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 الّلوح الّثاني

ددب  الثثالدد  مددن  دداا  لددنة   بددي فربددة علددماعبف آقددا بددي الببدد   1917وقددد ردددر بددي رددااح بددول اللث
 الماارك احيفا االعنوان التثالي:

مدداء الددرثحمن بددي لدد  ع ددرة واليددة جنوايثددة بددي الواليددا  المتثحدددة ا مر  يثددة: دي و ددر،   علددأ بحاثدداء   وا 
ماليثة،  اروالبنا الجنوايثة، جورجيا، بلور دا، بالاامدا، مليلدببي، مار  ند، برجبنيا، برجبنيا ال غراية،  اروالبنا ال ث

 تبنيلي،  نتاكي، لو ز انا، بر انلو، بو  هوما، تكلاس علبهل وعلبهنث التثحيثة والثثناء.

 

 هو هللا
 ببثتها النثفوس الماار ة المحترمة:

الندددرون الحدبثدددة قدددد بجمعدددوا علدددأ بنث  طأ وب لدددفةعن ب لدددفة الندددرون الولدددطأ وعلمددداء الندددرون الولددد 
نيا هددي بقطددار المنطنددة المعتدلددة،  نث العنددوب وا ب ددار ببهددا تبلددا منتهددأ الكمدداب وااللددتعداد  بحلددن بقطددار الدددث
والنابليثة الحضار ثة بي منتهأ النوثة، بإذا دقثنتل النثظر بدي التثدار ا اتثضدك لكدل بنث م داهبر الرثجداب بكثدرهل بدرزوا 

 من المنطنة المعتدلة، وبنث ا قفث من النلبف منهل من المنطنة المتجمثدة بو المنطنة الحارثة.

واآلن هذه الواليا  الل  ع درة مدن الواليدا  المتثحددة هدي بدي منتهدأ االعتدداب وتتجلثدأ ببهدا  مداال   
وعددة،  نث اعتددداب المنددان ولطابددة المندداظر وجمدداب ا قلدد يل لددت تدد ثبر عظدديل علددأ عددالل عددالل الطثبيعددة امنتهددأ الرث

لددة ا لهيثددة  اندد  بمددزجتهل بددي منتهددأ االعتددداب  ، حتثددأ بنث المظدداهر المندث العنددوب وا ب ددار  مددا دلثدد  التجدداّر
دددهل  تهل ولددد متهل بدددي فايدددة الكمددداب و انددد  بنبدددتهل بدددي منتهدددأ الندددوثة وقدددواهل بدددي منتهدددأ الكمددداب وحوالث وردددحث

 ة خارقة.الظثاهر ثة والااطنيثة  ان   دبدة ارور 

عنث هذه الواليا  الل ث ع رة االنثلاة علأ الواليدا  المجداورة هدي بدي فايدة االعتدداب، بد  بددث بن ي دون  
ددا، وتلددط  ببهددا  ددمس  ، وال بدددث بن تددتثثر ببهددا نفثددا  روح الندددس تدد ثبرشا عظيمش للتثعدداليل ا لهيثددة ببهددا تجددفث خددا ث

ّث نلددداقل حديندددة الحنددداق  والمعددداني هبواشدددا الحنيندددة بدددي ب ددددث حرارتهدددا ويمدددو  احدددر محاثدددة   م دددا وتهددد دددا عظيمش وجش
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ا، وتنت دددر منهدددا نفحدددا  النددددس انت دددارشا عددداج ش، الحمدددد ن بن الفبوضدددا  ا لهيثدددة ال نهايدددة لهدددا، ونغمدددة  لدددر عش
اثانيثددة بددي ب دددث التثدد ثبر، والنثبثددر ا عظددل بددي ب دددث ع ددراى وجنددود الملكددو  ا علددأ بددي بلددر  هجددو  ل، التثعدداليل الرث

دلف والخلدف،  ، وهمثة ا حاثاء باق  همدل اللث بف، والنلّو ب دث لطوعشا من النثور الكهرااقيث وا للن بحدث من اللث
مددان  والنثفددوس بددي منتهددأ االنجددذاّ ونددار محاثددة   بددي منتهددأ اال ددتعاب، بدد  بدددث مددن بن نغتددنل بررددة هددذا الزث

وح ّ االننطا  عن  فث راحة ونعمدة واافتنامشا  ثبرشا، و جّ عدل التثهاون لحظة واحدة، بج لدتنرار وتضدحية الدرث
ور  داطعة بدي هدذا الددث والماب جميعها بي لببف مالك الوجود، حتثأ ي تدث نفوذ النوى الملكوتيثدة وتنبدر ا  دعثة اللث
الجدبد عوالل العنوب وا ب ار، لند انت ر  النثفحا  ا لهيثة بي بمر  ا مندذ نحدو ثد   وع در ن لدنة، ولكدن لدل 

و لبددد ، وبملدددي اآلن بن يندددول بحاثددداء   اندددوثة لدددماويثة ونفحدددا  رحمانيثدددة تحردددف حر دددة وا دددتعاب  مدددا بناغدددي 
وانجددذااا  وجدانيثددة وببوضددا  لدداحانيثة وجنددود لددماويثة م ددتعلبن بنددار محاثددة  ، بدديعلث الخبددر الددوببر بددي زمددن 

نغمددة يلدبر، وتلددط   ددمس الحنينددة لددطوعشا ادت تت  ددأ وتنمحددي ظلمددا  عددالل الطثبيعدة، وتعلددو مددن  ددف زاويددة 
ددة،  ّث الحر دة بدي ا جلدال المتجمث حر ا نغال بتحرثك العالل ا نلاني ويطدّر بهدا، بتدد بديعة وتردح طبور اللث
مثاء من بثر حرارة محاثة  ،  ان  برمبنيا قبف بلفيث لنة ظلمدا  بدوى  خور الرث وتطبر النثفوس الثتي هي  الرث

ك علددأ تلددك الجهددا ، واالنثتبجددة بردداك ذلددك النطددر ظلمددا  ثددلث بلددرع  نفددس ماار ددة واحدددة مددن ت مددذة الملددي
م ددددرقشا منبددددرشا، ومددددن هددددذا بتثضددددك مددددا ترددددن  قددددوثة الملكددددو ، عذن بدددداطمقنثوا االتثوبينددددا  الرثحمانيثددددة والتث ببدددددا  
مدانيثة، وتندثلوا وتنزثهوا عن هذا العالل ومدا بيدت ولدتكن نوايداكل خالردة، واقطعدوا  دفث ع قنكدل بهدذا العدالل،  الرث

وح خفيفبن لطيفبن، وقوموا اعزل رالا وقلّ طاهر وروح ملتا رة وللان ناط  علأ ترو ج و ون وا  جوهر الرث
يالدة  دعّو االلث التثعاليل ا لهيثة، حتأ تنرّ خيمدة وحددة العدالل ا نلداني بدي قطدّ بمر  دا، وتنتددل جميد  ال ث

يالددة ا لهيثددة عدددب ورببددة نحددو الجميدد  ،  نث جميدد  ملددف العددالل بفنددال   و  هددو ا لهيثددة، ومددن المعلددول بنث اللث
توف، وقد خل    جمي  هذه ا فندال وحفظهدا ورزقهدا وراثاهدا، ب يثدة رببدة بعظدل مدن رببتدتن علبندا بن  الرثاعي الرث
داا  الجاهليثدة، وبرداحنا رتوبدبن بجميد  بفندال  ن  ره بلف   ر بي  فث آن،  نندا ارتحندا ون الحمدد مدن التثعرث

 ار منتهأ آمالنا خدمة الجمي  والنيال علأ ترابتهل قيال ا ّ الحنون وعلي ل وعلبهنث التثحيثة والثثناء.  ور

لَبتُف  دف عنلدان يلدابر علدأ مددن وقدرى هدذه الواليدا  لن در التثعداليل ا لهيثدة ببهدا هدذه المناجداة بدي  دفث  
 رااح:
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 ُهو للّا 

 كَ كلمت   ائم األمور، قاصًدا العالء  عظا بم  هتَ اقتداري مُ ي وعدم استعدادي و لهي تراني َمَع ُذلّ إلهي إ
ّني كَ نادًيا لنشر تعاليم   ،مهور  جُ بين ال   دس، القُ  روح   ني نفثاتُ يّ دَ ُيؤَ  ن  أَ بهذا ااّل  قُ ف  وَ تَ أَ  ال بين العموم، وا 
 ات  اًبا والقطرَة بحوًرا وأنهاًرا والّذرّ عق بابَ الذ   لُ عَ ج  اّلتي تَ  كَ بي توفيقاتُ  حيطَ علی وتُ األ كَ ملكوت   نودُ ني جُ رَ وينصُ 

 كَ بيَن خلق   عوت كَ ونُ  دكَ حام  لساني بمَ  طقَ ينفذة  حّتی ايّ دني بقّوت َك القاهرة  وُقدرت َك النّ أَ  بّ  رَ  ا،موًسا وانوارً شُ 
ّنك علی كلّ  شيٍء قد ،كَ ومعرفت   حّبت كَ مَ  جناني برحيق   ويطفحَ   ع ع  يٌر .إّنك أنت المقتدُر علی ما تشاُء وا 

 


