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 الّلوح الّثالث

فددغ فرفددة الهيلددا الم دداري فددغ البهدد   1917وقددد ردددر قبهددا خهددر الخمدديم الثاددامن مددن  دد ا   ددنة  
 الم اري  علاء  العنوان التاالغ:

ماء الراحمن فغ اثنتغ ع رة والية مرلزيدة فدغ الواليدا  المتاحددة: م ديوان، وي لن دن،   إلى أح ااء هللا وا 
ددمالية، داتوتددا الجنوزياددة، مهددزور ، نبرا ددلا، لددانزام علددهه  إلهنددو ، إنددديانا، أو،دداهو، مهني دد وتا، آهددوا، داتوتددا ال ا

 وعلههنا التاحياة والثاناء:

 

 هو هللا
اء:  يا أح اائغ القدماء وندمائغ األودا

 يختّص برحمته من يشاء.قال هللا تعالى فغ القرآن العخي   

  المتاحدددة ،ددغ  مثا ددة قلدد، أمريلددا، فالقلدد، هددرت   إنا ،دد ا الواليددا  االثنتددغ ع ددرة المرلزياددة مددن الواليددا 
بجميددأ أعضدداء ج دد  اون ددان وأجزائددا، وا  ا رددار القلدد، قويءددا تقددوا  األعضدداء للاهددا، وا  ا لددان القلدد، ضددعي  ا 
، لدد ا توفاقدد   و،ندد  جميددأ أرلددان الج دد ، ف دديلافو لاندد  وب الحمددد مندد  بدايددة انت ددار ن حددا  هللا القلدد، القددو ا

 ناهتا إلى أمور عخيمة: عون هللا وع

إنا الناداء إلى الملتدو  ارت دأ فدغ بدايدة األمدر مدن  ديلافو، و،د ا مهدزة عخمدى  دتتون مددار  أّواًل:  
 افتخار  يلافو فغ القرون القادمة والعرور التاالية.

ا مددن النا ددوم الاتددغ ،ددغ فددغ أعلددى درجددا  الثابددو  واال ددتقامة نهضدد  فددغ تلددي ال قعددة  ثانًيا:  إنا عدددد 
دددة ومنزا،دددة حتادددى اةن عدددن أ ا فلدددر، و،دددغ م دددوولة فدددغ تدددروي  ا لم ارلدددة علدددى إعددد،ء للمدددة هللا، وقلوزهدددا مقدا ا

 التاعالي  اولهياة  حهث نداء الملتو  األعلى مرت أ فغ الثاناء علهها  رورة متتا عة.
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م  أح ادداء هللا فههددا، إنا عبددد البهدداء خدد،ل أ دد ارا فددغ أمريلددا قددد مددرا   دديلافو لددرار ا ومددرار ا وآندد ثالًثا: 
 وأقا  فهها فترة طويلة و وا فهها لي،  ونهار ا ب لر هللا وزدعوة الناام إلى ملتو  هللا.

إنا لاا تأ يم ت ا فغ  يلافو  رى إلى  قيادة األطدراو واألتنداو  دريان مدا يخهدر فدغ القلد،  رابًعا: 
 ويبرز نحو جميأ أعضاء الج   وأنحائا.

ل م ددر  خامًسااا:   ددم فددغ  دديلافو، و،دد ا  ددرو ومنق ددة ال حدددا لهددا، إنا أوا ق أ لددار فددغ أمريلددا قددد تأ ا
نو ا ومجلاتها  م أمثال مؤتمر،ا ال ا و وو تتولاد من م رق األ لار ، ا ألوو م ارق األ لار، لما  وو هتأ ا

اء، ولد لي )نجمة الور،( ولجنة النا ر القائمة فهها على ط أ األلواح والرا ائا ون در،ا فدغ أقطدار أمريلدا جمعد
اال تعدادا  الجارية اةن ل،حت ال  منا  ة القرن ال ا،بغ لتأ يم ملتو  هللا فأملغ أن هدت ا  لدي االحت دال فدغ 
نا لدداا األنبيدداء مددن البدايددة إلددى خددات  الرا ددا للاهدد   منتهددى اوتقددان، حتاددى هرت ددأ نددداء التاوحهددد: "ال إلددا إالا هللا" وا 

درق على الحقا من عند هللا، وترفرو ر  د،  العدا ا فدغ ال ا اية وحدة العدال  اون دانغ وتبلدل إلدى األ دماة نومدة ال ا
دبا، وتنجد ، جميدأ القلدو،  ملتدو  اللدا، وترت دأ خيمدة التاوحهدد فدغ قطد،  دد جميدأ ال ا والور،، وت دتقي  وتتمها

دح، القاتمدة  أمريلا، وتطدر، نومدة مح ادة هللا لداا األمد  والملدا، ويرد ل  دطل الوبدراء جنادة أبديادة، وتت دتا  ال ا
وت رق  مم الحقيقة  أ دا او راق، فا عوا يا أح ااء هللا  قلو ل  وأرواحل  لغ تحرا األل ة والمح اة واالتاحاد 
واالتا دداق فددغ القلددو،، وتردد ل جميددأ الناوايددا نياددة واحدددة وجميددأ الناومددا  نومددة واحدددة، وتتولادد، قددواة روح القدددم 

قدددوى عدددال  الطابيعدددة، ،ددد ا ،دددو العمدددا العخدددي ، لدددو حقاقنددداا ترددد ل أمريلدددا مرلدددز  حهدددث ت دددتولغ علدددى جميدددأ 
نيا ال انيددة ال ت ددتقرا آن ددا  ددنوحا  الراحمانياددة وي ددتقرا  ددرير الملتددو  اولهددغا  لدداا ح ددمة وجدد،ل. إنا ،دد ا الدددا ال ا

نا لدداا  نا لدداا بنيددان فههددا هنهددد  فددغ المدد ل، وا  ل، وا  عددزاة وجدد،ل هنمحددغ  علددى حالددة واحدددة، و،ددغ فددغ توهاددر وتبدددا
ويزول، ولتن ملتدو  هللا  داقو والعدزاة والح دمة الملتوتهاتدان قائمتدان إلدى األبدد، فالحردهر فدغ ملتدو  هللا يلدون 
هددان نحددو الواليددا  المرلزياددة  نهوياددة. إنا  ددمعغ و رددر  متوجا ددلطنة الدا لدددى اون ددان العاقددا أعخدد  مددن  ددرير ال ا

وا ، لعاا نومة من ن وم م ار  لة تبلل م معغ من أولئي الا هن ،  م ارق مح اة هللا ونجو  أفق التانزيا على الدا
والتاقديم الاتغ تنهر ، ا العال  المخل  وت عث الحياة فغ ، ا العال  المها ، إنا  درور عبدد البهداء مقردور علدى 

  لي وأملغ أن تر حوا موفاقهن فغ تحقيقا.
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نقطداة والتانزيدا عدن نقدائل عدال  الطابيعدة والتاقدديم بناء  على  لي هج، أن يقو  ن وم فدغ منتهدى اال 
عددن التاعلاددق بهدد ا الحيدداة وحياددة بن حددة الحيدداة األبدياددة، وي ددرة إلددى األنحدداء المجدداورة للواليددا  المرلزياددة  قلددو، 
ندة نورانياة وأرواح  ماوياة و،ماة ملتوتياة وانج ا، وجددانغا وأل دن ناطقدة وزيدان واضدل وتبلادل النادام فدغ لداا مده

ددا  دد،  العددا  عزف  وقريددة وتهدددهه  إلددى الورددايا والنارددائل اولهياددة وتددرواا وحدددة العددال  اون ددانغ وتعددزو لحددن ال ا
ا ولدداا خامددد م ددتع،  ويجددد لدداا مهادد  الحيدداة األبدياددة وين دد  لدداا لامددا ويقهن ددا  ددوو  يودددو  ددا لددا أردد ا  ددميع 

 هتحقاق  لي وعليل  وعليلنا التاحياة والثاناء.

 

 الناا رون لن حا  هللا ، ا المناجاة فغ لاا ر اح وم اء: لَهتا   

 

تَ ُر بِّما َهدَ ك  ش  َلَك الَحمُد َوال   بِّّ َربِّّ رَ  مَ َتقِّ الُمس   راطَ ي هَذا الصِّّ ب ك تَ َوَسلَ  ،ي َسبيَل الَمَلُكوتِّ نِّ ي  الَممُدوَد،  ي 
ر   ، وَ س  َمَلُكوتِّ الَ  نُيورِّ الُقدسِّ مِّ ي َنَغماتِّ طُ َتنِّ َمع  س  أَ نوارِّ وَ الَ  ةِّ دَ َت َبَصري بُِّمشاهَ َوَنوَّ تَِّك بَّ حَ َقلبي بِّمَ  تَ َذب  تَ ج  ارارِّ
نَ  ، َربِّّ ب  الَ  َبي  َي بِّاس  أُ ي بُِّروح الُقدسِّ َحتَّی نِّ يِّّد  أَ رارِّ نام، َربِّّ ورِّ َمَلُكوتَِّك َبيَن الَ بُِّظهُ  رَ شِّّ بَ أُ وام، وَ ق  َك َبيَن الَ مِّ نادِّ

َك، َوَكليُل اللِّ إِّّني َضعيٌف َقّوني بُِّقدَرتَِّك  كرَِّك َوَثنائَِّك، َوَذليٌل عَ نِّ ق  طِّ ن  أَ سانِّ َوُسلطانِّ ولِّ في خُ لد  ازني بِّ زِّ ي بِّذِّ
راًجا َوّهاًجا َوَنجًمانِّ َعل  ج  اي بَِّعَتَبةِّ َرحمانّيتَك، َربِّّ نِّ ب  َقرِّ  َمَلكوتَِّك، َوَبعيدٌ  وَنًة حُ َكًة َمش  بازًِّغا َوشَجرًة ُمبارَ  ي سِّ

هِّ الثمارِّ ُمَظلِّ لَ ابِّ  ، دِّ َلًة في هذِّ ُر الُمختاُر .    ع عيُز َت الَعز ن  أَ َك نَّ إِّ يارِّ  الُمقَتدِّ

 


