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 الّلوح الخامس

بدد  البهجددة بدد  حديوددة الروضددة  1916وقددد ردددر بدد  رددااح عددوا اارس دداء الخددامس مددن  ي ددان  دد ة  
 المااركة اال  وان التال :

مدداء الددرءحمن بدد  المواط ددان الن ديءددة:  عوب دل ددد، جد،ددرة اامعددر إدوارد،  وبددا  كو دديا،   إلددى بحاءدداء   وا 
ا، بو تدار،و،  ا كات دوان، كولومبيدا البر،طا يءدة، عوكدون، مدان دا، ب كابدا،  عدو برا دويد ، كوسيد ، ما عتوادا، بلبرتد

 كعو،تن، جدر برا كلعن وجر، ال د علعها وعلعهنء التءحية والثء اء.

 

 هو هللا
هدن جمدو    يا بب اء الملنون وس اته ولو بنء  فحان   قد ا ت رن ب  بنثر مدن الواليان المتءحددة وتوجء

ملنددون  ، لنددن رايددة التءوحعددد لددا ترتفددال بدد  ا ددب الواليددان كمددا ع ا دد  و،لعدد  ولددا ت ت ددر  غفعددرة اامتمدداا إلددى
ب رار النتب اإللهيءة بعها. عجب بن تربرف راية التءوحعد ب  تل  الواليان بهمءة ااحاءاء وت ت در التء داليا اإللهيءدة 

دددماويءة دددا  دددها و ردددعب مدددن المومادددة ال ء والهدايدددة النبدددرك وكدددفل  اامدددر بددد   ليكدددون امدددال  تلددد  الواليدددان بيض 
المواط ان الن ديءة بمثال:  عوب دل د، جد،رة اامعر إدوارد،  وبدا  كو ديا، بلبرتدا، ب كابدا،  عدو برا دويد ، كوسيد ، 
بو تددار،و، ما عتواددا،  ا كات ددوان، كولومبيددا البر،طا يددة، كعددو،تن، مددان دا، عوكددان، جدددر بددرا كلعن الواق ددة بدد  

 .*مدار ال رطان

وا و،تومءجددوا تددومءة  ددمال الهدايددة بدد  ب حدداء المواط ددان الن ديءددة، بدد فا   عجددب علددى بحاءدداء   بن يضددحء
دددة بددد نء التءاععددددان اإللهيءدددة النلءيءدددة  دددتنون يوع  دددا مدددن  ردددعبها وتردددلها إمددددادان الج دددود  بظهدددروا مثدددا مدددفف الهمء

ددماويءة تتددرك  ددا، ع ددى بن يرددا  ددداء ملنددون   ب ف دده ت ددالى إلددى م ددامال اإل ددكيمو  ال ء وتحددردون  رددر ا عظيم 
 وبمال  جدر برا كلعن الواق ة  مال  ك دا وجد،رة جر، ال د.

                                                 
 أي في الدائرة القطبيّة الّشماليّة *
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ل   فا مددا ا ددت لن  ددار محاءددة   بدد  جد،ددرة جر، ال ددد بدد نء جميددال ثلددوو تلدد  الوددارءة  ددوف تددفوب وتتبدددء وا 
الولددوب بعهددا تنت ددب حددرارة محاءددة   وتردداة تلدد  الوددارءة حدددا   إلهيءددة وا دداتعن  برودتهددا إلددى اعتدددال، با بنء 

 رسءا يءة وتتد،ءن بعها ال ءفوس االلءطابة الفا وة كما تتد،ءن اا جار بوابر الثءمار.

دددعد بوددد قددال   ددة بدد    ددر  فحددان   بددعن اإل ددكيمو لنددان لددفل  تدداثعرف ال ء البدددار البدددار بدد ن بظهددرتا ممء
با بنء ب دوار التءوحعددد  دوف ت در  فان عدوا علدى جميددال  وأشررت ا اضتب ورروت تّا رالى بد  الودرآن ال ظديا ت دا

اآلبددا  بت عددر جميددال ااقطددار ب ددور   وفلدد  ال ءددور مددو  ددور التءوحعددد لال إلدده إال  ل. إنء إقلدديا اإل ددكيمو وجدددرف 
ردعاه مدن الهدايدة النبدرك وعلديكا وعلدعهنء التءحيءدة جدء ال عتجدءب من النرة اارضديءة و،جدب بن ع دال مدفا الجددء  

 والثء اء.     

 


