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 الّلوح الّسابع

بدد  البهجددة بدد  لربددة الهي دد   1916وقددد ردددر بدد  رددباح الددو  الثديثدداء الحدداد  ع ددر مددن  يسددان  
ماء الردحمن ب  الواليات المتدحدة و  دا:  المبارك بإعزاز األحباء وا 

 

 هو هللا
دد ر ق علددى مددا وبدّمدد  ل  ددر التد ددالي  ا لهيددد  ة بدد  كلددك ا قلددي  أالدهددا البهددانالدون الحّيّالدددون بدد  أمرك ددا ال د

يار وب  إعي    ب ارة ظهدور رّد الج دود والمظهدر  الواسع وعلى ما أالدد   ب  ربع  داء ملموت هللا ب  تلك الدد
الموعود بّد وبدّت  وق الحمدد بد  ادكا الهددي ولدي  كلدك إال مدن ترالالددات رّد الج دود و اثدات روح الّدد  لمدن 

دا قركدّ  الد  أند  د د واحدد مد      درت  أ دوار   جاح   اكا ظ د مجهواًل ل  الدر ه ال دا  حتددى انن وسدترون عمد
الهدددم مددن كلددك األبددر  دد ج  درد د سدداطع و  ددت  سددبًبا بدد   ددواا أادد  أمرك ددا الحيدداة األبديدددة، الحظددوا أند  جدداح 

الدد المسيح  ان مجهواًل ول  ي تِن به أحد ب   ا وا ادًبا ليستهزاء وال دوا ن، وب دد مدرور الحواركدالن ب  زمان السد
واادر قدد وضد ه علدى رموسده  أولندك الحواركددون والممم دات مدن  ع بجواار الهداية الزد زمن اتدضح أ د تاج مررد
ل و ددكلك مددا  لتمددوم مددن  جدداح لددي  انن م روًبددا وأرجددو أن تهتددزد  ال دسدداء أمثدداا مددرك  المجدليدددة ومددرك  أ د ي ّددّو

ند أم ية عبد البهاء ا   أن تتوبدّوا ب  بّيدة قداردات ال دال  إلدى مثد  مدا تدوبدّت  إليده بد  الّداردة م ه انباق قركًبا، وا 
ددروا قدداردات ال ددال  الخمدد  بظهددور  ددرق والّددّر وتب د األمرك يدددة، وأع دد  بددكلك أن تورددلوا رددالت أمددر هللا إلددى ال د

يا وأبركّيدا وأسدتراليا ملموت رّد الج ودل وحال ما ير  اكا ال ددداء ا لهد د مدن قداردة أمرك دا إلدى قداردات أوروبددا وآسد
دلط ة األبديددة ويطبدر ردالت  دورا الدته  وادداالته   د د  وجزر المحيط الهاد  الجلد  أحبدداء أمرك دا علدى عدّر السد

 انباق ويحيط ردم عظمته  جميع ال المالنل

سدة وممتلندة قلوهللاهدا بمحبدددة هللا   ده مد    جماعدة ت دري اللدّددات وم ّط دة وم زدادة ومّدد إكن الجدّ أن تتوجد
المجموعدددات المبالدددرة الدددثديا مدددن جدددزر المحددديط الهددداد  أمثددداا بولال الزكدددا، ماي رو الزكدددا، ميي الزكدددا، لال يدددا  إلدددى

الجدالددددة، بور الدددو، جددداوا، سدددومطرا، جدددزر الالبددددالن، جدددزر سدددليمان، جدددزر بالجددد ، جدددزر ابردالدددز الجدالددددة، جدددزر 
جددزر سدداموا، جددزر سوسدداالت ، لويددالت ،  الدددو يا الجدالدددة، أرخبالدد  بسددمارك، سددالرا ، سدداللالب ، جددزر برك دددل ، 
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جزر  ارولالن، أرخبال  لو، جزر مار الز، جدزر الهداوا ، جدزر جلبدرت، جدزر مولو دا ، جدزر مار داا، جدزر 
دروا ال دددا  بالهدا بظهدور رّد الج دود بّلدّو طابحدة بمحبددة هللا وألسدد ة  تيمدور وسدانر الجدزر، بيسدابروا إلالهدا وكب د

هة إلى ملموت  هللا وأيّ وا بر د   ب  أ  مجمع تدخلو ه التمدودج روح الّدد  بد  أوج  اطّة بك ر هللا وعالون متوجد
ماويدةل  كلك المجمع وتحيط به ترالالدات الجماا المبارك السد

الحظوا اب ة الملموت أج   ألمسا در أمة الجماا المبدارك  الد  سدابرت لوحدداا إلدى جزكدرة او ولولدو  
و  حا يددة بد  اليابدان، وا ظدروا مددم  جداح ادكم الب دت بدد  إحددم جدزر الهداوا  واد  انن م دّولة بالاتوحدات الرد

جددزر الهدداوا ، بّددد أرددبحت سددبًبا بدد  ادايددة جمهددور مددن ال دددا ، ومددا أعظدد  مددا توبدّددت إليدده مدد   ددوبيك التدد  
سددابرت لوحددداا إلددى ألما يددا، بددريّ وا أند  دد د  ادد  تّددو  الالددو  علددى   ددر  احددات هللا تمكدددداا ج ددود ملمددوت هللا 

دًرا لد  حتددى أقدو  بده حداب  وتحيط بها ألط ار إلى اكم الجهات  ان متيسد اي الجماا المبارك وع اياتهل لالت السد
ددحارم والبحددار بددرعلى رددوت  رددرخة  يددا  الّدددمالن ولددو بدد  أ دددد الاّددر رددارًخا بدد  المدددن والّددرم والجبدداا والرد

ددًرا لدد  انن ولدد ًجددا التد ددالي  ا لهيدددة ولمددن اددكا لددي  متيسد كا بر ددا بدد  حسددرة عظيمددة عسددى أن بهدداء األبهددى  ومرود
 الوبدّم  هللا بكلكل

دة أمدة هللا ألمسدا در،   وانن ب  جزر الهاوا  وردت جماعة من ال دادو  إلدى  دواطح بحدر ا يمدان بهمد
سددت  ددرور ومددا أ دددد اددكا االبتهدداج، قسددًما بددرّد الج ددود لددو أند اددكم الب ددت المحترمددة أسد بددا ظروا مددا أعظدد  اددكا السد

دلط ة سدلط ة أبديددة وادكم ال دزدة عدزدة سدرمديدة، سلط ة لما  ا ت ع لط ة بمث  اكم ال ظمة، بهكم السد ظمة تلك السد
و ددكلك األمددر لددو يسددابر ب ددن المبلدّددالن إلددى الجددزر واألقطددار األخددرم أمثدداا قدداردة أسددتراليا، وجددزر  الوزكل دددة، 

وسديدة  لدى آسديا الرد لدى اله دد وجزكرة تسما يا، و كلك لدو الدكاّ مبلدّدون إلدى اليابدان وا  دالن وا  لدى الرد لدى  وركدا وا  وا 
وسدديين وأبّا سددتان بسددوي تمددون لسددارا   تددان  عظيمددة، ومددا أحسددن لددو أم ددن أن تسددابر جماعددة مددن الردجدداا 
سدددون ب بدددورا  ومدددرورا  وحددددة ال دددال   دددالن واليابدددان حتددددى تتوثددددر أواردددر المحبددددة وكمسد وال دسددداء سدددويدة إلدددى الرد

هللا وك  ددرون التد ددالي  ا لهيدددةل و ددكلك لددو أم ددن أن يسددابروا إلددى الّدداردة  ا  سددا  د وكدددعون ال دددا  إلددى ملمددوت
األبركّيدددة ويّومددوا بدد  جددزر   ددار ، وجددزر الددرأ  األخضددر وجددزر مددادالرا وجددزر ركو الددون وجددزر سددا ت الال ددا، 

ايدة وحددة وز جبار ومورك و  ولالراا بدعوة ال دا  إلى ملموت هللا وكرب وا ريحة يا بهاء األبهدى وأن الرب دوا ر 
ال ددال  ا  سددا   بدد  جزكددرة مدل ددّر وكترجمددوا  تًبددا ورسددان  إلددى لّددات أاددال  تلددك األقطددار أو الملداواددا بتلددك 
اللدّددات وك  ددرواا بدد  تلددك الجددزر والبلدددان، ويّدداا إند م دددن المددا  قددد امت دد  بدد  ج ددوهللا  أبركّيددا ولمددند اددكا 
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الم دددن مهمددا  ددان ثمالً ددا بهددو حجددر وعسددى أن توجددد بم ددالنة هللا بدد  أبركّيددا م ددادن ب ددركدة بت ثددروا بالهددا علددى 
واارل  جواار الملموت الزد

دي  موجدودة انن   وراوة الّوا إند اكم الحّر المحرقة أوقدت ب  الّلّو  داًرا ال تورد ، وأمدا   السد
دي ، وثمددة اسدت داد عجالدّ موجدود انن، ب  ضمانر ال دا  ب   تدى أقطار ال ال ، بل   البَر إ سان ل  الدتمن  السد

واددكا مددن الح مددة ا لهيدددة البالّددة التدد  تهدددي إلددى إالجدداد االسددت داد بدد  ال دددا  للّيددا  بربددع رايددة وحدددة ال ددال  
ل رق والّّر ي  ال ا  والتد الي  ا لهيدة ب  ال د  ا  سا  د وتروك  السد

وا الهمدة وا  روا خيردة التد دالي  ا لهيددة ب دد ادكم الحدّر بد  الجدزر البركطا يددة إكن يا أحبداء هللا! ابكل 
دوكد وال ددروك  والددد مارك واول ددا  سدبا يا وهللالجي دا وسويسدرا والسد يطاليدا وا  وبر سا وألما يا وال دمسا والمجر وروسيا وا 

ددّر والجبدد  األسددود وهللالّاركددا والالو ددان وأ دددورا  ول خت  ددتاالن ولمسددمبورو ومو ددامو وسددان والبرتّدداا وروما يددا والرد
مارك و وجزر باتركك و ورسي ا وسردال يا ورّلية و ركدت ومالطدة وآيسدل دة، وجدزر بدارو، وجدزر جتل دد، وجدزر 
ددباحل ولّددد بددكلت  حتدددى  ابددردي ، وأور  دد ، واسددط وا بدد  جميددع اددكم األقطددار مددن أبددر الهدددم سددطوذ  جمددة الرد

ن ضاعاوا الجهود أل  مردة و ادوا بالملموت األبهى ب  اكم األقطدار وال وارد  انن جهًدا  بالًرا ولم د   ب د ان
والجزر والمحاب  والم ان ، إك الجّ أن تتدسدع داندرة جهدود   و لدمدا اتدسد ت جهدود   زاد  جداح  ، لّدد الحظدت  

ه إلى أمثدر  ال  أند عبد البهاء واو ب  م تهى الضد   وا حيا الّوم ومركن ال يطالر حراًما ومع كلك توجد 
أقطار أوروبدا وأمرك ا وقا  على تروك  التد الي  ا لهيدة ب  الم ان  والمحاب  والمجدامع م ادًيدا بظهدور الملمدوت 
األبهى، والحظت   ال  أحاطت ترالالدات الجماا المباركل ث د ا ظروا مداكا ال دت  عدن راحدة الجسدد ورخانده وتربيده 

ا بهددكم الدددد يا الاا يددة ؟ ال  ددكد أند عاقبددة كلددك خسددران ا  سددان وخالبتدده، إكن الجددّ إلمددان الجسدد  وعددن التلددود
، والاددين  هللادددا  د قدد د الرد ددمود لل ددال  ا  سددا  د والرد ال دظددر عددن اددك األب ددار  لدهددا والتمددا  الحيدداة األبديدددة، ورجدداء السد

ددي  ددماو د الملددد د و اثددات روح الّددد  وا عدديء  لمددة هللا وادايددة مددن علددى األرن وتددروك  السد ال ددا  وا عددين  السد
، ادددكا ادددو ال مددد  ال ظدددي  وبّالدددر كلدددك ال همدددك ا  سدددان مثددد  سدددانر الحالوا دددات الوح ددديدة  وحددددة ال دددال  ا  سدددا  د
رضددانها، واددو م تهددى آمدداا المملمددة الحالوا يدددة بي دديّ ا  سددان علددى  والطدالددور بدد  متطلدبددات الحيدداة الجسددما يدة وا 

 سطح األرن عي ة البهان ل
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الددد يا تدروا أ دده مهمدا أردبح ل يسدا واسدتّرد وجمدع ثدروة طانلدة بإ دده لدن البلد  مدا  الحظوا ا  سان ب  اكم 
ددهوا الواسدد ة، وم ددرهللاها جميددع  ددمان مرات هددا جميددع األراضدد  الخضددراء بدد  اددكم السد تبلّدده البّددر، ألند البّددر السد

 يدة ب  د سدهولة ويسدر، الال ابيع واأل هار وا  ملك لها ال ال اد مهما أملت و رهللات وا  ت اا اكم ال د مة الجسما
وأحسددن مددن كلددك عي ددة الطدالددور، بهدد  بدد  أعددال  الّرددون بددوق الجبدداا لهددا أو ددار خالددر مددن قرددور الملددوك، 
ولدالها الهواء ب  م تهى ال دّداء، والميدام بد  م تهدى ال كوبدة، والم داظر بد  م تهدى الجمداا، واد  تّضد  أيدامهدا 

دا ا  سدان بإ دده مهمدا ارتّدى بد  ادكم الددد يا بلدن البلد  مدا وجميع بيادر تلك المروج ملمها دون ع اء أو  ّاء ل أمد
 تبلّه اكم الطدالورل

مون الدد الويدة إلى حدود ا عيداء والهديك بإ دده لدن   إكن اتدضح أند ا  سان مهما بكا من الجهود ب  ال د
  ال ديّ بد  يحر  على رخاء طالر رّالر ووبرة م ي ته، باتدضح   د الوضوح أند ا  سان لد  الخلدر مدن أجد

اددكم الدددد يا الاا يددة بدد  خلددر مددن أجدد  امتسدداّ الاضددان  التدد  ال حدددود لهددا والبلددوو إلددى سددمود ال ددال  ا  سددا  د 
لط ة األبديدة وعلي   وعلالهند البهاء األبهىل  والتدّردّ إلى ال تبة ا لهيدة والجلو  على سركر السد

 

 مناجاة

 م اجاة ليًي و هاًرا ب  دار الّرهللاة:  د  ا  تسابر من أج  التدبلي  تتلو اكم ال 

في  نادًيا بملكوتك  مُ الوری و  بين   ك  لهي تراني والهًا ُمنجذًبا إلی ملكوتك األبهی وُمشتعاًل بناِر محّبتِ إلهي إ
 ألوطانِ ا بعيًدا عنِ  خاء  والر   احة  اًل عليك  تارًكا الر  كِّ تو  واك  مُ ا ِس ُمنقطعًا عمّ  ،رجاءِ أل  ااسعِة هذه الّديار الشّ 

ظمی العُ  ك  لی جبروتِ ًعا إِ ليا خاِش العُ  ك  تبتِ لی ع  خاضًعا إِ  راِب غريًبا طريًحا علی التّ  لدانِ هائًما في هذه البُ 
 ك  أمرِ  ني علی خدمةِ يِّد  ؤ  حّتى تُ ، واآلصالِ  وِّ دُ غُ ل  ااًل في هِ بتًعا مُ تضرِّ حار مُ س  يالي وبطون األ  اللّ  حِ ن  ناجًيا في جُ مُ 

عالءِ  ك  ونشِر تعاليمِ   لِّ بكُ  ك  عبودّيتِ علی ني ق  فِّ و  ي و  رِ ز  أ   د  اشدُ  بِّ ها. ر  ومغاربِ  األرضِ  في مشارقِ  ك  كلمتِ  وا 
 يِّدُ ؤ  المُ  ربتي إّنك  أنت  ني في غُ س  شتي وجالِ ح  ني في و  س  نِ آ بِّ ي فريًدا وحيًدا في هذه الّديار. ر  نِ القوی وال تترك  

ّنك  أنت   ن  م  لِ   ع ع  ويُّ القديُر.الق تشاء علی ما تشاء وا 


