتوّفةوا إلى ذل  وال يعتري م الفتور أبده

 همم م ومساعي م وجهود م  ومها ف ومها وعلي م وعلي ّن الّتحّية والّثنا . س س

 

 الّلوح الّرابع

فدة الهي دل فدي البهجدة فدي كر  1916وقد  در  باح  وم الّسبت األّو  مدن نيسدان سدنة  
 المبار  بالعنوان الّتالي:

مددددا  الددددّرحمن فددددي إحددددد  عشددددر  واليددددة فددددي كربددددي الواليددددات المّتحددددد :   إلددددى أحّبددددا  ا وال
 ددددداهو  أوريثددددون  أ   اليفورنيددددا  وا ومنددددن  مونتانددددا    نيفددددادا   وتددددان وم سدددي و   ولددددورادو  أريزونددددا

 واشنطن عل هم وعل هّن الّتحّية والّثنا .

 

 هو هللا
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أبنددا  الملكددوت وبناتدد  لددين لددي عمددل لددياله ونهددارها ك ددر ذ ددر أحّبددا  ا والددّدعا  لهددم مددن  يددا 
ّندي  أعماق قلبي وطلت التح  دد مدن الملكدوت ا لهدي لهدم والتمدان تدحث ر نفثدات روح الةددن فد هم  وال

ت ألرجو من ألطاف الّرحمن خفّي األلطاف أن ي دون األحّبدا  فدي مثدل هدذا ال دوم سدبت إندار  الةلدو 
 نفثون في األرواح حيا  تؤّدي نتافجها الحم د  إلى فوز العالم ا نسانّي بهذا الّشدرف والفضدل فدوزها 

 أبديًّا.

هذا وما أّن نفحات الةدن قد انتشرت في بع  أنحا  الواليات الثربّيدة أمثدا   اليفورنيدا   
يددا  األبدّيددة ووجدددت أوريثددون  واشددنطن   ولددورادو ونالددت ف هددا نفددون  ث ددر  ن دد بها مددن معدد ن الح

ددا وسددمعت نثمددة المدد  األعلددى  لكددن ندددا   ددا دهاقه البر ددة الّسددماوّية وشددربت مددن خمددر محّبددة ا  حسه
  أريزوندا ونيفدادا أ دداهو   وتداالملكوت ا لهّي لدم  رتفدا فدي واليدات ن وم سدي و  وا ومندن  مونتاندا  

ن أم دن م أن تبددوا هّمدة فدي هدذا الّ ددد ا  مدا  نبثدي ويل دل. لهدذا إ ولم يشتعل ف ها سراح محّبدة
فابدددوها  وذلدد  بددحن تةومددوا أنددتم أو مددن تنتخبددونهم فترسددلونهم إلددى تلدد  الواليددات  ألن تلدد  الواليددات 
دا مدن الّسدما  ويدت ألوا فدي  هي اآلن  الجسدد المّ دت حتّدى  نفخدوا فيد  نفحدة الحيدا  وينفثدوا فيد  روحه

ا.ذل  األفل ت لؤ الّنجوم لتن ر أنوار   شمن الحةيةة تل  الواليات أيضه

  إن هللا ولّي اّلاين آمنوا يخرجه  من الّظلمات إلرى الّنرور تفّضل في الةرآن الكريم قافاله  
أي أّن ا يحدددّت المدددؤمن ن ف نّجددد هم مدددن الّظلمدددات ويدددحتي بهدددم إلدددى عدددالم األندددوار  ويتفّضدددل فدددي 

وندددادوا بملكدددوت ا. وبنددا ه علدددى هدددذا فةدددد آن ا نج ددل الّشدددريي قدددافاله اذهبددوا إلدددى أر دددان المعمددور  
األوان لتةوموا بهذه الخدمدة العظمدى وتكوندوا سدببها فدي هدايدة جمدوس كفيدة حتّدى تن در أندوار الّ دلة 

فددي أمري ددا  والّسددالم بددذل  جميددا اآلفدداق وينددا  العددالم ا نسدداني الّراحددة واالطمفنددان. وح نمددا  نددت  
إلى ترويف الّسالم العام وقلت قولي الّ درية بدحّن الةداّر   في جميا المحافل ودعوت الّنان  رخت  

األوروّبيدددة أشدددب  بمدددّدخر للدددّذخافر الحربّيدددة  ويتوّقدددي انفجدددار هدددذه الدددّذخافر علدددى شدددرار  واحدددد  فدددي 
سدوف  تحّةددل  دّل مددا جددا  فدي رؤيددا  وحّندا وسددفر دانيدا    وهددا قددد  -بعدد سددنت ن-الّسدنوات الةادمددة 

تشدرين أّو   12ا الموضدوس فدي  دحيفة سدان فرانسيسد و ا خبارّيدة  دوم تحّةل ما قلنا وقد نشر هذ
  فارجعوا إل هدا حتّدى تتجّلدى لكدم الحةيةدة وتعلمدوا ية نهدا بدحّن الوقدت قدد حدان لنشدر الّنفحدات. 1912

ا بالّتح  ددات ا لهّيدة لي دبة سدببها فدي إندار    جت أن تكون هّمة ا نسان سماوّية أي أن ي دون مؤّيدده
  نساني وعلي م وعل هّن الّتحّية والّثنا .  س سالعالم ا
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 الّلوح الخامس

في البهجدة فدي حديةدة  1916وقد  در في  باح  وم األربعا  الخامن من نيسان سنة  
 الروضة المبار ة بالعنوان التالي:

ما  الّرح  ا فدو إدوارد  ن األم درندلندد  جزيدر  من في المةاطعات الكندّيدة: ن وفإلى أحّبا  ا وال
البريطانّيدددة   مبيددداو نتددداريو  ساس اتشدددوان   ولو توبدددا  ألبرتدددا  أ   مان برانزويددد    وبيددد شددديا  ن دددوو س 

 وعل هّن الّتحية والّثنا . مند عل هرينالجر فران ل ن و ن  جز     ويتافن اأن  ماكنزي   و و 

 

 هو هللا

الواليددات المّتحددد  نفحددات ا قددد انتشددرت فددي أكثددر مدددن  يددا أبنددا  الملكددوت وبناتدد  ولددو أنّ  
وتوّجهت جموس كف ر  باهتمام إلى ملكوت ا  لكن راية الّتوح دد لدم ترتفدا فدي بعد  الواليدات  مدا 

ة ف ها.  جت أن ترفدرف رايدة الّتوح دد فدي تلد  الواليدات  نبثي ويل ل ولم تنتشر أسرار الكتت ا لهيّ 
دا سدهم ون دبهّمة األحّبا  وتنتشر الّتعاليم ا لهّية لي ون ألهالي تل ت مدن الموهبدة    الواليات أيضه

 األم ددرندلنددد  جزيددر  ن وفالّسددماوّية والهدايددة الكبددر  و ددذل  األمددر فددي المةاطعددات الكندّيددة أمثددا : 
نتددداريو  مان توبدددا  ساس اتشدددوان  يددد   أو بانزويددد    و بر  ا  ن دددوأن افدددشددديا  ألبرتدددا  ا س و إدوارد  نوفددد

 .* و ان  جزر فران ل ن الواقعة في مدار السرطان ن  ماكنزي   ويت  البريطانية  ولومبيا

 جدددت علدددى أحّبدددا  ا أن يضدددّحوا ويتوّهجدددوا تدددوّهف شدددما الهدايدددة فدددي أنحدددا  المةاطعدددات  
الكندّيدددة  فددد ذا أظهدددروا مثدددل هدددذه الهّمدددة فددد ّن الّتح  ددددات ا لهّيدددة الكّلّيدددة سدددتكون ية نهدددا مدددن ن ددد بهم 

وتحرزون ن رها عظيمها  عسى أن ي دل نددا  ملكدوت ا  وت لهم إمدادات الجنود الّسماوّية تتر  
 ند.رينالجب ذن  تعالى إلى مساما ا س يمو وأهالي جزر فران ل ن الواقعة شمالي  ندا وجزير  

                                           
 أي في الدائرة القطبيّة الّشماليّة *
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ذا ما اشتعلت نار محّبة ا في جزير    ند ف ّن جميا ثلدوا تلد  الةداّر  سدوف تدذوت رينالجوال
الةلوت ف ها تكتست حرار  محّبة ا وت بة تلد  الةداّر  حددافل  وتتبّد  برودتها إلى اعتدا   أي أنّ 

 إلهّية وبسات ن رّبانّية وتتزّين ف ها الّنفون بالّلطافة الفافةة  ما تتزّين األشجار بوافر الّثمار.

البدار البدار ف ن أظهرتم هّمة في نشر نفحات ا ب ن ا س يمو لكان لدذل  تدحث ره الّشدد د  
أي أّن أنددوار الّتوح ددد سددوف تشددرق  وأشررر ت األرض بنررور رّنهررالى فددي الةددرآن العظدديم فةددد قددا  تعددا

ور هدو ندور الّتوح دد إال إلد  إال ميا األقطار بنور ا وذلد  الّندذات  وم على جميا اآلفاق فتن ر ج
 د ب  اإ. إّن إقليم ا س يمو وجزره جز  ال  تجّزأ من الكر  األرضدّية ويجدت أن  ندا  هدذا الجدز  ن

 من الهداية الكبر  وعلي م وعل هّن الّتحّية والّثنا .  س س

 

 الّلوح القادس

فددي البهجددة فددي حديةددة  1916وقددد  دددر فددي  ددباح  ددوم الّسددبت الثّددامن مددن نيسددان سددنة  
 الّروضة المبار ة بالعنوان التالي:

مددا  الددّرحمن فددي محافددل ومجدداما الواليددات المّتحددد  و ندددا ع  لدد هم وعلدد هّن إلددى أحّبددا  ا وال
 البها  األبهى.

 

 هو هللا

يددا أّ تهددا الّنفددون المبار ددة إّنددي أرجددو لكددم الفددوز والفددالح األبدددّ  ن وألددتمن لكددم  ددّل الّتوف ددل  
في العوالم ا لهّية وأملدي أن يسدطا  دّل واحدد مدن م مدن أفدل العدالم سدطوس نجمدة الّ دباح  وي دون 

مبار ة تدؤتي الفواكد  األبدّيدة. ولدذا أدّلكدم إلدى  دّل مدا   ّل واحد من م في هذه الحديةة ا لهّية شجر 
  وهددو أّن أالسدد ا إقلدديم واسددا ومددا أّن إحددد  إمددا  فيدد  تح  ددداتكم الّسددماوّية وأنددوار الملكددوت ا لهدديّ 

 الّرحمن قد توّجهت إلى تل  األشطار وتعّ نت في الم تبدة العاّمدة بوظيفدة أم ندة الم تبدة  ومدا أّنهدا
مددة مددا اسددتطاعت إلددى ذلدد  سددبياله  لكددن ندددا  الملكددوت لددم  رتفددا بعددد فددي ذلدد  ال تةّ ددر فددي الخد

ا قلدديم الّشاسددا  لةددد تفّضددل المسددية قددافاله اذهبددوا إلددى شددرق العددالم وكربدد  ونددادوا بملكددوت ا  بنددا ه 
على ذل   جت أن تشدمل الّرحمدة ا لهّيدة جميدا الّندان فدال ترضدوا بعدد هدذا أن  بةدى قطدر أالسد ا 

ددا  ددا ناطةددة محرومه مددن نسددافم  ددبة الحةيةددة  فاجهدددوا مددا اسددتطعتم وأرسددلوا إلددى تلدد  الجهددات نفوسه
بليثدددة منةطعدددة إلدددى ا منجذبدددة بنفحدددات ا منّزهدددة ومةّدسدددة عدددن الدددّنفن والهدددو   زادهدددم ومتددداعهم 
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ر يعملدددون بهدددا هدددم بحنفسدددهم أّواله ثدددّم  ددددعون الّندددان إل هدددا  عسدددى أن تن دددر بددد ذن ا أندددواتعددداليم ا 
ةطر وتعّطر نسافم محّبدة ا الهاّبدة مدن حديةدة الدّرحمن مشدام سدّ ان أالسد ا. الالهداية الكبر  ذل  

ف ذا وّفةتم بمثل هذه الخدمة فحيةنوا بحّن م وضعتم تاا الّسلطنة األبدّية على رؤوس م وأ دبحتم مدن 
ات أهّمّيددة بالثددة فحكلبّيددة المةبددول ن والمةددّرب ن لددد  العتبددة ا لهّيددة و ددذل  جمهورّيددة الم سددي  هددي ذ

ا عددن حةيةددة التّددورا  وا نج ددل وال عددن الّتعدداليم  أهال هددا مددن الكاثوليدد  المتعّ ددب ن وال خبددر لهددم أبددده
ا لهّيددة الجد ددد  وهددم ال يعلمددون أّن أسددان األديددان ا لهّيددة واحددد وأّن المظدداهر المةّدسددة هددم بمثابددة 

ال  الّنان كرقى بحر الّتةال د فلو نفخت ف هم نفخدة شمن الحةيةة طلعوا من مطالا متعّدد   إّن هؤ 
من الحيا  لنتجت عن ذل  نتافف عظيمة  ولكّن الّنفون التي تعزم على الّسفر إلى الم سي   جت 

 يأن  لّموا بالّلثة ا سبانّية. و ذل  الجمهورّيدات المر زّيدة الّسدّت الواقعدة فدي أمري دا الوسدطى جندوب
مدا والةطدر الّسدابا بل ددز اناسدلفادور  ني داراكوا   وسدتاري ا  بالنددوران  الم سدي  وهدي كواتيمداال  ه

و هنددوران البريطانّيدة( فاّلددذ ن يسدافرون إلددى تلد  الجمهورّيددات  جدت أن يعرفددوا الّلثدة ا سددبانّية. أ)
 جددت علددي م االهتمددام  ددّل االهتمددام بحهددالي أمري ددا األ ددلّ  ن أي الهنددود الحمددر  ألّن هددذه الّنفددون 

بحهالي الجزير  العربّية الةديمة اّلذ ن  انوا قبل البعثدة الّنبوّيدة  دالوحول فلّمدا طلدا فد هم الّندور  أشب 
المحّمدي استناروا إلى درجة أناروا العالم ن  و دذل  األمدر فدي هدؤال  الهندود فد ّنهم لدو ترّبدوا وندالوا 

 ون بها  ّل األقاليم.الهداية فال ريت في أّنهم  تنّورون بالّتعاليم ا لهّية بح    ن ر 

مددا التددي ف هددا اناجمهورّيددة ب إّن جميددا هددذه األقدداليم سددالفة الددّذ ر ذات أهّمّيددة بالثددة وخاّ ددة 
 لتةي المحيط األطلسي بالمحيط الهادي  وهي مر ز للعبور والمرور من أمري ا إلى سافر الةاّرات 

تي   ربّيدددة أمثدددا   وبدددا  هدددا وسدددوف تكدددون لهدددا فدددي المسدددتةبل أهّمّيدددة  بدددر . و دددذل  جدددزر الهندددد الث
الّ دث ر   نتلنداماي ا  و ذل  جزر األنت ل الّ دثر  وجدزر البهامدا وحتّدى أّن جزيدر  و ابورتوري و  ج

ا وخا ددة جمهدورّيتي هدا  و الّلتد ن يةطنهمددا الجدنن األسدود والددواقعت ن وسددانت دوم نثد تي مهّمدة جددًّ
مودا الواقعة في المحيط األطلسدي لهدا في مجموعة جزر األنت ل الكبر   و ذل  مجموعة جزر ب ر 
مبيدا  ا كدوادور  ب درو  البرازيدل  كياندا و أهّمّ تها  و ذل  جمهورّيات قار  أمري ا الجنوبّية أمثدا   ول

البريطانّيدددة  كياندددا الهولندّيدددة  كياندددا الفرنسدددّية  بوليفيدددا  تشددد لي  األرجنتددد ن  أوراكدددواي  بددداراكواي  
اقعددددة شددددما  أمري ددددا الجنوبّيددددة وشددددرقها مثددددل جددددزر فو النددددد  فنددددزويال  و ددددذل  بعدددد  الجددددزر الو 

ّيددة الواقعددة علددى الّسدداحل الّشددرقي افو  خددوان فرنانددد ز  توبدداكو  ترين ددداد  و ددذل  مد نددة بهكاالبدداك
 من البرازيل وح   أّنها سّم ت منذ سن ن بهذا االسم ف ّن هذا االسم سي ون ل  تحث ر شد د ف ها.

لددد  أحّبددا  ا همددم عاليددة وأهددداف سددامية ويتفّضددل حضددر   و ددفو  الةددو   جددت أن تكددون  
ويعندي بهدذا أّن هن فهدا للفةدرا  اّلدذ ن ال شدهر  لهدم  طونى للف رراء ألن لهر  ملكروت هللاالمسية بةولد  
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ونريرد أن نمرّن علرى وال ألةات إذ سي ونون أسياد العالم ا نسانّي  و ذل   تفّضل في الةرآن بةولد  
ويريدد تعدالى بهدذه اآليدة أنندا نسدبن  ي األرض ونجعله  أئّمرة ونجعلهر  الروارثيناّلاين اقتضعفوا ف

 فضلنا على الّضعفا  فنجعلهم ورثة األنبيا  والمرسل ن.

وهدددا قدددد آن األوان لتخلعدددوا ردا  الّتعّلدددل بهدددذا العدددالم الفددداني وتنسدددخلوا مدددن عدددالم البشدددرّية  
ا  ّليًّدددا وت دددبحوا مالف دددة الّسدددما  وتسدددافرو  ا إلدددى هدددذه األقطدددار  وا اّلدددذي ال إلددد  إال هدددو انسدددالخه

لت بحّن  ّل واحد من م إسراف ل الحيا  ولتدنفخّن نسدمة الحيدا  فدي اآلخدرين وعلدي م وعلدي ّن الّتحّيدة 
 والّثنا .
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 مناجاة

يا إلهي الفريد يا رّت الملكدوت إن هدذه الّنفدون جيشد  الّسدماوّي فامدددهم وان درهم بجندود   
ى ي بة  ّل واحد منهم أشدب  بف لدل يفدتة تلد  الدبالد بمحّبدة ا وبنورانّيدة الّتعداليم الم  األعلى حتّ 

ا لهّيددة   ددن لهددم يددا إلهددي نعددمل الّظه ددر والّن دد ر  وآنسددهم فددي الةفددار والجبددا  والوديددان والثابددات 
العزيددز والبحددار والّ ددحار  حتّددى  نددادوا بةددّو  ملكوتّيددة وبنفثددات مددن روح الةدددن  إّندد  أنددت المةتدددر 

ّن  أنت العليم الّسميا الب  ر. س س  الةد ر وال

 

 الّلوح الّقابع

فدي البهجدة فدي كرفدة  1916وقد  در في  باح  وم الّثالثا  الحادي عشدر مدن نيسدان  
ما  الّرحمن في الواليات المّتحد  و ندا:  الهي ل المبار  ب عزاز األحبا  وال

 

 هو هللا

ري ددا الّشدد ر أ علددى مددا وّفةكددم لنشددر الّتعدداليم ا لهّيددة فددي أّ هددا البهددافّ ون الحةيةّ ددون فددي أم 
ذلدد  ا قلدديم الواسددا وعلددى مددا أّ ددد م فددي رفددا ندددا  ملكددوت ا فددي تلدد  الددّديار وفددي إعالن ددم بشددار  
ظهدددور رّت الجندددود والمظهدددر الموعدددود فةدددد وّفةدددتم وأ الحمدددد فدددي هدددذا الهددددف ولدددين ذلددد  إال مدددن 

روح الةدن لكن نجداح م هدذا ظدّل مجهدواله لدم  در د  الّندان حتّدى اآلن تح  دات رّت الجنود ونفثات 
وسترون عّما قريت   ي أّن  ّل واحد من م نشدرتم أندوار الهدد  مدن ذلد  األفدل  دنجم دّرّي سداطا 
و ندددتم سدددببها فدددي ندددوا  أهدددل أمري دددا الحيدددا  األبدّيدددة  الحظدددوا أّن نجددداح الحدددوارّي ن فدددي زمدددان الّسدددّ د 

 ولم يعتنب ب  أحد بل  انوا هددفها لالسدتهزا  والعددوان  وبعدد مدرور زمدن اّتضدة المسية  ان مجهواله 
أّي تاا مرّ ا بجواهر الهداية الّزواهدر قدد وضدع  علدى رؤوسدهم أولفد  الحوارّيدون والمؤمندات مدن 

اآلن معروفهدا وأرجدو  الّنسا  أمثا  مريم المجدلّية ومريم أّم يعةوت. و ذل  ما نلتموه من نجاح لين
ّن أمنية عبد البها  هي أن تتوّفةوا في بةّيدة قداّرات العدالم إلدى مثدل مدا أ ن تهتّز من  اآلفاق قريبها  وال

تدددوّفةتم إليددد  فدددي الةددداّر  األمري ّيدددة  وأعندددي بدددذل  أن تو دددلوا  ددد ت أمدددر ا إلدددى الّشدددرق والثدددرت 
ّندا  ا لهّي مدن قداّر  وتبّشروا قاّرات العالم الخمن بظهور ملكوت رّت الجنود. وح نما ي ل هذا ال

أمري ا إلى قداّرات أوروّبدا وآسديا وأفريةيدا وأسدتراليا وجدزر المحديط الهدادي  جلدن أحّبدا  أمري دا علدى 
عرل الّسلطنة األبدّية ويطبل   ت نورانّ تهم وهدا تهم  دّل اآلفداق ويحديط  دد  عظمدتهم جميدا 

 العالم ن.
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نةطعة ومنّزهدة ومةّدسدة وممتلفدة قلوبهدا إذن  جت أن تتوّج  من م جماعة تعرف الّلثات وم 
 ن زيدا  ماي رون زيدا  بمحّبة ا إلى المجموعات الكب در  الدّثال  مدن جدزر المحديط الهدادي أمثدا  بول

زر سدليمان  جدزر ف جدي  جدزر  ن  جد  جاوا  سومطرا  جزر الفلّبدبورن والن زيا  ك نيا الجد د   مي
ل بن  جددددزر  ام  سددددر الجد ددددد   أرخب ددددل بسددددمار   سدددد ونيا الجد ددددد   جددددزر لويددددالتي   الددددد هبرد ددددز
  جزر ساموا  جدزر سوسدا تي  جدزر  دارول ن  أرخب دل لدو  جدزر مدار  ز  جدزر الهداواي  فريندلي
  جزر مارشدا   جدزر تيمدور وسدافر الجدزر  فيسدافروا إل هدا ويبّشدروا نجلبرت  جزر مولو اجزر 

ا وألسددنة ناطةددة بددذ ر ا وع ددون متوّجهددة الّنددان ف هددا بظهددور رّت الجنددود بةلددوت طافحددة بمحّبددة 
إلدددى ملكدددوت ا وأيةندددوا بدددحّن م فدددي أي مجمدددا تدخلونددد   تمدددّوا روح الةددددن فدددي أوا ذلددد  المجمدددا 

 وتحيط ب  تح  دات الجما  المبار  الّسماوّية.

الحظددوا ابنددة الملكددوت أجددنن ألكسدداندر أمددة الجمددا  المبددار    ددي سددافرت لوحدددها إلددى  
ولو إحد  جزر الهاواي وهي اآلن مشدثولة بالفتوحدات الّروحانّيدة فدي اليابدان  وانظدروا جزير  هونول

مددد  نجدداح هددذه البنددت فددي جددزر الهدداواي  فةددد أ ددبحت سددببها فددي هدايددة جمهددور مددن الّنددان  ومددا 
م ال دوم أعظم ما توّفةت إلي  من نوبال  التي سافرت لوحدها إلدى ألمانيدا  فدحيةنوا أّن  دّل نفدن تةدو 

ها جندود ملكدوت ا وتحديط بهدا ألطداف الجمدا  المبدار  وعناياتد . ل دت نشر نفحات ا تؤّيددعلى 
ا فدي  الّسفر إلى هذه الجهات  ان متيّسرها لي حّتى أقوم ب  حافي الةدم ن ولو في أشّد الفةر  دارخه

داخبحعلى  وتي  ر  المدن والةر  والجبا  والّ حار  والبحار الّتعداليم  ة إيدا بهدا  األبهدىإ ومرّوجه
 ا لهّية ولكن هذا لين متيّسرها لي اآلن ولذا فحنا في حسر  عظيمة عسى أن  وّفةكم ا بذل .

واآلن في جزر الهاواي وردت جماعة من الّنفون إلى شواطئ بحر ا يمان بهّمة أمدة ا  
نددود لددو أّن هددذه ألكسدداندر  فددانظروا مددا أعظددم هددذا الّسددرور ومددا أشددّد هددذا االبتهدداا  قسددمها بددرّت الج

البنددت المحترمددة أّسسددت سددلطنة لمددا  انددت عظمددة تلدد  الّسددلطنة بمثددل هددذه العظمددة  فهددذه الّسددلطنة 
سلطنة أبدّية وهذه العّز  عّز  سرمدّية  و ذل  األمر لو يسافر بع  المبّلث ن إلى الجزر واألقطدار 

ذل  لو  ذهت مبّلثون إلدى اليابدان األخر  أمثا  قاّر  أستراليا  وجزر ن وزيلند   وجزير  تسمانيا  و 
لدى الهندد وسديالن وأفثانسدتان فسدوف تكدون لسدفرهم  لدى الّ د ن وال لدى  وريدا وال لى آسديا الّروسدّية وال وال
نتدددافف عظيمدددة  ومدددا أحسدددن لدددو أم دددن أن تسدددافر جماعدددة مدددن الّرجدددا  والّنسدددا  سدددوّية إلدددى الّ ددد ن 

مددرورهم وحددد  العددالم ا نسددانّي ويدددعون واليابددان حتّددى تتوثّددل أوا ددر المحّبددة ويؤّسسددون بعبددورهم و 
الّنان إلى ملكدوت ا وينشدرون الّتعداليم ا لهّيدة. و دذل  لدو أم دن أن يسدافروا إلدى الةداّر  األفريةّيدة 
ويةوموا في جزر  ناري  وجزر الرأن األخضر وجدزر مداد را وجدزر ريون دون وجدزر سدانت هل ندا  

ملكددوت ا ويرفعددوا  دديحة يددا بهددا  األبهدددى وأن  وزنجبددار وموريشددون وك رهددا بدددعو  الّنددان إلددى



www.oceanoflights.org 

 رفعوا راية وحد  العالم ا نساني فدي جزيدر  مدكشدةر ويترجمدوا  تبهدا ورسدافل إلدى لثدات أهدالي تلد  
األقطددار أو  ؤّلفوهددا بتلدد  الّلثددات وينشددروها فددي تلدد  الجددزر والبلدددان  ويةددا  إّن معدددن المددان قددد 

المعددن مهمدا  دان ثم نهدا فهدو حجدر وعسدى أن توجدد بمشد فة اكتشي في جنوبي أفريةيدا ولكدّن هدذا 
 ا في أفريةيا معادن بشرّية فتعثروا ف ها على جواهر الملكوت الّزواهر.

و فو  الةو  إّن هدذه الحدرت المحرقدة أوقددت فدي الةلدوت ندارها ال تو دي  وأمداني الّسدالم  
 بددلل إنسددان لددم  ددتمن، الّسددالم  وثّمددة موجددود  اآلن فددي ضددمافر الّنددان فددي شددّتى أقطددار العددالم  فلددم 

إ جاد االستعداد فدي  استعداد عج ت موجود اآلن  وهذا من الح مة ا لهّية البالثة التي تهدف إلى
الّنددان للةيددام برفددا رايددة وحددد  العددالم ا نسددانّي وتددرويف الّسددالم العددام والّتعدداليم ا لهّيددة فددي الّشددرق 

 والثرت.

وا الهّمة وانشروا خال ة الّتعاليم ا لهّية بعد هذه الحرت في الجدزر إذن يا أحّبا  ا! ابذل 
سدددبانيا وبلجي دددا وسويسدددرا والّسدددويد  يطاليدددا وال البريطانّيدددة وفرنسدددا وألمانيدددا والّنمسدددا والمجدددر وروسددديا وال

وبلثاريددا وال ونددان وأندددورا  والّنددرويف والددّدنمار  وهولندددا والبرتثددا  ورومانيددا والّ ددرت والجبددل األسددود
ولكسمبورغ وموناكو وسان مارينو وجدزر باتريد  و ورسدي ا وسدرد نيا و دةلية و ريدت  تا نشتنولنخ

ومالطة وآيسلند   وجدزر فدارو  وجدزر جتلندد  وجدزر هبدردين  وأور ندي  واسدطعوا فدي جميدا هدذه 
ا  ب درها ولكدّن م بعدد اآل ن األقطار من أفل الهد  سطوس نجمدة الّ دباح. ولةدد بدذلتم حتّدى اآلن جهدده

ضدداعفوا الجهددود ألددي مددّر  ونددادوا بددالملكوت األبهددى فددي هددذه األقطددار والعوا ددم والجددزر والمحافددل 
والكنافن  إذ  جت أن تّتسا دافر  جهود م و ّلمدا اّتسدعت جهدود م زاد نجداح م  لةدد الحظدتم   دي 
ددا ومددا ذلدد  توّجدد   أّن عبددد البهددا  وهددو فددي منتهددى الّضددعي وانحددال  الةددو  ومددري  ال يط ددل حراكه

إلى أكثر أقطار أوروّبا وأمري دا وقدام علدى تدرويف الّتعداليم ا لهّيدة فدي الكندافن والمحافدل والمجداما 
مناديها بظهور الملكوت األبهدى  والحظدتم   دي أحاطدت تح  ددات الجمدا  المبدار . ثدّم انظدروا مداذا 

؟ ال شّ  أّن عاقبدة ذلد   نتف عن راحة الجسد ورخاف  وترفي  الجسم وعن التلّو  بهذه الّدنيا الفانية
خسران ا نسان وخ بت   إذن  جدت إكمدا  الّنظدر عدن هدذ األف دار  ّلهدا والتمدان الحيدا  األبدّيدة  

والّرقّي الّرّبدانّي  والفدي  الّسدماوّي الكّلدّي ونفثدات روح الةددن والعدال   ورجا  الّسمّو للعالم ا نسانيّ 
العددام والعددالن وحددد  العددالم ا نسددانّي  هددذا هددو   لمددة ا وهدايددة مددن علددى األر  وتددرويف الّسددالم

العمددل العظدديم وبث ددر ذلدد   نهمدد  ا نسددان مثددل سددافر الح وانددات الوحشددّية والّط ددور فددي متطّلبددات 
رضدددافها  وهدددو منتهدددى آمدددا  المملكدددة الح وانّيدددة فيعددديل ا نسدددان علدددى سدددطة  الحيدددا  الجسدددمانّية وال

 األر  عيشة البهافم.
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الّدنيا تدروا أّند  مهمدا أ دبة كنيًّدا واسدتةّر وجمدا ثدرو  طافلدة ف ّند   الحظوا ا نسان في هذه 
لددن  بلددن مددا تبلثدد  البةددر  ألّن البةددر الّسددمان مراتعهددا جميددا األراضددي الخضددرا  فددي هددذه الّسددهو  

جميا ال نابيا واألنهار وهي مل  لها ال  نفد مهما أكلت وشربت وهي تنا  هدذه  الواسعة  ومشربها
نّية ب ددّل سددهولة ويسددر  وأحسددن مددن ذلدد  عيشددة الّط ددور  فهددي فددي أعددالي الث ددون الّنعمددة الجسددما

فوق الجبا  لها أو ار خ ر من ق ور الملو   ولد ها الهوا  في منتهى الّنةا   والميداه فدي منتهدى 
العذوبددة  والمندداظر فددي منتهددى الجمددا   وهددي تةضددي أّيامهددا وجميددا بيددادر تلدد  المددروا ملكهددا دون 

 . أّما ا نسان ف ّن  مهما ارتةى في هذه الّدنيا فلن  بلن ما تبلث  هذه الّط ور.عنا  أو شةا 

إذن اّتضددة أّن ا نسددان مهمددا بددذ  مددن الجهددود فددي الّشددؤون الّدن وّيددة إلددى حدددود ا عيددا   
والهال  ف ّن  لن يح ل على رخا  ط ر  ث ر ووفدر  معيشدت   فاّتضدة  دّل الوضدوح أّن ا نسدان 

ل العيل في هذه الّدنيا الفانية بدل خلدل مدن أجدل اكتسدات الفضدافل التدي ال حددود لم  خلل من أج
لهددا والبلددوغ إلددى سددمّو العددالم ا نسددانّي والّتةددّرت إلددى العتبددة ا لهّيددة والجلددون علددى سددرير الّسددلطنة 

 األبدّية وعلي م وعل هّن البها  األبهى.

 

 مناجاة

 مناجا  لياله ونهارها في دار الثربة: ّل نفن تسافر من أجل الّتبلين تتلو هذه ال 

الوری  بين      وت  األبهی وُمشتعاًل بناِر محّبتِ كلهي تراني والهًا ُمنجاًبا إلی ملإلهي إ
 احة  ا الر  بً اًل علي   تار بِّ تو  وا   مُ ا ِق ُمن طعًا عمّ  ،رجاءِ أل  ااقعِة في هاه الّديار الشّ  وت   كنادًيا بملمُ و 

    تبتِ لی ع  خاضًعا إِ  راِب غريًبا طريًحا علی التّ  لدانِ هائًما في هاه البُ  ألوطانِ ا بعيًدا عنِ  خاء  والر  
اًل في هِ بتًعا مُ تضرِّ حار مُ ق  يالي وبطون األ  اللّ  حِ ن  ناجًيا في جُ ظمی مُ العُ     لی جبروتِ ًعا إِ ليا خاِش العُ 
عالءِ     ونشِر تعاليمِ     أمرِ  ني علی خدمةِ يِّد  ؤ  حّتى تُ ، واآلصالِ  وِّ دُ غُ ل  ا  في مشارقِ     لمتِ ب وا 

ي فريًدا وحيًدا في نِ ب  ال وی وال تتر  يِّ بُ ب    عبودّيتِ علی ني    فِّ و    و  رِ ل  أ   د  اشدُ  بِّ ها  ر  ومغارنِ  األرضِ 
تشاء علی ما  ن  م  لِ  يِّدُ ؤ  المُ  رنتي إّن   أنت  ني في غُ ق  شتي وجالِ ح  ني في و  ق  نِ آ بِّ هاه الّديار  ر  
ّن   أنت    ع ع   و ُّ ال ديُر ال  تشاء وا 
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 الّلوح الّثامن

في كرفة الهي ل  1916وقد  در في  باح األربعا  الّتاسا عشر من نيسان سنة  
المبار  و باح الخمين العشرين من نيسان في مسافرخان  و باح الّسبت الثاني والعشرين في 

 البهجة في حديةة الّروضة المبار ة بالعنوان التالي:

 

 هو هللا

 رّيي بها  ا! روحي لكم الفدا !يا حوا 

إن حضددر  الموعددود قددد عّبددر عندد  فددي الكتددات المةددّدن بددرّت الجنددود أي الجنددود الّسددماوّية   
والمة ود بالجنود الّسماوّية هم نفون انسلخت  ّليًّا من عالم الّطبيعة البشرّية وانةلبت إلدى مالف دة 

شمن الحةيةة التي تن ر اآلفاق وفي  د  ّل واحدد سماوّية ونفون ملكوتّية  فهذه الّنفون هي أشّعة 
منهم  ور  نفخ الّروح في اآلفاق  وقد نجوا من الّ فات البشرّية وعدالم الّطبيعدة المداّدّي متخّلةد ن 
باألخالق ا لهّية ومنجذب ن بالّنفحات الّرحمانّية  الحوارّي ن الذ ن امت وا من الّسّ د المسية  هدؤال  

ددددا يمت لفددددون مددددن حضددددر  بهددددا  ا أي أّن محّبددددة حضددددر  بهددددا  ا تتمّلدددد  أعضددددا هم الّنفددددون أيضه
وأجددزا هم وأر ددانهم بح دد  ال  بةددى تددحث ر للعددالم البشددري عل هددا. إّن هددذه الّنفددون جنددود إلهّيددة تفددتة 
ذا مددا توّجدد  أحدددهم إلددى قطددر مددن األقطددار ودعددا الّنددان إلددى ملكددوت ا سدداندت   الّشددرق والثددرت  وال

المعنوّيدددة والّتح  ددددات الّرّبانّيدددة و اندددت ظه دددرها لددد  ووجدددد األبدددوات مفتوحدددة ورأ  الةدددالس جميدددا الةدددو  
والح دددون مهّدمدددة  ويهددداجم وحدددده ج دددول العدددالم ويهدددزم جندددود العدددالم مدددن اليمددد ن واليسدددار ويةدددتحم 
 فوف األمم ويتثلثل إلى قلت الةو  األرضّية  هؤال  هم جندد ا. إّن  دّل واحدد مدن أحبدا  بهدا  

  بلددن هددذا المةددام ي ددون منزلددة حددواري بهددا  ا  إذن فاجهدددوا بةلددوب م وأرواح ددم حتّددى تبلثددوا هددذا ا
علدددى رؤوسددد م ا كل دددل  المةدددام األسدددمى األعلدددى  وتجلسدددوا علدددى سدددرير الّسدددلطنة األبدّيدددة وتضدددعوا
 الملكوتّي الجل ل الذي تسطا جواهره الّزواهر على ممّر الةرون واألع ار.

ا  األوّدا ! ارفعددوا همم ددم وابلثددوا فددي ط ددران م أوا الّسددما  حتّددى تددزداد نورانّيددة أّ هددا األحّبدد 
قلوب م المبار ة  ومها ف ومها من أنوار شمن الحةيةة وأعني حضر  بها  ا  وتحيا أرواح م في  دّل 

ددا لحظددة حيددا  جد ددد  وتددزو  عددن م ظلمددات عددالم الّطبيعددة زوااله  ّليًّددا  فت ددبحوا نددورها مجّسددمها  وروحه
م ّورها منةطع ن عن شؤون هذه الّدنيا ومّت ل ن بشدؤون العدالم ا لهدّي. الحظدوا أّيدة أبدوات فتحهدا 
ذا مدا ثملندا مدن هدذه  لكم حضر  بها  ا  وأّي مةام رفيا أعلى قدره لكم  وأّية موهبة يّسدرها لكدم  وال

ذا وضدا فدي أحدد الميداد ن الكحن بدت لندا سدلطنة هدذا العدالم الّترابدّي أحدّط مدن ملعبدة الّ دبيان   وال
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تاا ح م هذا العالم وطلت من  ّل واحد مّنا قبول  فال شّ  في أّننا لن نتناز  ولن نةبل . إّن البلوغ 
 إلى هذا المةام األعلى منوط بشروط:

الّشددرط األّو :  الثبددوت علددى م ثدداق ا ألن قددّو  الم ثدداق تحفددن أمددر بهددا  ا مددن شددبهات  
ي ح ددن أمددر ا الح دد ن ور ددن د ددن ا المتدد ن  ولددين هنددا  ال ددوم مددن قددو  أهددل الّضددال   وهدد

لدددتحفن وحدددد  العدددالم البهدددافّي ك دددر قدددّو  الم ثددداق ا لهدددّي وبث رهدددا يحددديط االخدددتالف بالعدددالم البهدددافّي 
 إحاطة الّطوفان الّره ت.

م  وضدا هدذا ومن البد هّي أّن محور وحد  العالم ا نسانّي هو قّو  الم ثاق ال ك ر. ولدو لد 
الم ثداق ولدم  ددّون بددالةلم األعلدى ولدم  نددّور  تدات العهدد العددالم  ّلدة  مدا نّورتدد  أندوار شدمن الحةيةددة 
الضطرت أمر ا اضطرابها  ّليًّا  ولضربت الّنفون التي أسرتها األهوا  بمعاولها على جذور هدذه 

ومدددا وجدددود هدددذا الم ثددداق الّشدددجر  المبار دددة  فسدددّولت  دددّل نفدددن هواهدددا وذهدددت  دددّل شدددخص مدددذهبها  
ددا وأ  العظدديم جددا  فددي الم دددان عدددد مددن البلهددا  راجدد ن أن يحدددثوا فددي أمددر ا ثثددر   ولكددنهم جميعه

 .وقوف يرون أنفقه  في يأس شديدالحمد خابوا وخسروا 

إذن  جت على  ّل فرد قبل  ّل شي  أن  رسخ قدم  في الم ثداق حتّدى تحديط بد  تا  ددات  
األعلى مع نة وظه ر  ل   وتنفذ ن افة عبدد البهدا   الجهات وتكون جنود الم بها  ا من جميا 

 وو اياه في الةلوت  الّنةل في الحجر.

الّشدددرط الثّددداني:  األلفدددة والمحّبدددة بددد ن األحّبدددا  إذ  جدددت أن يفدددتن أحّبدددا  ا ببعضدددهم حبًّدددا  
ا ويضّحي بعضهم فدي سدب ل الدبع  اآلخدر  و  ذا مدا التةدى أحددهم وينجذت بعضهم إلى بع  ودًّ ال

باآلخر ف حّن  العطشدان بلدن معد ن الحيدا  أو العاشدل لةدي معشدوق  الحةيةدّي  ألن مدن أعظدم الح دم 
ا لهّية في ظهور المظاهر المةّدسة الّرّبانّية هي أن تحنن الّنفون إلدى بعضدها فدتجعلهم قدّو  محّبدة 

ا في بحر واحد وأزهارها في حديةة واحد  ونجومها في سما  واحد   هدذه هدي ح مدة ظهدور  ا أمواجه
المظددداهر المةّدسدددة. فددد ذا تجّلدددت هدددذه الموهبدددة العظمدددى فدددي قلدددوت األحّبدددا  تبدددّدلت عدددوالم الّطبيعدددة 
البشددرّية وزالددت ظلمددات ا م ددان وتيّسددرت نورانّيددة الّسددما  ح نفددذ ي ددبة العددالم بحجمعدد  جّنددة األبهددى 

 ل أبدس الّثمار.وي  ر  ّل واحد من أحّبا  ا شجر  مبار ة تحم

لدى االّتحداد حتّدى تظهدر قدّو  األمدر البهدافي   لدى المحّبدة وال فيا أحّبدا  ا البددار إلدى األلفدة وال
وتتجّلددى فددي عددالم الوجددود. إّن قلبددي اآلن مشددثو  بددذ ر م فددي منتهددى اله جددان  ولددو عددرفتم مبلددن 

ا.انجذابي نحو األحّبا  لبلن ب م الّسرور والحبور درجة توّل  ف ها بعض   م بعضه
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الّشددرط الّثالدد :  هددو أن ترسددلوا المبّلثدد ن إلددى أنحددا  قطددر م بددل إلددى أنحددا  العددالم  ولكددن  
 جت أن ي ونوا فدي أسدفارهم علدى كدرار عبدد البهدا  فدي سدفره إلدى بدالد أمري دا  مطّهدرين عدن  دّل 

فانفضرروا إاا دخلررت  مدينررة لددو  ومةّدسدد ن وفددي منتهددى االنةطدداس وم ددداقها لةددو  الّسددّ د المسددية: 
الحظتم أّن  ث رها من الّنفون في أمري ا أرادت أن تةّدم الهدايا ب دّل توّسدل  حّتى غبارها عن نعالك 

ا  مدا أّند   دان  لحاح  ولكّن هدذا العبدد نظدرها لو دايا الجمدا  المبدار  ون دافح  لدم يةبدل شد فها أبدده وال
خداطره وحسدن سدريرت  وأ في بع  األحيان في عسر شد د. أّما لو قدّدم إنسدان إعاندة عدن ط دت 

في ا فليةبل المبّلن مةدارها قلياله منها من أجل ابتهاا خداطره ويعديل عيشدة تةّشدي  والة دد هدو و 
أن تكون نّية المبّلدن خال دة وأن ي دون فدارغ الةلدت  كندّي الدّنفن  منجدذت الدّروح  مسدترية الف در  

متوّهجة  ف ذا  ان على ذل  أّثرت أنفاسد   شد د العزم  عالي الهّمة  وأن ي ون في محبة ا شعلة
الّطاهر  في الّ خر  الّ ّما   وبع ن ذل  لدن تح دل مند  أّيدة ثمدر   فد ن لدم ي دن ا نسدان  داماله 
ا في نفس    دي يسدتطيا تعلديم  ذا لم يم ن منةطعه في نفس    ي يستطيا إزالة نةافص اآلخرين؟ وال

 االنةطاس لآلخرين؟

جهدددود م فدددي تدددرويف د دددن ا ونشدددر الّتعددداليم ا لهّيدددة ب دددّل الوسدددافل فيدددا أحّبدددا  ا ابدددذلوا  
تجتما ف ها الّنفون المبار ة ويةوم قدما  األحّبا  علدى جمدا  بلينالمم نة ومنها تحسين مجالن للتّ 

ة الّشّبان اليافع ن الّناشف ن بمحّبة ا في مدارن الّتبلين  فيعّلمونهم البراه ن ا لهّيدة والحجدف واألدّلد
ويشرحون لهم تاريخ األمر المبار  ويفّسرون لهم جميا األدّلة الوارد  في الكتت والّ دحي ا لهّيدة 
الّسددالفة حددو  ظهددور الموعددود  حتّددى  تضددّلا الّشددّبان فددي جميددا هددذه األمددور  ومنهددا تحسددين دار 

ات الفارسددّية لترجمددة األلددواح فددي أّي وقددت تيّسددر ذلدد   فتباشددر الّنفددون الفاضددلة المتضددّلعة فددي الّلثدد
والعربّية واألجنبّية أو في لثة أجنبّية واحد   ترجمة األلواح و تت االستدال  وتطبعهدا وتنشدرها فدي 
قاّرات المعمور  الخمن. ومنها تنظيم تحرير مجّلة إنجمة الثرتإ بح   تكدون محتوياتهدا سدببها فدي 

الوقددافا واألحدددا   ويجددت أن ال تدرويف أمددر ا فيّطلددا الّنددان فدي الّشددرق والثددرت علددى المهدّم مددن 
تخرا األحاد   في المجاما العاّمة والخاّ ة عن نطاق أمدر ا بدل تنح در جميدا المةداالت فدي 

 أمر ا وال تجري ف ها أحاد   متفّرقة وال  جوز الجدا  بحّي وج  من الوجوه.

ي  دخلوند  فمدثاله  جت على المبّلث ن الذ ن يسافرون إلى األطراف أن يعرفوا لثة البلد الدذ 
يسافر إلى اليابان من  تةن الّلثة اليابانّية  أّما من  تةن الّلثدة الّ د نّية فليسدافر إلدى الّ د ن وه دذا 

 دوالي .

سددوف ي ددون بعددد هددذه الحددرت العاّمددة لددد  الّنددان اسددتعداد عظدديم ل  ددثا  إلددى الّتعدداليم  
دا أّن نددار الحدرت محرقددة ا لهّيدة  ألّن الح مدة ا لهّيددة مدن هدذه الحددرت هدي أن يعددر  ف الّندان جميعه
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للمعمددور  وأّن أنددوار الّسددالم العددام تن ددر العددالم ن  وأّن هددذه هددي ممددات وذلدد  هددو حيددا   هددذه فنددا  
وذا  بةددا   هددذه نةمددة  بددر  وذا  نعمددة عظمددى  هددذه ظلمددات وذا  أنددوار  هددذه ذّلددة أبدّيددة وذا  

لسدعاد  ا نسددان. بندا  علددى ذلد  لددو نهضددت عدّز  سددرمدّية  هدذه هادمددة لبنيدان الشددر وذا  مؤّسددن 
بالّشروط المذ ور  وتوّجهت إلى أطراف العالم وخاّ ة من أمري دا إلدى أوروّبدا وأفريةيدا  نفون جل لة

وآسدديا وأسددتراليا واليابددان والّ دد ن  وسددافر مبّلثددون وأحّبددا  مددن األلمددان إلددى أقطددار أمري ددا وأفريةيددا 
قطدار العدالم وجدزره  ّلهدا لح دلت مدن أسدفارهم نتدافف عظيمدة واليابان والّ  ن وب لمة أخدر  إلدى أ

 خال  أمد ق  ر  ولرفرفت راية الّسالم العام وأنارت أنوار وحد  العالم ا نساني  ّل اآلفاق.

يا أحّبدا  ا إّن ندّص الكتدات ا لهدّي  درية فدي: إّن شخ د ن لدو تجدادال فدي مسدحلة مدن  
ّن الح مة ا لهّيدة مدن هدذا المسافل ا لهّية واختلفا ف ها وتناز  عا حولها  ان  الهما على الباطل  وال

األمددر  البدداّت هددي منددا حدددو  الجدددا  والّنددزا  بدد ن اثندد ن مددن أحّبددا  ا  بددل عل همددا أن  تحددّدثا 
ذا مددا حدددثت ب نهمددا أدنددى معارضددة واخددتالف فليسدد  تا وال  تكّلمددا حددو  بمنتهددى األلفددة والمحّبددة  وال

ا بل يسحال المبّ ن عن حةيةة الموضوس  هذا هو الةو  الف ل وعلدي م وعلد هّن البهدا   الموضوس أبده
 األبهى.

 

 مناجاة

لی   ُ الحال الظ ال ُ  د  ت  اش   ت ری   دِ  يلهإ يلهإ ناِئرِة  ِمن   اآلفاقُ  و احت ر  تِ  ، ِ الم مالِ يِّ بُ ع 
ٌة و  فو ق  م   ماءُ دِّ ال  ف   ،م غارِنهارِض و  األ   م شاِرقِ  يالِجداِل و الِ تاِل ف رانُ ي  نِ  اشت ع ل ت  و   ،فاقِ النِّ   ادُ جقاأل  ب 

ٌة و   ل ی التُّ بُ م ا   ُس و ؤُ الرُّ م طروح  ٌة ع  بِّ  بِّ ر   ،دالِ م يداِن الجِ  يراِب فِ وح   ر  ظُ ان  و   ،الِء الُجه الءِ ؤ ه ح    ر  ار 
ِه   إِ  ِش ی ت ن  ت  يران  ح  هِاِه النِّ  ئفِ ط  أو   ُغفرانِ ل  اِو و  ع ف  ل  اِبع ين  ل ي   ،اآلفاقِ  يفِ  ةُ ف  ثِ اكُمت  ال   ُيو ُ غُ ل  اهِاِه  ع    
م  ت  ح   ء  ت ِض ي ق  و   ِشف  هاا الظ ال ُ ب  وي ن ،نواِر الِوفاقِ أ  بِ  ةِ ي    ُس الح  ِ ی ُتشِرق  ش  نواِر أ  بِ   ِ الم مالِ  يُّ بُ ي 

ال  بِّ  ،الق   لِّف ب ين  و أ   ،ماءِ ه  د  ل  اماِت لُ ِمن هِاِه الظُّ     هِ ن جِّ و   ،الب غضاءِ  رِ ح  ب   راتِ ِمن غ م   ُه   ا   ِ ن  أ  ر 
ر  و      لوِنهِ  ُ  ال ل  ِبُنوِر الصُّ  ُه   صار  ب  أ   ن وِّ بِّ  ،ِح و الق  هِ  ر  ِمن  ُه   ا   ِ ن  أ  و   ِ تالِ ال  ِب و  ر  ح  ل  اغ مراِت  ِمن      ن جِّ

ر   ،الِغشاء      هِ رِ ب صائِ  ع ن ِشف  ك  االِل و  ظ الِ  الض       لِ ف ض  بِ  ُه   ل  عامِ دی و  ِبُنوِر الهُ  ن ُه   وُ ُ ل ون وِّ
حم تِ  ر  بِ    و  لِ ِبع د   ُه   ل  عامِ تُ  الو   ،ری ب  كُ ل  ا    و  بِّ  ،ياءِ وِ    أل   ا ُص ف رائِ  هُ ِمن      ي رت ِعدُ اِ ل  ا    غ ض    د طال ِت  ر 

ل   وبُ رُ كُ الِت ت د  ش  او   ُروبُ حُ ل  ا ِت  ،ِبم طُمورٍ  وٍر م عم يُّ بُ وت ب د  ُدوُر وت غ ر غ ر  بِّ   د ضا  ِت ال صُّ ر 
راء  ل  ا الءِ ؤ ه    ح  ر  اف   ،النُُّفوُس  هِ فِ  اُ رِّ ُيف   ُه   ب  رُ ال ت ت  و  ُف   بِّ  ،ِبما يشاءُ  ي شاءُ  ن  م      ي      ِبالدِ  يف ع ث  اب   ر 

طِ ن  مُ  دیهُ ل  ا نوارِ أ وِه بِ الُوجُ  ة  ر  ُمن و   خاِضع ًة خاِشع ةً  وًقاُنفُ  ًة بِ ن  دُّ ل  اع ًة ع ِن     ناءِ ِر و الث  ب  اِّ ل  ايا ناِط  
ری     ِق ُ د   حاتِ ر ًة ِلن ف  ناِش  ن  الو  بِّ  ،ب ي  ب  آُصُدور ُه  بِ  ح  ر  ش  او   ُه   ور  لُ أُ   وِّ ُظهور ُه  و   د  دُ ش  ا ر      تِ ياِت م ح 
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بِّ  ،بری كُ ال وِ أ  و   ءٌ ُضع فا ن ُه   إِ  ر  دِ  ُّ ال  نت  ال   بِّ   د   ،ي  ُ رِ ك  ل  ا ي نُ نت  الُمعِ أ  و   لاءٌ ج  عُ  ن ُه   ا ِ و   ،يرُ       ت م و   ر 
واِبُع بُ ال ت ق  و   يانِ ص  العِ  رُ ب ح   ح   ِإالّ ُن هِاِه الل  تِ ِبر  بِّ  ،جاءِ ر  ال   ا يِّ بُ  يفِ  واِقع ةِ ل  ا    م   يُفوس  فِ ن  النُّ إِ  ر 
بِّ  ،میظ  عُ ل  ا    طافُ ل  أ   ِإالّ ُاها  ِ ُين   ي ِة اله وی فالاوِ هِ  واِت و  ش  ل  اماِت هِاِه لُ ظُ  ِلل  أ   ر  رِ ه   ِبِقرا ِ  وب  لُ  ُ ال   ن وِّ

ب تِ  ُيِض   اّلا    م ح  دان  ِول  ل  اي  و  ه  أل   اطان  و  و  أل   اوا بُ ت ر   ي ن  اِ ل  ا ّباء  حِ أل   اِق فِّ و  و   ،جاءِ ر  أل   ا يُّ بُ ِمنُه  ءُ يق 
مالِ  داِن ُحبًّال  بُ ل  اِلی إِ قاف روا و   بُ  ،   ِلت عاليمِ  اثًّ ن  و      حاتِ ن ف  لِ  اِتشارً ن  او      ِبج  ُه   نِ أ   ن  و  ح   يفِ  ي ق  ِتهِ و      د 
ن ُه   ُمعِ و   ب    ن ِتهِ ُغر   يفِ  ي  ل      ِتهِ ن  ر  كُ لِ  ااِشفً و  ق  ب ِتهِ ُمِص  يًة فو  و  ًة فو      ي      ِتهِ ل  ِلغُ  واءً ر  و     ِتهِ    م ش   يراح 
ِتهِ و  ل  لِ  ادً ر  ن  و      ِلِعل ِتهِ  فاءً ِش و   ح  ل  ا ت  ن  أ      ن  ا ِ و   ،الع ظي ِ  يِ و الف ض  اُ  ري  ُ ك  ل  ا ت  ا ن      ن  إِ  ،   ع  حِ ل  ا منُ ر       ي  ُ ر 

 ع ع



www.oceanoflights.org 

 المجموعة الثانية

 تشمل على ستة ألواح
 

 الّلوح األّول

مدا  الدّرحمن فدي تسدا واليدات شدما    وقد  در من قلم مر ز الم ثاق بافتخدار أحبدا  ا وال
فدي كرفدة إسدماع ل  1917يات المّتحد  في  دباح  دوم الجمعدة الثّداني مدن شدباط سدنة شرقي الوال

 آقا في الب ت المبار  في حيفا بالعنوان التالي:

مددددددا  الددددددّرحمن فددددددي واليددددددات شددددددما  شددددددرقي الواليددددددات المّتحددددددد : مدددددد ن    إلددددددى أحّبددددددا  ا وال
ي  ن ويدددور  ز وسدددتن  ن دددوج ر لفانيا  ماساتش تي دددت  ف رموندددت  بنسددداندددد   نشدددا ر  رود آيالبن وهام

 عل هم وعل هّن الّتحّية والّثنا :

 هو هللا

 أّ ها األحّبا  الحةيةّ ون:

إّن جميا األقطار عند ا قطر واحدد وجميدا المددن والةدر  لديد  سدوا   ال امتيداز ألحددها  
لبع  اآلخر على اآلخر  إذ  ّلها مزارس إلهّية ومنشح الّنفون البشرّية  ولكن أسبةّية بعضها على ا

في ا يمان وا يةان  جعل شرف الم ان بالم  ن  فيستثنى بع  البالد اّلتي تفوز بشرف مزّيدة ال 
نهايدددة لهدددا  فمدددثاله  تمتّدددا بعددد  أقطدددار أوروّبدددا وأمري دددا بهدددوا  لط دددي ومدددا  عدددذت وجبدددا  وسدددهو  

جميدا المظداهر وبراري بديعة  وما ذل  ف ّن فلسط ن قد أ بحت شرفها لجميدا هدذه األقطدار  ألّن 
المةّدسة ا لهّية إّمدا سد نت ف هدا أو مدّرت بهدا أو هداجرت إل هدا مندذ  دوم إبدراهيم عليد  الّسدالم حتّدى 
 وم ظهور خاتم األنبيا   و ذل  فازت  ثرت والبطحا  بشرف ال حدود ل  إذ سطا ندور الّنبدّو  مدن 

ر  و ددذل  أ ددبحت الةدداّر  ذلدد  األفددل  ولهددذا الّسددبت امتددازت فلسددط ن والحجدداز علددى جميددا األقطددا
األمري ّيدددة ال دددوم عندددد ا م ددددانها  شدددراق األندددوار وموطنهدددا لظهدددور األسدددرار ومنشدددح األبدددرار ومجمدددا 
األحددرار  و ّلهددا مبار ددة ولكددن الواليددات الّتسددا لّمددا  انددت قددد سددبةت ك رهددا فددي ا يمددان وا يةددان لددذا 

أن تعرف قدر هذه الّنعمة اّلتي هي موهبة نالدت  فةد فازت بهذه األسبةّية امتيازها و ار لزامها عل ها
بها الفخر  ومن أجل أن تةّدم شد رها علدى هدذه الّنعمدة الكبدر   جدت عل هدا أن تةدوم بنشدر نفحدات 

شررباة فيهررا هللا نرروُر الّقررموات واألرض مثرري نرروره بمت دددق فددي حّةهددا اآليددة الكريمددة:  ا حتّددى
ة مباربة ليتونة ال شرر ّية بب دّرّ  يو د من شجر ة بأنها بو مصباح المصباح في لجاجة اللجاج

ويةدو  ا فدي هدذه اآليدة أّن  وال غرنّية يبراد ليتهرا يضريء ولرو لر  تمققره نرار نرور علرى نرور 
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عالم الطبيعة عالم الّظلمات ألّن  منشح ألوف األنواس مدن الفسداد  بدل هدو ظلمدات فدي ظلمدات  أّمدا 
ق شمن الحةيةة علي   إّن فدي  الهدد  أشدب  بشدمعة تضدي  نورانّية عالم الّطبيعة فتكون في إشرا

ّن دهددن  ّن زجاجددة العلددم والح مددة هددي فددي مشدد ا  الةلددت ا نسدداني  وال فددي زجاجددة العلددم والح مددة  وال
ّن ذلد  الدّدهن  دداف  بدرجدة  تجعلد   ّتةددد  ذلد  الم دباح الّندورانّي هددو مدن أثمدار الّشددجر  المبار دة وال

  الّندددور ب دددفا  الّزجددداا وبرّقدددة المشددد ا  ت دددبة ندددورها علدددى ندددور. مدددن دون ندددار  وعنددددما تجتمدددا قدددوّ 
سددا المبار ددة  وأوضددة ح مددة و ددفو  الةددو  إّن عبددد البهددا  قددد تجددّو  وسددافر فددي هددذه الواليددات التّ 

الكتت الّسماوّية ونشر الّنفحات وأّسن في أكثرها الّ رح ا لهّي  وفتة بدات الّتبليدن وبدذر فدي تلد  
مددا  الددّرحمن أن المزرعددة بددذورها طدداهر  ددا  واآلن  جددت علددى أحّبددا  ا وال ددا مبار ه    وكددرن ف هددا كرسه

يةوموا على سةاية ذل  الّزرس وتنشفت  حّتى  ترعرس وينمو نمدوًّا قويًّدا  فيدحتي بدالفي  والبر دة وتنشدح 
ا. إّن ملكددددوت ا أشددددب  بددددزارس يمددددّر بتربددددة طدددداهر  ويبددددذر ف هددددا البددددذور  عندددد  البيددددادر العظيمددددة جدددددًّ

لحةيةّية. وقد تهّيحت ال وم في هذه الواليات الّتسا جميا هذه المواهت  وقد مّر الّزارس ا لهّي بتلد  ا
الّتربة المبار ة وبذر في تل  المزارس بذورها طاهر  من الّتعاليم الّرّبانّية  وهطلت الف وضات ا لهّيدة  

وهدي اآلن تحتداا إلدى الّسدةاية وأملدي وأشرقت عل ها حرار  شمن الحةيةدة أي الّتح  ددات الّرحمانّيدة  
ون  ددّل واحددد مددن تلدد  الّنفددون المبار ددة سدداقيها ال مث ددل لدد  وال نظ ددر  في ددبة شددرق أمري ددا أن ي دد

وكربهددا الجّنددة العليددا حتّددى  نددادي المدد  األعلددى طددوبى لكددم ثددّم طددوبى لكددم وعلددي م وعلددي ّن الّتحّيددة 
 والّثنا .
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 هاه المناجاة تتلى في بّي يو 

لهنا الّرؤوف نش ر  على مدا أوضدحت لندا سدب ل الهدد   وفتحدت لندا أبدوات الملكدوت  يا إ 
وتجّل ت عل نا بشمن الحةيةة فجعلت العمي  ب رون  والتافه ن  هتدون  والعطاشى  بلثون  نبوس 
الهدددد   وقدددد أو دددلت الح تدددان الّظمدددح  إلدددى بحدددر الحةيةدددة  ودعدددوت الّط دددور الّتافهدددة إلدددى حديةدددة 

لهي نحن جما من عب د  وفةرا  بباب   بع ددون عند  مشدتاقون إليد   ونحدن عطشدى العناية  يا إ
لمع ن  ومرضى  لتمسون عالج   وقد سلكنا سب ل  ولين لنا منية وهدف إال نشدر نفحاتد  حتّدى 
 نادي الّندان بنددا  اهددنا الّ دراط المسدتةيم  ويطوفدون حدو  سدراا الهدد  ويندا  البافسدون ن د بها  

ن مواقا األسرار  فيدا إلهدي اشدملنا بلحداا عنا تد  وأّ ددنا بتح  دد  الّسدماوّي وهدت وي بة المحرومو 
لنددا نفثددات روح الةدددن حتّددى نتوّفددل بالخدمددة ونسددطا فددي هددذه األقطددار بنددور الهددد  سددطوس األنجددم 

ّن  أنت العليم الب  ر.  س س  الدرهرهة  إّن  أنت المةتدر الةد ر وال

 الّلوح الّثاني

فددي كرفددة إسددماع ل آقددا  1917 ددوم الّسددبت الّثالدد  مددن شددباط سددنة وقددد  دددر فددي  ددباح  
 في الب ت المبار  بحيفا بالعنوان الّتالي:

ما  الّرحمن في ست عشر  واليدة جنوبّيدة فدي الواليدات المّتحدد  األمري ّيدة:   إلى أحّبا  ا وال
وال ندددا الجنوبّيدددة  جورجيدددا  ديالويدددر  ماريالندددد  فرج نيدددا  فرج نيدددا الثربيدددة   اروال ندددا الّشدددمالّية   ار 

فلوريددددا  أالبامدددا  مسيسددد بي  ت نيسدددي   نتددداكي  لويزياندددا  أر انسدددو  أو الهومدددا  تكسدددان علددد هم 
 وعل هّن الّتحّية والّثنا .

 

 هو هللا

 أّ تها الّنفون المبار ة المحترمة:

 إن فالسفة الةرون الوسطى وعلما  الةرون الوسطى وفالسفة 
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معوا علدى أّن أحسدن أقطدار الدّدنيا هدي أقطدار المنطةدة المعتدلدة  ألّن العةدو  الةرون الحد ثة قد أج
واألف ار ف ها تبلن منتهى الكما  واالستعداد والةابلّية الحضارّية في منتهى الةّو   فد ذا دّقةدتم الّنظدر 

مددن  فددي التّدداريخ اّتضددة لكددم أّن مشدداه ر الّرجددا  أكثددرهم بددرزوا مددن المنطةددة المعتدلددة  وأّن األقددلّ 
 الةل ل منهم من المنطةة المتجّمد  أو المنطةة الحاّر .

واآلن هددذه الواليددات السددت عشددر  مددن الواليددات المّتحددد  هددي فددي منتهددى االعتدددا  وتتجّلددى  
ف ها  ماالت عالم الّطبيعة بمنتهى الّروعدة  ألّن اعتددا  المنداي ولطافدة المنداظر وجمدا  ا قلديم لد  

  واألف ددار  مددا دّلددت التجددارت  حتّددى أّن المظدداهر المةّدسددة ا لهّيددة تددحث ر عظدديم علددى عددالم العةددو 
 انت أمزجتهم في منتهى االعتدا  و ّحتهم وسالمتهم في كاية الكما  و انت بن تهم فدي منتهدى 

 الةّو  وقواهم في منتهى الكما  وحواّسهم الّظاهرّية والباطنّية  انت شد د  ب ور  خارقة.

عشدر  بالّنسدبة إلدى الواليدات المجداور  هدي فدي كايدة االعتددا   فدال  إّن هذه الواليات الستّ  
بدددّد أن ي دددون للّتعددداليم ا لهّيدددة ف هدددا تجدددّل خددداّص  وال بدددّد أن تدددؤّثر ف هدددا نفثدددات روح الةددددن تدددحث رها 
ددا وتهددّت  ددا عظيمه ددا  وتسددطا ف هددا شددمن الحةيةددة فددي أشددّد حرارتهددا ويمددوا بحددر محّبددة ا موجه عظيمه

ا  وتنتشر منها نفحات الةدن انتشدارها عداجاله  الحمدد أ نسافم حديةة ا لحةافل والمعاني هبوبها سريعه
أن الف وضات ا لهّية ال نهاية لها  ونثمة الّتعاليم الّرّبانّية في أشّد الّتحث ر  والّنّ ر األعظم فدي أشدّد 

لدوت أشدّد سددطوعها إشدراق وجندود الملكدوت األعلددى فدي أسدرس هجددوم  واأللسدن أحدّد مدن الّسدد ي  والة
مددن الّنددور الكهربددافّي  وهّمددة األحّبددا  فاقددت همددم الّسددلي والخلددي  والّنفددون فددي منتهددى االنجددذات 
دا  ث درها  ويجدت  ونار محّبة ا في منتهى االشتعا   فال بّد من أن نثتدنم فر دة هدذا الّزمدان اكتنامه

سدتةرار وتضدحية الدّروح والمدا  عدم الّتهاون لحظة واحدد    جدت االنةطداس عدن  دّل راحدة ونعمدة وا
جميعها في سب ل مال  الوجدود  حتّدى يشدتّد نفدوذ الةدو  الملكوتّيدة وتن در األشدّعة الّسداطعة فدي هدذا 
الددّدور الجد دددد عدددوالم العةددو  واألف دددار  لةدددد انتشدددرت الّنفحددات ا لهّيدددة فدددي أمري ددا مندددذ نحدددو ثدددال  

ويل دل  وأملدي اآلن أن يةدوم أحّبدا  ا وعشرين سنة  ولكدن لدم تح دل حر دة واشدتعا   مدا  نبثدي 
رحمانّيددة وانجددذابات وجدانّيددة وف وضددات سددبحانّية وجنددود سددماوّية مشددتعل ن  بةددّو  سددماوّية ونفحددات

بنددار محّبددة ا  فدديعّم الخ ددر الددوف ر فددي زمددن يسدد ر  وتسددطا شددمن الحةيةددة سددطوعها بدد  تتالشددى 
نثمددة بديعددة وت دددح ط ددور الّسددحر بحنثددام وتنمحددي ظلمددات عددالم الّطبيعددة  وتعلددو مددن  ددل زاويددة 

 تحددّر  العددالم ا نسدداني ويطددرت بهددا  فتدددّت الحر ددة فددي األجسددام المتجّمددد   وتط ددر الّنفددون اّلتددي 
هي  الّ خور الّ ّما  من أثر حرار  محّبة ا   انت أرم نيا قبل ألفّي سنة ظلمدات فدوق ظلمدات 

ة إلدى تلد  الجهدات  وبالّنت جدة أ دبة ذلد  الةطدر ثّم أسرعت نفن مبار ة واحد  من تالمذ  المسدي
مشددددرقها من ددددرها  ومددددن هددددذا  ّتضددددة مددددا ت ددددنا قددددّو  الملكددددوت  إذن فدددداطمفّنوا بالّتوفيةددددات الّرحمانّيددددة 



www.oceanoflights.org 

والّتح  دات الّ مدانّية  وتةّدسوا وتنّزهوا عن هذا العالم وما في  ولتكن نواياكم خال ة  واقطعدوا  دّل 
وا  جوهر الّروح خفيفد ن لطيفد ن  وقومدوا بعدزم راسدخ وقلدت طداهر وروح عالفةكم بهذا العالم  و ون

مستبشر  ولسان ناطل على ترويف الّتعداليم ا لهّيدة  حتدى تن دت خيمدة وحدد  العدالم ا نسداني فدي 
قطددت أمري ددا  وتةتدددي جميددا الّشددعوت بالّسياسددة ا لهّيددة  ومددن المعلددوم أّن الّسياسددة ا لهّيددة عددد  

  ألّن جميدا ملدل العدالم أكندام ا وا هدو الّراعدي الدّرؤوف  وقدد خلدل ا جميدا ورأفة نحو الجميا
هذه األكنام وحفظها ورزقها ورّباها  فحّية رأفة أعظم من رأفت ؟ عل نا أن نشد ره ألدي شد ر فدي  دّل 

ار آن  ألننددا ارتحنددا وأ الحمددد مددن الّتعّ ددبات الجاهلّيددة  وأ ددبحنا رؤوفدد ن بجميددا أكنددام ا و دد
 منتهى آمالنا خدمة الجميا والةيام على ترب تهم قيام األت الحنون وعلي م وعل هّن الّتحّية والّثنا .

مددددن وقدددر  هدددذه الواليدددات لنشدددر الّتعددداليم ا لهّيدددة ف هدددا هدددذه  ىيسدددافر إلددد ل لتدددل   دددل إنسدددان 
 المناجا  في  ّل  باح:

 ُهو للّا 

 ا اصدً  ،مورائ  األعظب امًّ هت   تدار  مُ ي وعد  اقتعداد  والهي تراني م ع  ُالّ إلهي إ
 ن  أ  بهاا ااّل  قُ ف  و  ت  أ   ال ّنيوا   ،بين العمو     لنشر تعاليمِ  اناديً  ،مهورِ جُ بين ال      لمتِ ب العالءِ 

 يُ ع  ج  اّلتي ت      بي توفي اتُ  حيط  تُ علی و األ    وتِ كمل نودُ ني جُ ر  ينصُ و  ،دسال ُ  روحِ  ني نفثاتُ يِّد  ُيؤ  
    درتِ  ُ ب ّوِت   ال اهرِة و  يِّدنيأ   بِّ ر   ،اوانوارً  اموقً شُ  اتِ الّارّ أنهاًرا و و  ابحورً ًبا وال طرة  ع ا باب  الاُّ 
 ،   معرفتِ و     حّبتِ م   جناني برحيقِ  يطفح  و    خل ِ  بين      عوتِ نُ و     دحامِ لقاني بم   طق  ينحّتی  فاةِ االنّ 
 ع ع  ٌر  شيٍء  دي يِّ بعلی   نّ تشاُء وا  علی ما  نت الم تدرُ أ  نّ إ

 

 الّلوح الّثالث

فددي كرفددة الهي ددل المبددار   1917وقددد  دددر قب ددل ظهددر الخمددين الثّددامن مددن شددباط سددنة  
 في الب ت المبار  بع ا  بالعنوان الّتالي:

ما  الّرحمن في اثنتي عشر  والية مر زية في الواليات المّتحدد :   مشديثان  إلى أحّبا  ا وال
وري  داكوتددا الّشددمالية  داكوتددا الجنوبّيددة  م ددز نيسددوتا  آ ددوا   هددا و  مل نددوي  إنددديانا  أو ويس نسددن  إ
 ان عل هم وعل هّن الّتحّية والّثنا :انز نبراس ا   

 

 هو هللا
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 يا أحّبافي الةدما  وندمافي األوّدا :

 يختّص برحمته من يشاء قا  ا تعالى في الةرآن العظيم  

مددن الواليددات المّتحددد  هددي بمثابددة قلددت أمري ددا   إّن هددذه الواليددات االثنتددي عشددر  المر زّيددة 
ذا  دار الةلدت قويًّدا تةدّوت األعضدا   ّلهدا   فالةلت  رتبط بجميا أعضدا  جسدم ا نسدان وأجزافد   وال
ذا  ددان الةلددت ضددعيفها وهنددت جميددا أر ددان الجسددم  فشددي اكو  انددت وأ الحمددد منددذ بدايددة انتشددار  وال

 عون ا وعنا ت  إلى أمور عظيمة:نفحات ا الةلت الةوّي  لذا توّفةت ب

إّن الّندددا  إلددى الملكددوت ارتفددا فددي بدايددة األمددر مددن شددي اكو  وهددذه م ددز  عظمددى  أّواًل:  
 ستكون مدار افتخار شي اكو في الةرون الةادمة والع ور الّتالية.

ا من الّنفدون اّلتدي هدي فدي أعلدى درجدات الّثبدوت واالسدتةامة نهضدت فدي  ثانًيا:  إّن عدده
ة ومنّزهددة حتّددى اآلن عددن أّي ف ددر  وهددي إعددال   لمددة ا  وقلوبهددا مةّدّسدد لدد  البةعددة المبار ددة علددىت

مشددثولة فددي تددرويف الّتعدداليم ا لهّيددة بح دد  ندددا  الملكددوت األعلددى مرتفددا فددي الّثنددا  عل هددا ب ددور  
 متتابعة.

ومدرارها وآندن بححّبدا  إّن عبد البها  خال  أسفاره في أمري ا قد مّر بشي اكو  درارها  ثالًثا: 
 ا ف ها  وأقام ف ها فتر  طويلة وشثل ف ها لياله ونهارها بذ ر ا وبدعو  الّنان إلى ملكوت ا.

إّن  دددّل تحسدددين تدددّم فدددي شدددي اكو سدددر  إلدددى بةّيدددة األطدددراف واألكنددداف سدددريان مدددا  رابًعا: 
 يظهر في الةلت ويبرز نحو جميا أعضا  الجسم وأنحاف .

ّن أّو  مشرق أذ دار فدي أمري دا قدد تحّسدن فدي شدي اكو  وهدذا شدرف ومنةبدة ال إ  خامًقا: 
حددّد لهددا  وسددوف تتوّلددد مددن مشددرق األذ ددار هددذا ألددوف مشددارق األذ ددار   مددا سددوف  تحّسددن أمثددا  
مؤتمرهددا الّسددنوّي ومجّلتهددا )نجمددة الثددرت( ولجنددة الّنشددر الةافمددة ف هددا علددى طبددا األلددواح والّرسددافل 

أمري دددا جمعدددا   و دددذل  االسدددتعدادات الجاريدددة اآلن لالحتفدددا  بمناسدددبة الةدددرن  ونشدددرها فدددي أقطدددار
فدددحملي أن  دددتّم ذلددد  االحتفدددا  فدددي منتهدددى ا تةدددان  حتّدددى  رتفدددا نددددا   االدددّذهبي لتحسدددين ملكدددوت 

ّن  ّل األنبيا  من البداية إلى خاتم الّرسل  ّلهم على الحّل من عندد ا   الّتوح د: إال إل  إاّل اإ وال
وترفددرف رايددة وحددد  العددالم ا نسدداني وتبلددن إلددى األسددماس نثمددة الّسددالم العدداّم فددي الّشددرق والثددرت  
وتستةيم وتتمّهد جميا الّسبل  وتنجذت جميا الةلوت بملكوت الل   وترتفا خيمة الّتوح د في قطت 

ة  وتتشدددّتت أمري دددا  وتطدددرت نثمدددة محّبدددة ا  دددّل األمدددم والملدددل  وي دددبة سدددطة الثبدددرا  جّندددة أبدّيددد
الّسددحت الةاتمددة وتشددرق شددمن الحةيةددة بحشددّد ا شددراق  فاسددعوا يددا أحّبددا  ا بةلددوب م وأرواح ددم  ددي 
تح دددل األلفدددة والمحّبدددة واالّتحددداد واالّتفددداق فدددي الةلدددوت  وت دددبة جميدددا الّنوايدددا نّيدددة واحدددد  وجميدددا 
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قدو  عدالم الّطبيعدة  هدذا الّنثمات نثمة واحد   وتتثّلت قّو  روح الةدن بح د  تسدتولي علدى جميدا 
هددو العمددل العظدديم  لددو حّةةندداه ت ددبة أمري ددا مر ددز الّسددنوحات الّرحمانّيددة ويسددتةّر سددرير الملكددوت 
ا لهددّي ب ددّل حشددمة وجددال . إّن هددذه الددّدنيا الفانيددة ال تسددتةّر آنهددا علددى حالددة واحددد   وهددي فددي تثّ ددر 

ّن  لّ  ّن  ّل بنيان ف ها  نهدم في المن   وال عّز  وجال   نمحدي ويدزو   ولكدن ملكدوت ا  وتبّد   وال
باق  والعّز  والحشدمة الملكوتّ تدان قافمتدان إلدى األبدد  فالح د ر فدي ملكدوت ا ي دون لدد  ا نسدان 

سددمعي وب ددري متوّجهددان نحددو الواليددات المر زّيددة  العاقددل أعظددم مددن سددرير الّسددلطنة الّدن وّيددة. إنّ 
 ددة تبلددن مسددمعي مددن أولفدد  اّلددذ ن هددم مشددارق محّبددة ا علددى الددّدوام  لعددّل نثمددة مددن نفددون مبار 

ونجوم أفل الّتنزي  والّتةدين اّلتي تن ر هدذا العدالم المظلدم وتبعد  الحيدا  فدي هدذا العدالم المّ دت  إّن 
 سرور عبد البها  مة ور على ذل  وأملي أن ت بحوا موّفة ن في تحةية .

نةطددداس والّتنزيددد  عدددن نةدددافص عدددالم بندددا ه علدددى ذلددد   جدددت أن يةدددوم نفدددون فدددي منتهدددى اال 
الّطبيعة والّتةدين عن الّتعّلل بهذه الحيا  وحّية بنفحة الحيا  األبدّية  ويسدرس إلدى األنحدا  المجداور  
للواليدددات المر زّيدددة بةلدددوت نورانّيدددة وأرواح سدددماوّية وهّمدددة ملكوتّيدددة وانجدددذات وجددددانّي وألسدددن ناطةدددة 

نددة وقريددة وتهددد هم إلددى الو ددايا والّن ددافة ا لهّيددة وتددرّوا وبيددان واضددة وتبّلددن الّنددان فددي  ددّل مد 
ا و دّل خامدد مشدتعاله  وحد  العالم ا نساني وتعزف لحن الّسالم العام عزفها يثدو ب   ل أ ّم سدميعه
ويجددد  ددّل مّ ددت الحيددا  األبدّيددة وينشددط  ددّل  امددل وية نهددا سددوف  تحّةددل ذلدد  وعلددي م وعلددي ّن الّتحّيددة 

 والّثنا .

 

 الّناشرون لنفحات ا هذه المناجا  في  ّل  باح ومسا : ل لتل   

 

بِّ ر   مُد و ال   بِّ ر  ت  ُر ِبما ه د  ب  شُّ ل    الح  ل ُكوتِ نِ ي  بيي  الم  ل   ،ي ق  ق   راا  ي ها ا الصِّ ب ك ت  و 
ر   ،الم مُدود   ي    ت  ِ الُمق   ن و  ر  ِبُمشاه  و  ل ُكوِت  نُيوِر الُ دِس مِ ي ن غ ماِت طُ ت نِ م ع  ق  أ  نواِر و  األ   ةِ د  ت  ب ص  م 
بِّ  ،رارِ ب  األ   ِت   ب ي ن  ب  ح    لبي ِبم   ت  ا ب  ت  ج  او   ،رارِ ق  األ   ت ی نِ يِّد  أ  ر     ب ين  مِ ناِد   ِباق  أُ ي ِبُروح الُ دِس ح 
ل ُكوِت   ب ين  األ  ِبُظهُ  ر  شِّ ب  أُ و   ،وا    األ   ِت    ،نا وِر م  عيٌف   ّوني ِبُ در  بِّ ِإّني ض  ُقلطاِن   ر  ليُي  ،و  ب  و 
ث ناِئ   نِ    طِ ن  أ  قاِن اللِّ  ا ليٌي ع   ،ي ِبِابِر   و  ل كوِت   خُ لدُّ الني بِ لِّ و  ب عيدٌ  ،وِل في م  ي ِبع ت ب ِة نِ ن    رِّ  و 

حمانّيت    بِّ  ،ر  ن جًمانِ ع ل  ج  ار  رًة ُمبار   ي ِقراًجا و ّهاًجا و  شج  ًة م ش  باِلًغا و  ل ًة في ثماِر ُمظ لِّ أل  اون ًة بِ حُ ب 
 الُم ت ِدُر الُمختاُر      ع عيُل ت  الع ل ن  أ     ن  إِ  ،يارِ دِّ هِاِه ال

 الّلوح الّرابع
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فدددي كرفدددة الجمدددا   1917وقدددد  ددددر فدددي ل لدددة الخمدددين الخدددامن عشدددر مدددن شدددباط سدددنة  
 المبار  بالعنوان الّتالي:

مددددا  الددددّرحمن فددددي إحددددد  عشددددر  واليددددة كربّيددددة مددددن الواليدددد  ات المّتحددددد : إلددددى أحّبددددا  ا وال
ن وم سدددي و   ولددددورادو  أريزونددددا  نيفددددادا   اليفورنيددددا  وا ومنددددن   وتددددا  مونتانددددا  أ ددددداهو  أوريثددددون  

 واشنطن عل هم وعل هّن الّتحّية والّثنا .

 

 هو هللا

ما  الّرحمن المختارين في الملكوت:  يا أحّبا  ا وال

لمةّدسة أي قطر فلسط ن  فهواؤها إّن والية  اليفورنيا المبار ة على شب   ب ر باألر  ا 
في منتهى االعتدا  وسهولها في منتهى االّتساس  وفواك  فلسط ن في تل  الوالية في منتهى 
الّنضار   وح ن مّر عبد البها  بتل  الجهات رأ  نفس  و حّن  في فلسط ن ألّن الّشب  ب ن هذ ن 

الهادي  ّلها متشابهة لسواحل األر  ا قليم ن تاّم من جميا الجهات  حّتى أّن سواحل المحيط 
المةّدسة  وحتى أّن أعشات األر  المةّدسة قد نبتت في تل  الّسواحل مّما أثار دهشة  ب ر   
و ذل  تشاهد في والية  اليفورنيا وسافر الواليات الثربّية آثار من عجافت عالم الّطبيعة تحّ ر 

ا والوديان سحيةة جدًّ  ا  والّشالالت ف ها بمنتهى الجال   واألشجار العةو   فالجبا  شاهةة جدًّ
بمنتهى الفخامة والّتربة بمنتهى الخ ت والبر ة  وح   أّن ذل  الةطر المبار  يشب  األر  
المةّدسة  وأّن أرض   الجّنة العليا و حّنها أر  فلسط ن  ولّما  ان الّشب  ب ن الةطرين طبيعيًّا لذا 

ّن  جت أن  تشابها مشابهة ملكوتّية  ا. إّن أنوار الف وضات ا لهّية قد ظهرت من فلسط ن  وال أيضه
أكثر أنبيا  بني إسراف ل نادوا بملكوت ا من هذه البةعة المةّدسة  ومنها نشروا الّتعاليم الّروحانّية 
وتعّطرت مشام الّروحانّ  ن وتنّورت ع ون الّنورانّ  ن  وتشّنفت آذانهم ووجدت قلوبهم الحيا  األبدّية 

الّنورانّية الّرّبانّية  ثم  من نسيم ملكوت ا المح ي ل رواح  واقتبست من أشّعة شمن الحةيةة
 سرت من هذه البةعة إلى جميا أوروّبا وأمري ا وآسيا وأفريةيا وأستراليا.

ا   فاآلن  جت  ذل  أن تتشاب   اليفورنيا وسافر الواليات الثربّية باألر  المةّدسة تشابهه
وتنتشر من تل  البةاس والّديار نفثات روح الةدن إلى جميا أمري ا وأوروبا  ويطرت ندا  معنويًّا  

ا   ملكوت ا جميا اآلذان  وتمنة الّتعاليم ا لهّية حيا  جد د  وتثدو األحزات المختلفة حزبها واحده
ود  وحد  وتستةّر األف ار المتعّدد  في مر ز واحد  ويتعانل شرق أمري ا ما كربها وتمنة أنش

العالم ا نساني جميا البشر حيا  جد د   وترتفا خيمة الّسالم العام في قلت أمري ا حّتى تنتعل 
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 ذل  أوروّبا وأفريةيا بنفثات روح الةدن  وتضحي اله فة االجتماعّية البشرّية في نشح  جد د   
يات الثربّية اآلثار العج بة وي بة العالم عالمها آخر. و ما تتجّلى في والية  اليفورنيا وسافر الوال

لعالم الّطبيعة  ذل   جت أن تتجّلى ف ها آثار ملكوت ا العظيمة حّتى يطابل الجسد والّروح 
 وي بة الّظاهر عنوان الباطن وي بة المل  مرآ  الملكوت.

وفي أّيام سفري وتجوالي في تل  الجهات شاهدت ف ها مناظر خالبة وحدافل عاّمة  
وأنهارها دافةة ومجاما عاّمة وشاهدت الّريا  والمزارس والّثمار والفواك  والّسهو   وبسات ن كّنا 

الفسيحة الواسعة  و ان لها وقا حسن في نفسي وال تزا  الّذ ريات عالةة في خاطري حّتى اآلن  
ن وباألحّبا  و ند ومجالن لون أنجلوقد سررت ب ور  خاّ ة بمحافل سان فرنسيس و وأو ال

 وا إل ها من مدن أخر  وال تمّر بخاطري ذ راهم إال وينتابني فرح لين ل  حدود.اّلذ ن وفد

أتمّنى أن تنتشر الّتعاليم ا لهّية في جميا تل  الواليات الثربّية انتشار أشّعة الّشمن   
أو  ل  يقيروا في واآلية المبار ة  بلدة طّيبة ورّب غفورف تجّلى م داق اآلية الفرقانّية المبار ة 

 فانظروا إلى آثار رحمة هللا واآلية الكريمة:  ألرضا

ّن العةو  في منتهى الّسمّو   إّن الم دان وأ الحمد واسا في هذه الوالية بعون  وعنا ت   وال
ّن الةلوت أشب  بالمرايا وفي منتهى الّ فا   ّن العلوم والمعارف في منتهى االنتشار  وال وال

ّن أحّبا  ا في منت  هى االنجذات  لهذا فحملي أن تنعةد ف ها محافل الّتبلين مرّتبةواالستعداد  وال
ن  املون إلى المدن وحتى إلى الةر  لنشر نفحات ا   جت أن و منتظمة  ويرسل منها مبّلث

ا مجّسمها وعةاله م ّورها  ا ملكوتّ  ن  رّبانّ  ن  رحمانّ  ن  نورانّ  ن  وي ونوا روحه ي ون المبّلثون نفوسه
نتهى الّثبوت واالستةامة والّتضحية  وال  تةّ دوا في أسفارهم بة ود الّزاد والّلبان بل وينهضوا بم

يح روا األف ار في ف وضات ملكوت ا  ويلتمسوا تح  دات روح الةدن ويعّطروا المشام بعطر 
ا هذه الجّنة األبهى بةّو  إلهّية وانجذات وجدانّي وبشار  رّبانّية وتنزي  وتةدين سبحانّي  ويتلو 

 المناجا   وميًّا:

ُء الطّ  اا طيرٌ هلهي إلهي إ  إلی أو ِ  حّتی يطير   ،بشديد ال وی  يران أيِّدهُ بليي الجناح بطي 
 رجاءِ األ  ديُرُه في بيِّ ه ويرتفع   ،وانشراٍح في هاا الف ضاءِ  قرورٍ  ببيِّ  ف  وُيرفرِ  جاحِ الفالح والنّ 
إّني فريٌد  ربِّ  ،الهدی بمشاهدة آياتِ  األعينُ  وت ر   اءِ دمن هاا النّ  وت ت لا ا  اآلاانُ  ،علیباقم  األ

    ني علی خدمتِ    فِّ و   ،وال مجيٌر إاّل أنت ،وال نصيٌر إاّل أنت ،وحيٌد ح يٌر ليس  لي ظهيٌر إال أنت  
عين إّن   مُ  ،   ي تِ رِ بين ب      ني بحبمتِ ِط   ن  أ  ني في إعالء بلمت  و ر  صُ ن  او   ،   وأّيدني بجنود مالئبتِ 

ّن    ،ءغراونصير الصُّ  عفاءالضُّ   ع ع   العليل المختار الم تدرُ  أنت   وا 
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 الّلوح الخامس

فدي كرفدة  1917وقد  در فدي  دباح األربعدا  الحدادي والعشدرين مدن شدهر شدباط سدنة  
 الجما  المبار  في الب ت المبار  بع ا بالعنوان التالي:

ما  الّرحمن في المةاطعات الك  ن وفندلندد  جزيدر  األم در إدوارد  نوفدا ندّيدة: إلى أحّبا  ا وال
 ولومبيدددا البريطانّيدددة  ألبرتدددا  مان توبدددا  أونتددداريو  ساس اتشدددوان  س وشددديا  ن دددو برانزويددد    وبيددد   

  و ون  ماكنزي  أن افا    ويتن  جزر فران ل ن وجرينالند عل هم وعل هّن الّتحية والّثنا .

 هو هللا

 ويا إما  الّرحمن:يا أّ ها األحّبا  األوّدا  

ويريد ا بهذا أّن   لن تر  في خلق الّرحمن من تفاوت تفّضل في الةرآن العظيم قافاله:  
هذا أّن  ال تفاوت حّتى ب ن األقاليم  ولكن إقليم  ندا ذو   فهم منال تفاوت ب ن مخلوقات ا  في  

ا  وسوف تشم ا  وسوف تكون ل  أحدا  جل لة جدًّ ل  لحظات العناية ا لهّية مستةبل عظيم جدًّ
وي ون مظهر األلطاف الّرّبانّية  ذل  أّن عبد البها  وجد منتهى الّسرور خال  سياحت  وسفره في 

  وحّذرني الكث ر من الّنفون من الّسفر إلى مونتريا  قافل ن إّن أهالي هذه المد نة ذل  ا قليم
ا أكلبهم من الكاثولي  وفي منتهى الّتعّ ت المذهبّي   ومستثرقون في الّتةال د ولين لد هم أبده

استعداد لسماس ندا  ملكوت ا  وانسدلت على أع نهم حجت الّتعّ ت فحرمتهم من مشاهد  
اآليات الكبر   وتمّ نت الّتةال د من قلوبهم على شحن لم تتر  للحةيةة ف ها أثرها  إّن سحت الّتةال د 

ن المظلمة قد أحاطت بنفاق ذل  ا قليم بش  ل يستح ل مع  مشاهد  أنوار شمن الحةيةة وال
أشرقت ب امل قّوتها  ولكّن هذه الّروايات لم تثّبط عزم عبد البها   فتوّ ل على ا وتوّج  إلى 
مد نة مونتريا   ولّما و ل إل ها الحن أّن األبوات مفتوحة والةلوت في منتهى االستعداد  وقد 

ة  ّل حافل وقام عبد البها  في جميا المجاما والكنافن ف ها أزاحت قّو  الملكوت ا لهّي المعنويّ 
بالمنادا  بملكوت ا في منتهى الّسرور  وبذر بذورها سوف تسة ها  د الةدر  ا لهّية  وال شّ  أّن 
تل  البذور سوف تنبت نباتها رّيانها وسوف تتكّون منها بيادر عظيمة  ولم  نازع  أحد ولم  جادل  

ويج  الّتعاليم ا لهّية  و ان األحّبا  في تل  المد نة في منتهى الّروحانّية ومنجذب ن إنسان عند تر 
 ّل االنجذات بنفحات ا  وقد اجتمعت بهّمة أمة ا م سويل جماعة من أبنا  الملكوت وبنات  

نتافجها ستكون  ب ور  متزا د   ومها ف ومها وبحرار  بالثة  و انت مّد  ا قامة أّيامها معدودات  ولكنّ 
 في المستةبل وافر   إذ عندما يح ل زارس على تربة ب ّن   زرعها زرعها عظيمها في أقّل زمان.
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لهذا فحملي أن تشتعل مونتريا  في المستةبل اشتعااله ت بة مع  نثمة الملكوت الّ ادر   
 بها.منها نثمة عالمّية  وت ل نفثات روح الةدن من هذا المر ز إلى شرق أمري ا وكر 

 يا أحّبا  ا: 

حّبات من الةمة تحمل البر ة  ال تنظروا إلى قّلة عدد م و ثر  األقوام حولكم  ف ّن خمن 
ّن شجر  واحد  مثمر  تح ي  الّسماوّية في ح ن أّن ألي قنطار من الّزوان ال ثمر  من  وال أثر  وال

ما  في ال حاري  ث ر  ولكّن جماعة في ح ن أّن ألي كابة من أشجار عةيمة ال فافد  منها  والرّ 
ّن لؤلؤ  واحد  خ ر من ألي  حرا  من الّرما   وخا ة ح نما  اللفالئ  ندر الح و  عل ها  وال
تكون تل  اللؤلؤ  مظهر البر ة الّسماوّية  وسوف تظهر عّما قريت ألي لؤلؤ منها  ف ذا ما 

ّن مستةبل  ندا إ م مّر  أخر  حشرت ما  ّل حبة من الّرما  أحالتها إلى لؤلؤ  ولهذا أكتت إلي
ا سوا  أكان من الّناحية الّدن وّية أم من الّناحية الملكوتّية  وسوف تزداد المدنّية والحّرّية  عظيم جدًّ

  ومها ف ومها و ذل  سوف تسةي سحت الملكوت بذور الهداية اّلتي بذرت ف ها.

لذافذ العالم الفاني  تحّرروا من  ّل ق د إذن ال يةرّن لكم قرار وال تطلبوا الّراحة وال تتلّوثوا ب 
واجهدوا بةلوب م وأرواح م حّتى تثبتوا في الملكوت ثبوتها م  نها  اعثروا على الكنوز الّسماوّية  
ازدادوا نورها  ومها ف ومها فتزدادوا تةّربها إلى عبتة الخالل األحد   ونوا مظاهر الف وضات ا لهّية 

ذا أم ن م أرسلوا مبّلث ن إلى سافر الواليات الكندّية و ذل  إلى ومطالا األنوار ك ر المتناه ية  وال
. فهؤال  المبلثون  جت أن  خلعوا الّثوت الةديم  ّليًّا ويلبسوا الةميص ند وبالد األس يمورينالج

الجد د  وأن  ولدوا والد  ثانية   ما تفّضل وقا  الّسّ د المسية وهذا يعني أّنهم  ولدون من عالم 
بيعة  ما ولدوا أّو  مّر  من أرحام أّمهاتهم  وأن  نسوا عالم الّطبيعة  ما نسوا عالم الّرحم  وأن الطّ 

 تعّمدوا بما  الحيا  وبنار محّبة ا وبروح الةدن  ويةنعوا بالةل ل من الّطعام وينالوا من المافد  
ا تامًّا وي متلفوا بالّروح حّتى يحّولوا الّ خر  الّسماوّية  ويتفّركوا من جميا األهوا  والّشهوات فراكه

الّ ّما  بنفن طاهر إلى ياقوتة متحّلةة  والخزف إلى  دف  ي ّ روا الّترات األسود حديةة كّنا  
 ما تفعل ب  سحابة الّربيا  ويجعلوا األعمى  ب ر واأل ّم يسما والمّ ت يح ى والخامد يضي  

 ويسطا وعلي م وعلي ّن الّتحّية والّثنا .

  واشتعلوا بالّناِر المو دِة في شجرِة ه   يا إلهي هؤالِء عباٌد انجابوا بنفحاِت رحمانّيتِ اللّ 
    بين  ربِّ أطلق  لقان ه  بابرِ  ،   الّنور في طور أحدّيتِ  لمعاتِ    بمشاهدةِ هُ و ّرت أعينُ  ،   فردانّيتِ 
لور ه  على أُ  د  واشدُ     مالئبتِ  من   بجنودٍ     هُ وأّيد      وعنايتِ     بفضلِ  علي    بالّثناءِ     هُ وأ نط    برّيِت   

حي  خدمِت   واجعلُه  آياِت الهُ   د  بين  خلِ   إن    أنت  الم تدُر المتعالي الغفوُر الر 
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 ول تل  ناشرو نفحات ا هذه المناجا  في  ّل  باح ومسا : 

    ول  نُ ى بُ ج  ر  ت  ي   ر  ي ِ هاا الف  و   ةِ ي  وتِ كُ ل  الم   و ة  ى ال ُ ن  مت  ي ف  يعِ اا الض    ه  ر  ت   يِإلهِ  يِإلهِ 
ماوِ      تِ م  ح  ر  بِ  ي  يلِ غ  ال اء  ف  ُجو ِش ر  ي   ي  يلِ هاا الع  و   ،ةِ ي  دِ األ ب   اةِ يالح   ن  يعِ م   اقُ ت  ش  ي   آن  م  هاا الظ  و   ،ةِ ي  الق 

 إال   رٌ يِص ن   يلِ  س  ي  ل   بِّ ر   ،ىل  ع  األ      وتِ كُ ل  م   يفِ  ن  يار ت  خ  المُ     اد  ب  عِ  اه  بِ  ت  ص  ص  ت  اخ   يتِ ال   ةِ ع  اِق الو  
 ثِّ ن  و      ِق د   ُ  اتِ ح  ف  ن   رِ ش  ى ن  ل  ع      تِ ب  الئِ م  بِ  ينِ د  يِّ أ   ،ت  ن  أ   إال   نٌ يعِ ال مُ و   ،ت  ن  أ   إال   رٌ يجِ وال مُ  ،ت  ن  أ  
 يفِ  اًص لِ خ  ، مُ    تِ ي  ان  عِ  يِ ي  ا  بِ  اثً بِّ ش  ت  ، مُ    ونِ دُ  ن  ع   اعً طِ    ن  مُ  ينِ ل  ع  اج   بِّ ر   ،    ِ ل  خ   ةِ ر  يخِ  ن  ي  ب      مِ يالِ ع  ت  
ع    رُ يدِ ال    لُ يلِ الع   رُ دِ ت     المُ  ت  ن  أ        ِإن     ابِ ت  بِ  يفِ  هِ بِ  ينِ ت  ر  م  ما أ  اًل بِ ، عامِ    تِ ب  ح  ى م  ل  ع   اتً ، ثابِ    نِ يدِ 
 ع

 

 الّلوح القادس

ل في كرفة إسماع  1917وقد  در بعد ظهر الخمين الّثامن من مارن )آذار( سنة  
 آقا في الب ت المبار  بحيفا بالعنوان التالي:

ما  الّرحمن في الواليات المّتحد  و ندا عل هم وعل هّن البها  األبهى.   إلى أحّبا  ا وال

 

 هو هللا

 أّ تها الّنفون الّسماوّية وأبنا  الملكوت وبنات :

جهات الجامعة في عالم . إن الواعتصموا بحبي هللا جميًعا وال تفّر وايةو  ا في الةرآن  
الوجود  ث ر  وجميعها تؤّدي إلى تنلي البشر واّتحادهم  فالوطنّية جهة جامعة  والةومّية جهة 
جامعة  والمنافا المشتر ة جهة جامعة  الوحد  الّسياسّية جهة جامعة  والوحد  الف رّية جهة 

ّن سعاد  العالم ا نساني تتحّةل عن طريل تحسين الجهة  الجامعة وترويجها  ولكن جامعة  وال
في الواقا عر  ال جوهر  ومجاز ال حةيةة  ألّنها مؤّقتة وليست أبدّية   هذه الجهات جميعها

وعند وقوس األحدا  العظيمة تزو  جهة جامعّ تها زوااله  ّليًّا  أّما الجهة الجامعة الملكوتّية أي 
معة أبدّية  تربط الّشرق والثرت  وتؤّسن وحد  المؤّسسات ا لهّية والّتعاليم الّسماوّية ف ّنها جهة جا

العالم ا نساني  وتهدم بنيان االختالفات وتةهر جميا الجهات الجامعة  وهي  شعاس الّشمن 
 زيل الّظلمات اّلتي تحيط باآلفاق وتمنة الحيا  المعنوّية فتتجّلى الّنورانّية ا لهّية  وتكشي عن 

رت الّشرق  وتّتحد أف ار الجنوت بحف ار الّشما   فال تبةى معجزات نفثات روح الةدن فيعانل الث
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أهداف متضاّد  متعارضة  ويمحو من الوجود  ّل الّنوايا المختلفة  ويزو  الّتنازس على البةا  
وتظّلل خيمة وحد  العالم ا نساني في قطت ا م ان  إذن فالجهة الجامعة هي الّتعاليم ا لهّية 

 ت وتشمل  ّل الّروابط والّضوابط الّضرورّية.اّلتي تجما جميا المرات

الحظوا   ي  ان أهل الّشرق وأهل الثرت في منتهى الّتجانت  و  ي أّنهم ال وم تنلفوا  
وتعارفوا  أ ن أهالي إ ران من أهالي أقا ي أمري ا؟ انظروا ما أعظم نفوذ الةّو  الّسماوّية بح   

  و  ي اّتحدت الّشعوت المختلفة اّلتي ال تشاب   ارت آالف الفراسخ و حّنها مسافة قدم واحد
 هلل ال درة من  بي ومن بعد إّن هللا على بّي شيء  دير ب نها وال مناسبة تربطها 

ّن م تالحظون   ي أّن المطر والحرار  وضو  الّشمن والّنسيم العل ل إذا ما اجتمعت   وال
الّرياح ن واألزهار واألشجار واألعشات ببعضها خلةت الحدافل الثّنا  وأظهرت االرتباط ب ن هذه 

الخضرا   بح    ان بعضها سببها في تجّلي جما  البع  اآلخر وحالوت   واآلن تثّلبت وحد  
في  الّشمن ووحد  المطر ووحد  الّنسيم بدرجة  ار اختالف األلوان والعطر والّطعم سببها في 

ا  و ذل  األمر إذا ما اجتمعت الجهة الجامعة ا لهّية  زياد  حالوتها ولطافتها وجمالها جميعه
بفي  شمن الحةيةة وبنفثات روح الةدن أ بة اختالف األجنان واختالف األوطان سببها في 

 زينة العالم ا نساني وروعت  ولطافت .

إلهّية على ترويف  لهذا  جت على أحّبا  ا في جميا أقطار أمري ا أن يةوموا بةّو  
وتحسين الوحد  ا نسانّية  فيةوم  ّل واحد من الّنفون المحترمة ف ها وينفخ الّتعاليم الّسماوّية 

ا جد د  ويعّمدهم بنار محّبة ا وبما  الحيا  وبنفثات  الحيا  في أرجا  أمري ا  ويهت الّنان أرواحه
هو المولود من الجقد جقد روح الةدن  حّتى تتحّةل الوالد  الّثانية ويتفّضل في ا نج ل قافاله: 

 والمولود من الّروح هو روح 

ا الفةة أو قوموا أنتم بحنفس م   إذن يا أحّبا  ا في الواليات المّتحد  و ندا انتخبوا نفوسه
لى جنوبي راحة الّدنيا ورخافها وسافروا إلمنةطع ن عن  ى قطر أالس ا وجمهورّية الم سي  وال

ني اراكوا  دوران  سلفادور  الم سي  أي إلى أقطار أمري ا الوسطى مثل كواتيماال  هن
لى قاّر  أمري ا الجنوبّية الواسعة مثل األرجنت ن  أوراكواي  باراكواي   وستاري ا  باناما  ب ل ز  وال

ا كوادور  ب رو   نا البريطانّية  فنزويال   ولومبيا اا الهولندّية  كيناا الفرنسّية  كيناالبرازيل  كي
و  مجموعة  نثبورتوري و  جاماي ا  سانتا دوم تي    وبا  ها تش لي  مجموعة جزر الهند الثربّية 

رمودا  الجزر الواقعة شما  أمري ا الجنوبّية وشرقها  ال ثر   جزر البهاما  جزر ب لجزر األنت 
  خوان فرناند ز  توباكو  وسافروا ب ور  خاّ ة إلى كواالباكوكربها أمثا  ترين داد  فولكالند  
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ة على الساحل الّشرقي من البرازيل  وح   أن هذه المد نة  انت في األ ل ّية الواقعافمد نة به
 تعرف بهذا االسم منذ الةرن الماضية فال ش  أّن هذه الّتسمية  انت ب لهام من روح الةدن.

لذا  جت على أحّبا  ا أن  بذلوا أق ى الهّمة ويشدوا باأللحان ا لهّية في جميا تل   
ّتعاليم الّسماوّية وينفخوا روح الحيا  األبدّية حّتى ت بة جميا تل  األقطار  ويرّوجوا ال

الجمهورّيات من في  أشّعة شمن الحةيةة من ر  ومشرقة إلى درجة تثبطها جميا األقاليم  
اهتمامها عظيمها  ألّن ف ها اّت ل الّشرق بالثرت وهي تةا  باناماو ذل   جت أن يع روا جمهورّية 

وسوف ي ون لهذا الموقا أهّمّية عظمى في المستةبل وسوف تربط  ب ن محيط ن عظيم ن 
 الّتعاليم اّلتي تتحّسن في هذا الموقا الّشرق بالثرت والجنوت بالّشما .

إذن  جت أن تكون نواياكم خال ة وهمم م سامية حّتى تؤّلفوا قلوت العالم ا نساني ولن  
 لهّية اّلتي هي في الواقا أسان األديان المةّدسة. تحّةل هذا الهدف الجل ل إال بترويف الّتعاليم ا 

الحظوا األديان الّسماوّية تروا عظيم الخدمة اّلتي قّدمتها للعالم ا نساني  فةد  ان د ن  
الّتورا  سببها في عّز  بني إسراف ل وارتةافهم  و ذل   انت نفثات روح الةدن من الّسّ د المسية 

األقوام المتنازعة والّطوافي المتحاربة  و ذل    ي  انت الةّو   سببها في األلفة واالّتحاد ب ن
الةدسّية المنبعثة من الّرسو  األكرم سببها في توح د الةبافل المتنازعة والعشافر المتحاربة في أنحا  
الجزير  العربّية  بح   أ بحت ألي عش ر  بمثابة عش ر  واحد   وزالت من ب نها جميا دوافا 

راس فبذلوا جهودهم مّتحد ن مّتفة ن في ارتةا  مدارا المدنّية  وتحّرروا من الّذّلة الكبر  الّنزاس والّ  
ونالوا العّز  األبدّية  أفهل يم ن ت ّور جهة جامعة أعظم من هذه الجهة في عالم الوجود؟ إّن 

ملعبة الّ بيان  جميا الجهات الجامعة األخر  الةومّية  الوطنّية  الّسياسّية والف رّية  تبدو بمثابة
 أمام هذه الجهة الجامعة ا لهّية.

فابذلوا الجهود اآلن لتنشروا في جميا أقطار أمري ا روح الّتعاليم ا لهّية  وهي الجهة  
الجامعة اّلتي بع  بها جميا األنبيا  في األديان المةّدسة حّتى يسطا  ّل واحد من م سطوس 

ت الّنورانّية ا لهّية على الّظلمات الّطبيعّية  ويتنّور نجمة الّ بة في أفل الحةيةة  وحّتى تتثلّ 
العالم ا نساني  هذا هو األمر العظيم اّلذي لو حّةةتموه أل بة العالم عالمها آخر وأ بة سطة 

 الثبرا  الجّنة العليا ووضعت أسن المؤّسسات أبدّية.

ل حار  والبحار واليابسة هذه لتتل  الّنفون اّلتي تسافر إلى األطراف للّتبلين في الجبا  وا 
 المناجا  في  ّل األحوا :
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ع  إلهي إ ُالِّ فِ لهي ت ری ض  لِ    ي  و ه وانِ ي  و  ب   ،ي  ب ين  خ  ل ي   و  ُ ل  م ع  اِل   ت و  لی م  ُت ع  ُت ع 
ِت    ات ِمدً ُمع    وياءِ ويِ  ت عاليِم   ب ين  ِعباِد   األ  ر  ت   وِل   و  ُ و  بِّ ِإن  ط   ،علی ح  رً ر  ناِح لِ ب   اي  ي  الج   راد  أ  ي 

ر  أ ن ي طِ  تأييِد   ِن   و عِ و  ع  بِ هاا ِإال  نُ ف ك يف  ُيمبِ  ،ی ال ي تناهیاِ في ها ا الف ضاِء ال   ي  ناي ِت   و 
توفيِ     بِّ  ؟و  ع   ح    ر  ا ر  بِّ ني و   وِّ فِ ض  ر  ِت   و  ِت   نِ يِّد  أ   ،  لِ ع ج   ح    ر  اي ِبُ در  ِت    ي ِبُ و  ُ در  يُِّد  ،و  بِّ ل و ُتؤ  ر 

ثاِت الرُّ  ری ل   ل  ج  ع  أ   حِ و  ِبن ف  يف  ي شاءُ الو  ر ف  ب  ت ص  ل غ  الُمنی و  ما أ ي د   ب  باُنوا ،يُ   ب   ِعباد    ِمن   ت  ب   و 
ل  ع  أ   لِ    و   ج  ر  ح  أ  ِعباِد   و   ا ل  أ  خ  لِكن ِبع  أ  ي فِ  م ن      ب  و  رِض   و  ِت   ق  ُ و  لِ    و أ عاِظ    الء  جِ أ  ُ وا ِن   و  خ 

باُنوا اُ  ،ب ري ِت    روان  ت  اق  ف   ابابً و  باُنوا  ُ ق   اب ُحوا ُنُجومً ص  أ  و   ،ِبف ضِل   و عنايِت    باًعا فاقتبحروا، و 
ُطُيورً  ،فی ُأُفِق الُهدی ةً قاِطع   ب  أ  فی  ةً صاِدح   او   ،هینُّ لالاِئر ًة فی غياِض الِعل  و   اودً قُ أُ و   ،ِة الب  اءي 
حي ًة فی بُ  اتانً و  حم ِت   الُكبری ح  ل  اوِر حُ قاِبح  و ُّ الع ليُل الّرحمنُ  ِإن    أ نت  الك ري ُ  ،ياِة ِبر  حيُ      ال   الر 
 ع ع

 
 


