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 الّلوح السادس

دددب  الثندددامن مدددن  يسدددان سددد ة   وضدددة  1916وقدددد  ددددر حدددم  دددباح لدددون السن حدددم البهجدددة حدددم حديةدددة الرن
 المباركة بالع وان التالم:

ماء الرنحمن حم محاحل ومجامع الواليا  المتنحدة وك دا عللهن وعللهنن البهاء األبهى.   إلى أحبناء هللا وا 

 

 هو هللا
ة إ نددم أرجددو للددن الاددو  والاددنح األبدددلنلن وألددتمس للددن كددلن التنوحلدد  حددم العددوالن يددا ألنتهددا ال ناددوس المباركدد 

دباح، ويكدون كدلن واحدد مد كن حدم  د    اإللهينة وأملم أن يسطع كلن واحد م كن مدن أحد  العدالن سدطوم  جمدة ال ن
دددماوينة وأ دددوار الحديةدددة اإللهيندددة بدددجرة مباركدددة تددددتم الاوالدددل األبديندددة. ولددد ا أدلنلدددن إلدددى كدددلن مدددا حيدددل ت للدددد اتلن السن

، و و أنن أالسكا إقلين واسع ومع أنن إحدى إماء الرنحمن قد توجنه  إلى تلك األبطار وتعلن د   المللو  اإللهمن
در حدم الخدمدة مدا اسدتطاع  إلدى  لدك سدبين ، للدن  حم المكتبة العامنة بوظياة أمل دة المكتبدة، ومدع أ نهدا ال تة ن

ددل المسدديو قددا ن  ا  بددوا إلددى بددر  العددالن و ر ددل  ددداء المللددو  لددن لرتاددع بعددد حددم  اسددع، لةددد تاضن  لددك اإلقلددين البن
و ادوا بمللو  هللا، ب داء  علدى  لدك لجد  أن تبدمل الرنحمدة اإللهيندة جميدع ال نداس حدن ترضدوا بعدد  د ا أن لبةدى 

ددا مددن  سددا ن  ددبو الحةيةددة، حاجهدددوا مددا اسددتطعتن وأرسددلوا إلددى تلددك الجهددا  ددا  اطةددة  قطددر أالسددكا محروم   اوس 
بليغة م ةطعة إلى هللا م ج بة ب احا  هللا م  ن ة ومةدنسة عن ال ناس والهوى،  اد ن ومتاعهن تعالين هللا يعملون 
بها  ن ب  اسهن أونال  ثدنن لددعون ال نداس إللهدا، عسدى أن ت لدر بدن ن هللا أ دوار الهدايدة اللبدرى  لدك الةطدر وتعطندر 

ان أالسدددكا. حدددن ا وحنةدددتن بمثدددل  ددد   الخدمدددة حددد ية وا بددد  نكن  سددا ن محبندددة هللا الهابندددة مدددن ح ديةدددة الدددرنحمن مبدددان سدددكن
دددلط ة األبديندددة علدددى ردوسدددكن وأ دددبحتن مدددن المةبدددوللن والمةدددرن لن لددددى العتبدددة اإللهيندددة وكددد لك  وضدددعتن تدددال السن

بلن وال خ ا عدن حةيةدة جمهورينة المكسيك  م  ا  أ منينة بالغة ح  لبينة أ اللها من اللاثوليك المتع ن بر لهدن أبدد 
التنوراة واإل جلدل وال عدن التنعدالين اإللهيندة الجدلددة و دن ال يعلمدون أنن أسداس األديدان اإللهيندة واحدد وأنن المظدا ر 
دة، إنن  دددالء ال ندداس  رقددى بحددر التنةاللددد حلددو  اخدد   سددة  ددن بمثابددة بددمس الحةيةددة طلعددوا مددن مطددالع متعدددن المةدن

دار إلدى المكسديك لجد  حلهن  اخة من الحياة ل تج   عن  لك  تا ج عظيمة، وللنن ال ناوس التدم تعد ن علدى السن
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دد ن الواقعددة حددم أمريكددا الوسددطى ج ددو م المكسدديك  ددوا باللنغددة اإلسددبا ينة. وكدد لك الجمهورينددا  المرك ينددة السن أن للمن
ددددابع  بللددددد  )أو   ددددددوراس و ددددم  واتيمددددداال،   دددددوراس، السدددددلاادور،  يكددددارا وا، كوسدددددتاريكا، با امددددا والةطدددددر السن

البريطا يندة( حالندد لن يسداحرون إلددى تلدك الجمهورينددا  لجد  أن يعرحددوا اللنغدة اإلسددبا ينة. لجد  علدديكن اال تمدان كددلن 
اال تمددان ب  ددالم أمريكددا األ ددللنلن أ  اله ددود الحمددر، ألنن  دد   ال ناددوس أبددبل ب  ددالم الج يددرة العر ينددة الةديمددة 

ددد  اسددت اروا إلددى درجددة أ دداروا العددالملن، الندد لن كددا وا قبددل البعثددة ال نبو  ددا طلددع حددلهن ال نددور المحمن ينددة كددالوحوم حلمن
وك لك األمر حم  دالء اله ود حن نهن لو تر ندوا و دالوا الهدايدة حدن ريد  حدم أ نهدن لت دونرون بالتنعدالين اإللهيندة بحلد  

 ل لرون بها كلن األقالين.

دة جمهوريندة با امدا التدم حلهدا للتةدم المحدي    إنن جميع     األقالين سالاة ال نكر  ا  أ منينة بالغدة وخا ن
األطلسددم بددالمحي  الهدداد ، و ددم مركدد  للعبددور والمددرور مددن أمريكددا إلددى سددا ر الةددارنا  وسددو  تلددون لهددا حددم 

لتم، بورتوريكددو، جامايكدددا، وكدد لك جددد ر المسددتةبل أ منينددة كبدددرى. وكدد لك جددد ر اله ددد الغر يندددة أمثددا  كوبددا،  دددال
ا وخا دة جمهدورينتم  داللتم وسدا    دغلرة مهمندة جددا غرى وج ر البهاما وحتنى أنن ج يدرة واتل دا ال ن األ تلل ال ن
دومل غددو اللنتددلن يةط همددا الجدد س األسددود والددواقعتلن حددم مجموعددة جدد ر األ تلددل اللبددرى، وكدد لك مجموعددة جدد ر 

  األطلسددم لهددا أ منلنتهددا، وكدد لك جمهورينددا  قددارة أمريكددا الج و ينددة أمثددا  كولومبيددا، بلرمددودا الواقعددة حددم المحددي
اإللدددوادور، بلدددرو، البرا يدددل،  يا دددا البريطا يندددة،  يا دددا الهول ديندددة،  يا دددا الار سدددينة، بوليايدددا، تبدددللم، األرج تدددلن، 

و يندة وبدرقها مثدل جد ر حوكن دد، أورا وا ، بارا وا ، ح  وين، وك لك بعد  الجد ر الواقعدة بدما  أمريكدا الج 
ددرقم مددن البرا يددل  دداحل البن  االبددا و، خددوان حر ا دددل ، توبددا و، تري لددداد، وكدد لك مدل ددة بها ينددة الواقعددة علددى السن

 وحل  أ نها سمنل  م   س لن به ا االسن حننن   ا االسن سيكون لل ت ثلر بدلد حلها.

دل حضدرة المسديو بةولدل و اوة الةو  لج  أن تلون لدى أحبناء هللا  من   عاليدة وأ ددا  سدامية ويتاضن
ويع م به ا أنن   ل  ا للاةراء الن لن ال بهرة لهن وال ألةا  إ  سديكو ون أسدياد  طوبى للفقراء ألن لهم ملكوت هللا

ل حدم الةدرآن بةولدل  ، وك لك لتاضن ونريدد نن نمدّن ىلدى اّلداسن اسوادففوا رد  األرل ون فلهدم العالن اإل سا من
دددعااء حددد جعلهن ورثدددة األ بيددداء  ون فلهدددم الدددوار سن نئّمددد  ويريدددد تعدددالى بهددد   انيدددة أ  دددا  سدددبا حضدددل ا علدددى الضن

 والمرسللن.
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ا كلنياا   و ا قد آن األوان لتخلعوا رداء التنعلن  به ا العالن الاا م وت سخلوا من عالن الببرينة ا سنخ 
ماء وتساحروا إلى     األقطار، وهللا  الن   ال إلل إال  و لت بحنن كلن واحد م كن إسراحلل وت بحوا من كة السن

 الحياة ولت اخنن  سمة الحياة حم انخرين وعليكن وعليكنن التنحينة والثن اء.
 

 منا اة

ماو ن حامدد ن وا  ر ن بج دود المدا األعلدى    يا إلهم الاريد يا ر ن المللو  إن     ال ناوس جيبك السن
أببل باللد  يادتو تلدك الدبند بمحبندة هللا و  ورا يندة التنعدالين اإللهيندة، كدن لهدن يدا إلهدم حتنى ي بو كلن واحد م هن 

دددحارى حتندددى ل دددادوا بةدددونة   عدددنل الظنهلدددر وال ن دددلر، وآ سدددهن حدددم الةادددار والجبدددا  والوديدددان والغابدددا  والبحدددار وال ن
ميع الب لر. م ممللوتينة و  اثا  من روح الةدس، إ نك أ   المةتدر الع ي  الةدلر وا  نك أ     العلين السن

 


