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 الّلوح الّرابع

ددب  اسول  مددن  يّددان ّدد ة   ّل فددا البهجددة فددا لرفددة الهيردد  المبددار   1916وقددد ردددر رددباح سددو  ال
 بالع وان التلالا:

ماء الرلحمن فا إحدى عشرة والية فا لربا الواليا  المتلحدة:  سومرّيرو، رولورادو،   إلى أحبلاء هللا وا 
 ، مو تا ا، أسداهو، أوريغون، واش طن علسه  وعلسهنل التلحيلة والثل اء.أريزو ا،  يفادا، سوتا، راليفور يا، واسوم غ

 

 هو هللا

عاء لهد  مدن أعمدا  قلبدا   يا أب داء الملودو  وب اتدي لدي  لدا عمد  لديًر و هداًرا لسدر ءردر أحبلداء هللا والددل
من ألطدا  الدرلحمن  وطلب التأسسد من الملوو  اإللها له  والتما  تأثسر  فثا  روح القد  فسه ، وا  لا سرجو

خفال اسلطا  أن يرون اسحبلاء فا مث  هدءا السدو  ّدبب إ دارة القلدوب س فثدون فدا اسرواح حيداة تدجدل   تا جهدا 
ر  والفض  فوًزا أبديًّا.  الحمسدة إلى فوز العال  اإل ّا ال بهءا الشل

  راليفور يدا، أوريغدون، هءا ومدع أنل  فحدا  القدد  قدد ا تشدر  فدا بعد  أ حداء الواليدا  الغربيلدة أمثدا 
ددماويلة وشددرب   ّل واشدد طن، رولددورادو و الدد  فسهددا  فددو  رثسددرة  رددسًبا مددن معددسن الحيدداة اسبديلددة ووجددد  البررددة ال
ددمع   غمددة المددء اسعلددى، لوددن  ددداء الملوددو  اإللهددال لدد  سرتفددع فددا واليددا   ددا دهاًقددا ّو ًّ مددن خمددر محبلددة هللا رأ

هو، سوتا، أريزو ا و يفادا ول  يشتع  فسها ّدراح محبلدة هللا رمدا س بغدا ويلسد .  سومرّيرو، واسوم غ، مو تا ا، أسدا 
دلو ه  إلدى  ددد فابددوها، وءلد  بدأن تقومدوا أ دت  أو مدن ت تخبدو ه  فتّر لهءا إن أمر ر  أن تبدوا هملة فا هدءا الرل

ة وي فثددوا فيددي روًحددا مددن تلدد  الواليددا ، سن تلدد  الواليددا  هددا اان رالجّددد المسلدد  حتلددى س فخددوا فيددي  فحددة الحيددا
ماء ويتءسوا فا ءل  اسف  تءلج ال لجو  لت سر أ وار شم  الحقيقة تل  الواليا  أيًضا. ّل  ال

، أ  أنل هللا إن هللا ولّي اّلذين آمنووا يرورم م مون الّملمولى إلوّ الّنوورستفضل  فا القرآن الوري  قا ًر  
دري  قدا ًر اءهبدوا  د  فدا اإل جسد  الشل سه  من الظللما  ويأتا به  إلدى عدال  اس دوار، ويتفضل يحبل المجم سن فس جل
إلددى أررددان المعمددورة و ددادوا بملوددو  هللا. وب دداًء علددى هددءا فقددد آن اسوان لتقومددوا بهددءا الخدمددة العظمددى وتوو ددوا 

در  بدءل  جميدع اافدا  وي دا  العدال  اإل ّدا ا الرلاحدة ّبًبا فا هداية جمدو  لفيدة حتلدى ت سدر  ّل دلو وال أ دوار الرل
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در  العدا  وقلد   ّل واالطم  ان. وحس ما ر ُ  فا أمريرا ررخُ  فا جميع المحاف  ودعو  ال لا  إلدى تدرويا ال
ددريو بددأنل القددارلة اسوروبليددة أشددبي بمدددلخر للددءلخا ر الحربيلددة، ويتوقلدد  ا فجددار هددءا الدد ءلخا ر علددى شددرارة قددولا الرل

دد وا  القادمددة  ّل ددفر دا يددا ،  وهددا قددد  -بعددد ّدد تسن-واحدددة فددا ال ّددو  ستحقلدد  ردد ل مددا جدداء فددا رجيددا سوح لددا ّو
، 1912تشددرين أول   12تحقلدد  مددا قل ددا وقددد  شددر هددءا الموضددو  فددا رددحيفة ّددان فرا ّيّددرو اإلخباريلددة سددو  

ددة فدارجعوا إلسهددا حتلددى تتجللدى لودد  الحقيقددة وتعلمدوا يقسً دد ا بددأنل الوقدد  قدد حددان ل شددر ال لفحدا . سجددب أن توددون همل
اإل ّدان ّدماويلة أ  أن يردون مجيلدًدا بالتلأسسددا  اإللهيلدة ليردبو ّدبًبا فدا إ دارة العدال  اإل ّدا ا وعلدير  وعلددسهنل 

 التلحيلة والثل اء.     

 


