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 الّلوح الخامس

حدددر ةرحدددة الجمدددا   1917وقدددد  ددددر حدددر  دددااح ايرواددداء الحدددادش والاندددر ن مدددن ندددهر نددداا   دددنة  
 الماارك حر البيت الماارك ااكا االانوان التالر:

مدداء الددرءحمن حددر المناطاددات الننديءددة: نيوحندلنددد، جد ددرة ايميددر إدوارد، نوحددا  كوندديا،   إلددأ بحاءدداء   وا 
ك،  ا كاتندوان، مانيتوادا، بونتدار و، بلبرتدا، كولومبيدا البر طانيءدة، يوكدون، مدانندش، بنكاحدا، نيدو براندويدك، كوويد

 كيو تن، جدر حرانكلين وجر نالند عليهم وعليهنء التءحية والثءناء.

 هو هللا
اء ويا إماء الرءحمن:  يا بيءها ايحاءاء ايودء

ل حر النرآن الاظيم قائاًل:   و ر د   بهذا بنءه ال تفاوت بين  من من تفاوتلن ترى في خلق الّرحيتفضء
ا، و وف  مخلوقات  ، حُيفهم من هذا بنءه ال تفاوت حتءأ بين ايقاليم، ولنن إقليم كندا ذو  م تنبل عظيم جدًّ
وءانيءة، ذلك بنء  ا، و وف تنمله لحظات الاناية اإللهيءة ويكون مظهر ايلطاف الرء تنون له بحداث جليلة جدًّ

فر عبد  رور خال   ياحته و فره حر ذلك اإلقليم، وحذءرنر النثير من النءفوس من ال ء البهاء وجد منتهأ ال ء
، وم تغرقون  ب المذهبرء إلأ مونتر ا  قائلين إنء بهالر هذه المدينة بةلبهم من الناثوليك وحر منتهأ التءا ء

ب ححرمتهم  حر التءناليد وليس لديهم ببًدا ا تاداد ل ماع نداء ملنوت  ، وان دلت علأ بعينهم حجب التءا ء
نت التءناليد من قلووهم علأ نأن لم تترك للحنينة حيها بثًرا، إنء  حب التءناليد  من مناهدة اآليات النبرى، وتمكء
ن بنرقت اكامل  المظلمة قد بحاطت اآحاق ذلك اإلقليم انكل ي تحيل ماه مناهدة بنوار نمس الحنينة وا 

تها، ولننء هذ ه إلأ مدينة مونتر ا ، ولمءا و ل قوء وايات لم تثاءط عدم عبد البهاء، حتوكءل علأ   وتوجء ه الرء
إليها الحظ بنء ايبواب مفتوحة والنلوب حر منتهأ اال تاداد، وقد بداحت قوءة الملنوت اإللهرء المانويءة كلء 

رور، ووذر بذوًرا حائل وقام عبد البهاء حر جميع المجامع والننائس حيها االمناداة ام لنوت   حر منتهأ ال ء
ن منها بيادر   وف ت نيها يد الندرة اإللهيءة، وال نكء بنء تلك البذور  وف تنبت نااًتا ر ءاًنا و وف تتنوء
عظيمة، ولم ينادعه بحد ولم يجادله إن ان عند ترو جه التءااليم اإللهيءة، وكان ايحاءاء حر تلك المدينة حر 

وحا نيءة ومنجذبين كلء االنجذاب بنفحات  ، وقد اجتمات بهمءة بمة   مك و ل جماعة من ببناء منتهأ الرء
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ة اإلقامة بيءاًما مادودات، ولننء نتائجها  الملنوت ووناته ا ورة متدايدة يوًما حيوًما واحرارة االغة، وكانت مدء
 رعها درًعا عظيًما حر بقلء دمان. تنون حر الم تنبل واحرة، إذ عندما يح ل دارع علأ تروة بإنءه يد 

ادرة منها نغمة   لهذا حأملر بن تنتال مونتر ا  حر الم تنبل انتاااًل ت اح ماه نغمة الملنوت ال ء
 عالميءة، وت ل نفثات روح الندس من هذا المركد إلأ نرق بمر كا وةروها.

 يا بحاءاء  : 

ماويءة حر ال تنظروا إلأ قلءة عددكم وكثرة ايقوام حولنم، ح  إنء خمس حاءات من النمح تحمل البركة ال ء
نء نجرة واحدة مثمرة تحير جماعة حر حين بنء بلف  وان ال ثمرة منه وال بثر، وا  حين بنء بلف قنطار من الدء
نء  ةااة من بنجار عنيمة ال حائدة منها، والرءما  حر ال حارش كثيرة ولننء اللئالئ يندر الح و  عليها، وا 

ماويءة، لؤلؤة واحد ة خير من بلف  حراء من الرءما ، وخا ة حينما تنون تلك اللؤلؤة مظهر البركة ال ء
و وف تظهر عمءا قر ب بلف لؤلؤ منها، حإذا ما حنرت مع كلء حاة من الرءما  بحالتها إلأ لؤلؤ، ولهذا 

نيويءة بم من النءاحية الملنوتيءة، بنتب إليكم مرءة بخرى إ ا  واء بنان من النءاحية الدء نء م تنبل كندا عظيم جدًّ
 و وف تدداد المدنيءة والحرء ءة يوًما حيوًما وكذلك  وف ت نر  حب الملنوت بذور الهداية الءتر بذرت حيها.

ثوا بلذائذ الاالم ا  روا من كلء قيد واجهدوا إذن ال ينرنء لنم قرار وال تطلبوا الرءاحة وال تتلوء لفانر، تحرء
ماويءة، اددادوا نوًرا يوًما حيوًما  انلواكم وبرواحكم حتءأ تثبتوا حر الملنوت ثبوًتا مكيًنا، اعثروا علأ الننود ال ء
ذا  ًوا إلأ عبتة الخالق ايحد، كونوا مظاهر الفيوضات اإللهيءة ومطالع اينوار ةير المتناهية، وا  حتددادوا تنرء

م بر لوا مبلءغين إلأ  ائر الواليات الننديءة وكذلك إلأ جر نالند واالد اي كيمو. حهؤالء المبلغون يجب بمكنك
يءد الم يح  ل وقا  ال ء بن يخلاوا الثءوب النديم كلءيًّا و لا وا النميص الجديد، وبن يولدوا والدة ثانية، كما تفضء

ا بوء  مرءة من برحام بمءهاتهم، وبن ين وا عالم الطءبياة كما وهذا يانر بنءهم يولدون من عالم الطءبياة كما ولدو 
ن وا عالم الرءحم، وبن يتامءدوا اماء الحياة وونار محاءة   ووروح الندس، وينناوا االنليل من الطءاام و نالوا من 

وح هوات حراًةا تامًّا ويمتلئوا االرء ماويءة، و تفرءةوا من جميع ايهواء والنء مءاء  المائدة ال ء خرة ال ء لوا ال ء حتءأ يحوء
بنفس طاهر إلأ ياقوتة متألءنة، والخدف إلأ  دف، ي يءروا التءراب اي ود حدينة ةنءاء كما تفال اه  حااة 
الرءويع، و جالوا ايعمأ يا ر واي مء ي مع والميءت يحيأ والخامد يضرء وي طع وعليكم وعليكنء التءحيءة 

 والثءناء.
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ؤالِء عباٌد انجذبوا بنفحاِت رحمانّيِتك واشتعلوا بالّناِر الموقدِة في شجرِة فردانّيِتَك، الّلهمَّ يا إلهي ه
وقّرت أعيُنُهم بمشاهدِة لمعاِت الّنور في طور أحدّيِتَك، ربِّ أطلْق لساَنهم بذكِرَك بيَن برّيِتَك وَأنطْقُهْم بالّثناِء 

ئكِتَك واشُدْد ُأزوَرهم على خدمِتَك واجعلُهم آياِت الُهدى بيَن عليَك بفضِلَك وعنايِتَك وأّيْدُهْم بجنوٍد مْن مل 
حيم.  خلِقك إنََّك أنَت المقتدُر المتعالي الغفوُر الرَّ

 وليتُل نانرو نفحات   هذه المناجاة حر كلء  ااح وم اء: 

ماوِ  كَ وزَ نُ ى كُ جَّ رَ تَ يَ  رَ يقِ هذا الفَ وَ  ةِ يَّ وتِ كُ لَ المَ  وَّةَ ى القُ نَّ متَ ي فَ يعِ ذا الضَّ ى هَ رَ تَ  يِإلهِ  يِإلهِ  هذا وَ  ،ةِ يَّ السَّ
ا هَ بِ  تَ ْص َص تَ اخْ  يتِ الَّ  ةِ عَ اِس الوَ  كَ تِ مَ حْ رَ بِ  لَ يلِ غَ ال اءَ فَ ُجو ِش رْ يَ  لَ يلِ هذا العَ وَ  ،ةِ يَّ دِ اأَلبَ  اةِ يالحَ  نَ يعِ مَ  اقُ تَ شْ يَ  آنَ مْ الظَّ 
، تَ نْ أَ  إالَّ  نٌ يعِ ال مُ وَ  ،تَ نْ أَ  إالَّ  رٌ يجِ وال مُ  ،تَ نْ أَ  إالَّ  رٌ يِص نَ  يلِ  َس يْ لَ  بِّ ى، رَ لَ عْ األَ  كَ وتِ كُ لَ مَ  يفِ  نَ يار تَ خْ المُ  كَ ادَ بَ عِ 
، كَ ونِ دُ  نْ ًعا عَ طِ قَ نْ مُ  ينِ لْ عَ اجْ  بِّ ، رَ كَ قِ لْ خَ  ةِ رَ يخِ  نَ يْ بَ  كَ مِ يالِ عَ تَ  ثِّ بَ وَ  كَ ِس دْ قُ  اتِ حَ فَ نَ  رِ شْ ى نَ لَ عَ  كَ تِ كَ لئِ مَ بِ  ينِ دْ يِّ أَ 
 تَ نْ أَ  كَ . ِإنَّ كَ ابِ تَ كِ  يفِ  هِ بِ  ينِ تَ رْ مَ ما أَ ًل بِ ، عامِ كَ تِ بَّ حَ ى مَ لَ ًتا عَ ، ثابِ كَ نِ يدِ  يًصا فِ لِ خْ ، مُ كَ تِ يَ انَ عِ  لِ يْ ذَ ًثا بِ بِّ شَ تَ مُ 

 .  ع عرُ يدِ القَ  زُ يزِ العَ  رُ دِ تَ قْ المُ 

 


