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 الّلوح الّرابع

فبي ررفبة الجمبال المببارل ببال نوان  1917وقد صدر في ليلة الخميس الخامس عشر من شببا  نبنة  
 الّتالي:

إلببببب احّببببباء   وّامبببباء الببببّرحمن فببببي إحببببدو عشببببرة واليببببة رريّيببببة مببببن الواليببببا  المّتحببببدة: نيوم نببببي و،  
انبا، ايبدا،و، اورينبون، واشبنطن علبيهي وعلبيهّن الّتحّيبة  ولورادو، اريزونا، نيفادا،  اليفورنيا، وايومنغ، يوتا، مونت

 والّثناء.

 

 هو هللا
 يا احّباء   وّاماء الّرحمن المختارين في الملكو :

إّن والية  اليفورنيا المبار ة علب شبه  بير باألرض المقّدنة اي قطر فلنطين، فهواؤ،ا في منتهب  
فلنطين في تلل الوالية في منتهب الّنضارة، وحين مّر عبد  االعتدال ونهولها في منتهب االّتناع، وفواكه

البهاء بتلل الجها  راو نفنه و أّنه في فلنطين ألّن الّشبه بين ،ذين اإلقليمين تاّي من جميع الجها ، حّتب 
اّن نواحل المحيط الهادي  ّلها متشابهة لنواحل األرض المقّدنة، وحتب اّن اعشاب األرض المقّدنة قد 

في تلل الّنواحل مّما اثار د،شة  بيرة، و ذلل تشا،د في والية  اليفورنيا ونائر الواليا  النريّية آثار نبت  
ا، والّشالال  فيها بمنتهب  ا والوديان نحيقة جدًّ من عجائب عالي الّطبي ة تحّير ال قول، فالجبال شا،قة جدًّ

البر ة، وحيث اّن ذلل القطر المبارل يشبه الجالل، واألشجار بمنتهب الفخامة والّترية بمنتهب الخصب و 
األرض المقّدنة، واّن ارضه  الجّنة ال ليا و أّنها ارض فلنطين، ولّما  ان الّشبه بين القطرين طبي يًّا لذا 
يجب ان يتشابها مشابهة ملكوتّية ايًضا. إّن انوار الفيوضا  اإللهّية قد ظهر  من فلنطين، وّاّن اكثر انبياء 

نادوا بملكو    من ،ذه البق ة المقّدنة، ومنها نشروا الّت اليي الّروحانّية وت ّطر  مشاي  بني إنرائيل
الّروحانّيين وتنّور  عيون الّنورانّيين، وتشّنف  آذانهي ووجد  قلويهي الحياة األبدّية من ننيي ملكو    

انّية، ثي نر  من ،ذه البق ة إلب جميع المحيي لألرواح، واقتبن  من اشّ ة شمس الحقيقة الّنورانّية الّريّ 
 اوروّبا وامري ا وآنيا وافريقيا وانتراليا.
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فاآلن يجب  ذلل ان تتشابه  اليفورنيا ونائر الواليا  النريّية باألرض المقّدنة تشابًها م نويًّا،  
ملكو    جميع وتنتشر من تلل البقاع والّديار نفثا  روح القدس إلب جميع امري ا واوروبا، ويطرب نداء 

اآلذان، وتمنح الّت اليي اإللهّية حياة جديدة وتندو األحزاب المختلفة حزًيا واحًدا، وتنتقّر األف ار المت ّددة في 
مر ز واحد، ويت انق شرق امري ا مع رريها وتمنح انشودة وحدة ال الي اإلنناني جميع البشر حياة جديدة، 

مري ا حّتب تنت ش  ذلل اوروّبا وافريقيا بنفثا  روح القدس، وتضحي وترتفع خيمة الّنالي ال اي في قلب ا
الهيئة االجتماعّية البشرّية في نشأة جديدة، ويصبح ال الي عالًما آخر. و ما تتجّلب في والية  اليفورنيا ونائر 

يا  النريّية اآلثار ال جيبة ل الي الّطبي ة  ذلل يجب ان تتجّلب فيها آثار ملكو    ال ظيمة حّتب يطابق الوال
 الجند والّروح ويصبح الّظا،ر عنوان الباطن ويصبح الملل مرآة الملكو .

 وفي اّياي نفري وتجوالي في تلل الجها  شا،د  فيها مناظر خالبة وحدائق عاّمة وبناتين رّناء 
وانهاًرا دافقة ومجامع عاّمة وشا،د  الّرياض والمزارع والّثمار والفواكه والّنهول الفنيحة الوان ة، و ان لها 
وقع حنن في نفني وال تزال الّذ ريا  عالقة في خاطري حّتب اآلن، وقد نرر  بصورة خاّصة بمحافل نان 

وا إليها من مدن اخرو وال تمّر بخاطري فرننين و واو الند ومجالس لوس انجلوس وباألحّباء اّلذين وفد
 ذ را،ي إال وينتابني فرح ليس له حدود.

اتمّنب ان تنتشر الّت اليي اإللهّية في جميع تلل الواليا  النريّية انتشار اشّ ة الّشمس، فيتجّلب  
واآلية  ألرضأَو لم يسيروا في اواآلية المبار ة  بلدة طّيبة ورّب غفورمصداق اآلية الفرقانّية المبار ة 

 فانظروا إلى آثار رحمة هللا.الكريمة: 

إّن الميدان وهلل الحمد وانع في ،ذه الوالية ب ونه وعنايته، وّاّن ال قول في منتهب الّنمّو وّاّن ال لوي  
والم ارف في منتهب االنتشار، وّاّن القلوب اشبه بالمرايا وفي منتهب الّصفاء واالنت داد، وّاّن احّباء   في 

هب االنجذاب، لهذا فأملي ان تن قد فيها محافل الّتبليغ مرّتبة منتظمة، ويرنل منها مبّلنون  املون إلب منت
المدن وحتب إلب القرو لنشر نفحا   ، يجب ان ي ون المبّلنون نفوًنا ملكوتّيين، رّيانّيين، رحمانّيين، 

نتهب الّثبو  واالنتقامة والّتضحية، وال يتقّيدوا في نورانّيين، وي ونوا روًحا مجّنًما وعقاًل مصّوًرا وينهضوا بم
انفار،ي بقيود الّزاد والّلباس بل يحصروا األف ار في فيوضا  ملكو   ، ويلتمنوا تأييدا  روح القدس 
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ا وي ّطروا المشاي ب طر الجّنة األبهب بقّوة إلهّية وانجذاب وجدانّي وبشارة رّيانّية وتنزيه وتقديس نبحانّي، ويتلو 
 ،ذه المناجاة يوميًّا:

 جاحِّ الفالح والنّ  إلی أوجِّ  بشديد القوی، حّتی يطيرَ  يران أيِّّدهُ كليل الجناح بطْيُء الطّ  ذا طير  هلهي إلهي إ
 علی، وَتَتلذََّذ اآلذانُ باسمك األ رجاءِّ األ  ديُرُه في كلِّّ ه ويرتفعَ  ،وانشراح  في هذا الَفضاءِّ  سرور   بكلِّّ  فَ وُيرفرِّ 

وال  ،إّني فريد  وحيد  حقير  ليَس لي ظهير  إال أنتَ  الهدی، ربِّّ  بمشاهدة آياتِّ  األعينُ  وتقرَّ  اءِّ دمن هذا النّ 
ني في إعالء كلمتك رْ صُ نْ اوَ  َك،وأّيدني بجنود مالئكتِّ  كَ ني علی خدمتِّ قْ فِّ نصير  إاّل أنت، وال مجير  إاّل أنت، وَ 

قْ نْ أَ و  ّنكَ  ء،غراونصير الص   عفاءالض  عين إّنك  مُ  َك،يَّتِّ رِّ بين بَ  كَ ني بحكمتِّ طِّ  .  العزيز المختار المقتدرُ  أنتَ  وا 
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