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 الّلوح الّثامن

في غرفة الهيكل المبارك وصباح  1916وقد صدر في صباح األربعاء الّتاسع عشر من نيسان سنة  
الخميس العشرين من نيسان في مسافرخانه وصباح الّسبت الثاني والعشرين في البهجة في حديقة الّروضة 

 المباركة بالعنوان التالي:

 

 هو هللا
 لكم الفداء!يا حوارّيي بهاء هللا! روحي  

إن حضرررة الموعررود قررد عّبررر عنرره فرري الكتررا  المقررّدس برررّ  الجنررود ،  الجنررود الّسررماوّية، والمقصررود  
برررالجنود الّسرررماوّية سرررم نفررروس انسرررلخت كّليبرررا مرررن عرررالم الّطبيعرررة البشررررّية وانقلبرررت إلرررى م  كرررة سرررماوّية ونفررروس 

اآلفاق وفي يد كّل واحد منهم صرور يرنفا الرّروح فري  ملكوتّية، فهذه الّنفوس سي ،شّعة شمس الحقيقة التي تنير
اآلفاق، وقد نجروا مرن الّصرفات البشررّية وعرالم الّطبيعرة المراّدّ  متخّلقرين براألخ ق انلهّيرة ومنجرذبين بالّنفحرات 

 ،  ،ّن الّرحمانّية كالحوارّيين الذين امتألوا من الّسّيد المسيح، سؤالء الّنفوس ،يًضا يمتل ون مرن حضررة بهراء هللا
محّبة حضرة بهاء هللا تتمّلك ،عضاءسم و،جرااءسم و،ركرانهم بحير  ال يبقرى ترلثير للعرالم البشرر  عليهراه إّن سرذه 
ذا ما توّجه ،حردسم إلرى قطرر مرن األقطرار ودعرا الّنراس إلرى ملكروت  الّنفوس جنود إلهّية تفتح الّشرق والغر ، وا 

الّرّبانّيرررة وكانرررت  هيرررًرا لررره ووجرررد األبررروا  مفتوحرررة ور،ّ القررر    هللا سررراندته جميرررع القرررّو المعنوّيرررة والّتلييررردات
والحصررون مهّدمررة، ويهرراجم وحررده جيرروي العررالم ويهررام جنررود العررالم مررن اليمررين واليسررار ويقررتحم صررفو  األمررم 
ون ويتغلغل إلى قل  القّو األرضرّية، سرؤالء سرم جنرد هللاه إّن كرّل واحرد مرن ،حبراء بهراء هللا يبلرا سرذا المقرام يكر

منالة حوار  بهراء هللا، إذن فاجهردوا بقلروبكم و،رواحكرم حتّرى تبلغروا سرذا المقرام األسرمى األعلرى، وتجلسروا علرى 
سرير الّسلطنة األبدّية وتضعوا على رؤوسكم انكليل الملكروتّي الجليرل الرذ  تسرطع جرواسره الّاواسرر علرى ممرّر 

 القرون واألعصاره

سممكم وابلغوا في طيرانكم ،وج الّسماء حّتى تراداد نورانّيرة قلروبكم المباركرة ،ّيها األحّباء األوّداء! ارفعوا  
يوًما فيوًما من ،نوار شمس الحقيقة و،عنري حضررة بهراء هللا، وتحيرا ،رواحكرم فري كرّل لح رة حيراة جديردة وتراو  
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ن عرن شررؤون سرذه الررّدنيا عرنكم  لمرات عررالم الّطبيعرة اوااًل كّليبررا، فتصربحوا نرروًرا مجّسرًما وروًحررا مصرّوًرا منقطعرري
ومّتصلين بشؤون العالم انلهّيه الح وا ،ّية ،بوا  فتحها لكم حضرة بهاء هللا، و،ّ  مقرام رفيرع ،علرى قردره لكرم، 
ذا مرررا ثملنرررا مرررن سرررذه الكرررلس بررردت لنرررا سرررلطنة سرررذا العرررالم الّترابرررّي ،حرررّ  مرررن ملعبرررة  و،ّيرررة موسبرررة يّسررررسا لكرررم، وا 

ذا وضع في ،حد الم يادين تاج حكم سذا العالم وطل  من كّل واحد مّنرا قبولره فر  شرّك فري ،ّننرا لرن الّصبيان، وا 
 نتناا  ولن نقبلهه إّن البلوغ إلى سذا المقام األعلى منوط بشروط:

الّشرط األّو :  الثبوت على ميثاق هللا ألن قّوة الميثاق تحفظ ،مر بهاء هللا مرن شربهات ،سرل الّضر  ،  
وركررن ديررن هللا المتررين، ولرريس سنرراك اليرروم مررن قرروة لررتحفظ وحرردة العررالم البهررا ّي  وسرري حصررن ،مررر هللا الحصررين

 غير قّوة الميثاق انلهّي وبغيرسا يحي  االخت   بالعالم البها ّي إحاطة الّطوفان الّرسي ه

م ومن البديهّي ،ّن محور وحدة العالم اننسانّي سو قّوة الميثاق ال غيره ولرو لرم يوضرع سرذا الميثراق ولر 
يررردّون برررالقلم األعلرررى ولرررم ينرررّور كترررا  العهرررد العرررالم كّلرررة كمرررا نّورتررره ،نررروار شرررمس الحقيقرررة الضرررطر  ،مرررر هللا 
اضطراًبا كّليبا، ولضربت الّنفوس التي ،سررتها األسرواء بمعاولهرا علرى جرذور سرذه الّشرجرة المباركرة، فسرّولت كرّل 

الع يم جا  فري الميردان عردد مرن البلهراء راجرين نفس سواسا وذس  كّل شخص مذسًبا، ومع وجود سذا الميثاق 
 هوسوف يرون أنفسهم في يأس شديد،ن يحدثوا في ،مر هللا ثغرة، ولكنهم جميًعا وهلل الحمد خابوا وخسروا 

إذن يج  على كّل فرد قبل كّل شيء ،ن يرسا قدمه في الميثاق حّتى تحي  به تاييردات بهراء هللا مرن  
أل األعلررى معينررة و هيرررة لرره، وتنفررذ نصررا ح عبررد البهرراء ووصرراياه فرري القلررو  جميررع الجهررات وتكررون جنررود المرر

 كالّنقي في الحجره

الّشرط الّثاني:  األلفة والمحّبة بين األحّباء إذ يج  ،ن يفتن ،حّبراء هللا ببعضرهم حببرا وينجرذ  بعضرهم  
ذا مررا التقررى ،حرردسم بررا ا ويضررّحي بعضررهم فرري سرربيل الرربعًّ اآلخررر، وا  آلخر فكلّنرره العطشرران بلررا إلررى بعررًّ ودب

معررين الحيرراة ،و العاشررم لقرري معشرروقه الحقيقررّي، ألن مررن ،ع ررم الحكررم انلهّيررة فرري  هررور الم رراسر المقّدسررة 
الّرّبانّية سي ،ن تلنس الّنفوس إلى بعضها فتجعلهم قّوة محّبة هللا ،مواًجا في بحر واحد و،اساًرا في حديقرة واحردة 

ي حكمة  هور الم اسر المقّدسةه فإذا تجّلت سذه الموسبرة الع مرى فري قلرو  ونجوًما في سماء واحدة، سذه س
األحّبرراء تبررّدلت عرروالم الّطبيعررة البشرررّية واالررت  لمررات انمكرران وتيّسرررت نورانّيررة الّسررماء حين ررذ يصرربح العررالم 

 بلجمعه جّنة األبهى ويصير كّل واحد من ،حّباء هللا شجرة مباركة تحمل ،بد  الّثماره
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لرى االّتحراد حتّرى ت هرر قرّوة األمرر البهرا ي وتتجّلرى فري فيا   لرى المحّبرة وا  ،حّبراء هللا البردار إلرى األلفرة وا 
عالم الوجروده إّن قلبري اآلن مشرغو  برذكركم فري منتهرى الهيجران، ولرو عررفتم مبلرا انجرذابي نحرو األحّبراء لبلرا 

 بكم الّسرور والحبور درجة توّله فيها بعضكم بعًضاه

ال :  سو ،ن ترسلوا المبّلغين إلى ،نحاء قطركم بل إلرى ،نحراء العرالم، ولكرن يجر  ،ن يكونروا الّشرط الثّ  
فرري ،سررفارسم علررى غرررار عبررد البهرراء فرري سررفره إلررى برر د ،مريكررا، مطّهرررين عررن كررّل لررو  ومقّدسررين وفرري منتهررى 

الح رتم ،ّن كثيرًرا  ن نعتالممإذا دخلتمم مدينتف فانفاتوا ىّمتا هاارهتا  تاالنقطا  ومصداًقا لقو  الّسّيد المسيح: 
لحاح، ولكّن سذا العبد ن ًرا لوصرايا الجمرا  المبرارك  من الّنفوس في ،مريكا ،رادت ،ن تقّدم الهدايا بكّل توّسل وا 
ونصررا حه لررم يقبررل شرريً ا ،بررًدا، مررع ،ّنرره كرران فرري بعررًّ األحيرران فرري عسررر شررديده ،ّمررا لررو قررّدم إنسرران إعانررة عررن 

 وفي هللا فليقبل المبّلا مقداًرا قليً  منها مرن ،جرل ابتهراج خراطره ويعريي عيشرة طي  خاطره وحسن سريرته وهلل
تقّشف، والقصد سو ،ن تكون نّية المبّلا خالصرة و،ن يكرون فرارغ القلر ، غنرّي الرّنفس، منجرذ  الرّروح، مسرتريح 

ذلررك ،ثّرررت ،نفاسرره  الفكررر، شررديد العررام، عررالي الهّمررة، و،ن يكررون فرري محبررة هللا شررعلة متوّسجررة، فررإذا كرران علررى
الّطرراسرة فرري الّصررخرة الّصررّماء، وبعكررس ذلررك لررن تحصررل منرره ،ّيررة ثمرررة، فررإن لررم يكررن اننسرران كررامً  فرري نفسرره 
ذا لم يمكن منقطًعا في نفسه كيف يستطيع تعليم االنقطا  لآلخرين؟  كيف يستطيع إاالة نقا ص اآلخرين؟ وا 

جهررودكم فرري ترررويهللا ديررن هللا ونشررر الّتعرراليم انلهّيررة بكررّل الوسررا ل الممكنررة ومنهررا فيررا ،حّبرراء هللا ابررذلوا  
تلسيس مجالس للّتبليا تجتمع فيها الّنفروس المباركرة ويقروم قردماء األحّبراء علرى جمرع الّشرّبان اليرافعين الّناشر ين 

ة ويشررحون لهرم تراريا األمرر المبرارك بمحّبة هللا في مردارس الّتبليرا، فيعّلمرونهم البرراسين انلهّيرة والحجرهللا واألدّلر
ويفّسرررون لهررم جميررع األدّلررة الررواردة فرري الكترر  والّصررحف انلهّيررة الّسررالفة حررو   هررور الموعررود، حتّررى يتضررّلع 
الّشررّبان فرري جميررع سررذه األمررور، ومنهررا تلسرريس دار لترجمررة األلررواح فرري ،ّ  وقررت تيّسررر ذلررك، فتباشررر الّنفرروس 

ات الفارسررّية والعربّيررة واألجنبّيررة ،و فرري لغررة ،جنبّيررة واحرردة  ترجمررة األلررواح وكترر  الفاضررلة المتضررّلعة فرري الّلغرر
االستدال  وتطبعها وتنشرسا في قاّرات المعمورة الخمسه ومنها تن يم تحرير مجّلة "نجمة الغر " بحير  تكرون 

الوقرا ع واألحردا ، ويجر  محتوياتها سبًبا في ترويهللا ،مر هللا فيّطلع الّنراس فري الّشررق والغرر  علرى المهرّم مرن 
،ن ال تخرج األحادي  في المجرامع العاّمرة والخاّصرة عرن نطراق ،مرر هللا برل تنحصرر جميرع المقراالت فري ،مرر 

 هللا وال تجر  فيها ،حادي  متفّرقة وال يجوا الجدا  بلّ  وجه من الوجوهه
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  يدخلونره فمرثً  يسرافر إلرى يج  على المبّلغين الذين يسافرون إلى األطرا  ،ن يعرفروا لغرة البلرد الرذ 
 اليابان من يتقن الّلغة اليابانّية، ،ّما من يتقن الّلغة الّصينّية فليسافر إلى الّصين وسكذا دواليكه

سررو  يكررون بعررد سررذه الحررر  العاّمررة لرردّ الّنرراس اسررتعداد ع رريم لاصررغاء إلررى الّتعرراليم انلهّيررة، ألّن  
  الّنراس جميًعرا ،ّن نرار الحرر  محرقرة للمعمرورة و،ّن ،نروار الّسر م الحكمة انلهّية من سذه الحر  سي ،ن يعرر 

العررام تنيررر العررالمين، و،ّن سررذه سرري ممررات وذلررك سررو حيرراة، سررذه فنرراء وذاك بقرراء، سررذه نقمررة كبررّر وذاك نعمررة 
ع مررى، سررذه  لمررات وذاك ،نرروار، سررذه ذّلررة ،بدّيررة وذاك عررّاة سرررمدّية، سررذه سادمررة لبنيرران الشررر وذاك مؤّسررس 
لسرررعادة اننسرررانه بنررراء علرررى ذلرررك لرررو نهضرررت نفررروس جليلرررة بالّشرررروط المرررذكورة وتوّجهرررت إلرررى ،طررررا  العرررالم 
وخاّصة من ،مريكا إلى ،وروّبا و،فريقيا وآسيا و،ستراليا واليابان والّصين، وسافر مبّلغون و،حّباء من األلمران إلرى 

قطار العالم وجراره كّلهرا لحصرلت مرن ،سرفارسم نترا هللا ،قطار ،مريكا و،فريقيا واليابان والّصين وبكلمة ،خّر إلى ،
 ع يمة خ   ،مد قصير، ولرفرفت راية الّس م العام و،نارت ،نوار وحدة العالم اننساني كّل اآلفاقه

يررا ،حّبرراء هللا إّن نرررّص الكتررا  انلهرررّي صررريح فررري: إّن شخصررين لررو تجرررادال فرري مسرررللة مررن المسرررا ل  
ّن الحكمرة انلهّيرة مرن سرذا األمرر  البراّت سري انلهّية واختلفا فيهرا وتناا  عرا حولهرا كران ك سمرا علرى الباطرل، وا 

ذا مررا  منررع حرردو  الجرردا  والّنرراا  بررين اثنررين مررن ،حّبرراء هللا، بررل عليهمررا ،ن يتحررّدثا بمنتهررى األلفررة والمحّبررة، وا 
لال المبررّين عررن حقيقررة حرردثت بينهمررا ،دنررى معارضررة واخررت   فليسرركتا وال يتكّلمررا حررو  الموضررو  ،بررًدا بررل يسرر

 الموضو ، سذا سو القو  الفصل وعليكم وعليهّن البهاء األبهىه

 

 مناجاة

لّ  َ لی  الىالك   الظ الم   د  مَ اش   لهي َمری َقد  إلهي إ ، َواىَمَرقت  ك   ،فاق  نائ رة  النّ   م ن   اآلفاق   الَممال ك 
ران  ن   َواشَمَعَلت   ق   ي  دال  َوالق مال  في َمشار   س  و ؤ  َمطروَىٌف َوالر  اد  فوَكٌف َواأَلجسس  مَ  ماء  دّ  ال  أَلرض  َوَمغارب ها، فَ ا الج 

، رَ ي َميدان  الج  راب  ف  وَىٌف َ َلی الم  ب  َمذ   ، َوان  ؤ ه َىم  ر  اَربّ   بّ  دال  َهالء  م  إ   ر  ظ  الء  الج  ه  غ فران  ل  او  وَ َعف  ل  اا َعين  َلي 
ه  النّ  أط  وَ  ه   عَ َقش  ی َمن  م  يراَن ىَ ف ئ هذ  َق َشم  م  ىَ ، ي اآلفاق  ف   ف  فَ ث  م َمماال   ي وم  غ  ل  اهذ  قَ س  الَىق  ی م شر  ا َأنوار   ف  ي 

َف هذا الظ الم  َوَيس   ، وَينَكش  فاق  َء ك  َما  الو  الم، َربّ   ل  ي  ،  ر  رات  َاى  م ن َهمَ  ه م  ذ  ق  ن  أَ الَممال ك  ا َأنوار  الس  الَاغااء 
ه   م  ه  َوَنجّ   ر  وَ  م  لوب ه  َوَألّ ف َبيَن ق   ،ماء  ه  د  ل  ال مات  الظ   م ن هذ  الم، َربّ   ه م  صارَ َأا   َنوّ  ل ح  َوالس  ه   ب ن ور  الص  م ن   م  َنجّ 
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الل  وَ  ه م  ذ  ق  ن  أَ وَ  ق مال  ب  َوال  ر  ىَ ل  اَهمرات   ف  م  ام ن َظالم  الا  ر   ،الغ شاءَ  م  ه  ر  َ ن َاصائ   ش  دی ر  اله  ب ن و  َبه م  و  ق ل وَنوّ 
د  ذ  ل  ال َك َوَهَاا َك ا َعد   ه م  ل  عام  م   ری، َوالم ب  ل  ال َك َوَرىَمم َك َفا  ا   ه م  ل  َو ام   ن   ي  َيرَمع  قد  َربّ   ،ياء  و  ق  أل َ ا ص  َفرائ  ه  م 
وب  ى  ل  ا طاَلت   ل  َمعموٍر  ا َمطم وٍر، َربّ  َقد ااَقت  ال ص   وب  م ر  الت  َمد  ش  اوَ  ر  َل ك  ، وَمَبد  ور  وَمَغر َهَرت  الن ف وس  د 

َقراءَ ل  ا الء  ؤ ه م  ىَ ر  افَ  ه  ف   ط  رّ  ي فَ  ه م  ك  ر  وال َمم   ف  َك ن ف   َعث  اا   َربّ  ، ا ما يشاء   َيشاء   ن  مَ  م  ي  َعفً في ا الد  َعًف خاش   وًسا خاا 
َقًف ا  ن  د  ل  اَعًف َ ن  َقط  دی م ن  ه  ل  ا نوار  أَ وه  ا  الو ج   ةَ رَ م َنو   َن الَوری، َربّ  ق د   ىات  َرًة ل َنفَ ناش   ناء  ر  َوالث  ك  ذّ  ل  ايا ناط  َك َبي   س 

وَره م ا آيات  َمَىب   ح  رَ ش  اوَ  ه م  ورَ ظ هوَره م َوَقوّ  أ ز   د  د  ش  ا د  َعفا إ ن ه م   الم بری، َربّ   كَ م  ص  ، َقد  ي  ال  َوَأنَت الَقو   ءٌ ا  ير 
م  َمر  ل  ا ي ن  َوَأنَت الم ع   زاءٌ جَ     َوا  ن ه م   واا ع  إ اّل ب َرى  َوال َمس   يان  ص  الع   ر  َج َاى  َمَمو   َربّ  َقد   ،ي  ه  الز  َعف  ل  اَمم َك ك ن  هذ   واس 

ل   می، َربّ  ع ظ  ل  ا كَ طاف  ذ ها إ اّل َأل  ق  ي ن   َيف  الَهوی فالاو  ي ه  ف وَس ف  إ ن  الن   َربّ   ،جاء  ر  ال َ ا لّ  ي ك  ف   ه  ل  ظ   َأز  مات  هذ 
ر  ش  ل  ا راج   وبَ ل  ق  ال   َهوات  َوَنوّ  نه  ك   ء  يَك اّلذي َسي ا  َمَىب م   ا س  ، َووَ ر  أل َ ا ل  م  وا َمرَ  ي نَ ذ  ل  ا ّااءَ ى  أل َ اق  فّ  جاء  طاَن و  أل َ اك 
ل  ل  اَل وَ ه  أل َ اوَ  اًّال  ب  ل  اداَن َوساَفروا إ ل ی و  َك، َوك ن  ا ل  ثًّ بَ ىام َك وَ َنفَ م شاًرا ل  ن  اوَ  كَ ب َجمال   دان  ى  م  ن  أَ  َمعاليم  َسه   م  َدم ه  ي َوى  ف   ي 

َنه م  َوم ع   ًفا م  َبم ه  ي ه ر  ف   ي  َبم ه  ًة في م ص  وَ َوَسل   م  م ه  بَ م ر  ل   َوكاش  ل م ه   فاءً َوش   م  م ه  ل  ل غ   واءً ورَ  م  م ه  ق  َوراَىًف في َمشَ  م  ي   م  ل ع 
ى  ل  ا تَ ن َك َأن  ا   الَعظيم ، وَ  ل  و الَفا  ذ   م  َمري  ل  ا تَ ن َك َان  إ   ،م  َ م ه  و  ًدا ل لَ ر  َوبَ  ى  ل  ا من  ر  م  ر   ع ع   . ي 

 


