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املجموعة األولى
تشمل على ثمانية ألواح

الّلوح األّول
وقد صدر في صباح اإلثنني 26 آذار 1916 في البهجة في غرفة الهيكل املبارك بالعنوان التالي:

إلــى أحــبّاء اهلل وإمــاء الــرّحــمن فــي تــسع واليــات شــمال شــرقــي الــواليــات املتّحــدة: مــني، نــيوهــامــبشايــر، رود 
آيـــالنـــد، كـــناتـــيكت، فـــيرمـــونـــت، بـــنسيلفانـــيا، مـــاســـاتـــشوســـتس، نـــيوجـــيرزي، نـــيويـــورك عـــليهم وعـــليهّن الـــتّحيّة 

والثّناء.

هو اهلل

أيّـها املـنادون الـّسماويّـون إّن هـذه األيّـام أيّـام الـنّوروز وإنّـي أذكـر دائـًما فـيها أولـئك األحـبّاء األوّداء وألـتمس 
لـهم مـن عـتبة الـوحـدانـيّة اإللـهيّة كـّل تـأيـيد وتـوفـيق حـتّى تشـتعل تـلك املـجامـع اشـتعال الـّشموع الـّساطـعة فـي 
الجـــمهوريّـــات األمـــريـــكيّة فـــتتنّور بـــذلـــك الـــقلوب بـــأنـــوار مـــحبّة اهلل وتـــزيّـــن أنـــوار الـــتّعالـــيم الـــّسماويّـــة الـــواليـــات 

األمريكيّة وتتأّلق أنوارها.

هـــناك قـــليل مـــن األحـــبّاء فـــي بـــعض أنـــحاء الـــواليـــات الـــواقـــعة فـــي شـــمال شـــرقـــي الـــّساحـــل األطـــلسي: مـــني 
نــيوهــامــبشايــر، مــاســاتــشوســتس، رود آيــالنــد، كــناتــيكت، فــيرمــونــت، بــنسيلفانــيا، نــيوجــيرزي ونــيويــورك. ولــكن 
الـنّاس فـي بـعض مـدن هـذه الـواليـات لـم يـتنّوروا بـعد بـأنـوار املـلكوت وال خـبر لـهم فـيها عـن الـتّعالـيم الـّسماويّـة، 
لهـذا لـو اسـتطاع كـّل واحـد مـنكم أن يسـرع نـحو هـذه املـدن ويـتوهّــج فـيها بـنور الهـدايـة اإللـهيّة تـوهّــج الـنّجوم 
الـــزّاهـــرات فـــليفعل، وقـــد قـــال ســـبحانـــه وتـــعالـــى وتــرى األرض هــامــدة فــإذا أنــزلــنا عــليها املــاء اهــتزّت 
وربــت وأنــبتت مــن كــّل زوج بــهيج. ويـــريـــد ســـبحانـــه بـــذلـــك أّن األرض تـــراب أســـود إال أّن ذلـــك الـــتّراب 
األســود يــتحّول إلــى أزهــار مــتنّوعــة األلــوان حــينما يــمطره الــغيث مــن ســحب الــّربــيع، أي أّن الــنّاس ملّـا كــانــوا 
مــــن عــــالــــم الــــطّبيعة فــــهم كــــالــــتّراب األســــود، لــــكنّهم حــــينما يــــنعمون بــــالــــفيض الــــّسماوّي وتتجــــّلى فــــيهم أنــــوار 
الهـدايـة يـنتعشون ويهـتزّون ويـنجون مـن ظـلمات الـطّبيعة وتـنبت فـي أراضـي قـلوبـهم أزهـار األسـرار اإللـهيّة. 
لهــذا يــجب عــلى اإلنــسان أن يــنّور الــعالــم اإلنــسانــي ويــرّوج الــتّعالــيم الــتي نــزّلــت فــي الــكتب املــقّدســة بــوحــي 
مــن اهلل، وفــي اإلنــجيل الشّــــــريــف يــتفّضل قــائــالً ســافــروا شــرقًــا وغــربًــا ونــّوروا الــنّاس بــأنــوار الهــدايــة الــكبرى 

فتنالوا نصيبًا من الحياة األبديّة.

الحـمد هلل أّن الـواليـات الـّشمالـيّة الشّـــــرقـيّة فـي غـايـة االسـتعداد، وحـيث أّن الـتّربـة قـويّـة فـإّن الـفيوضـات اإللـهيّة 
تهـطل عـليها، فـعليكم اآلن أن تـكونـوا الـزرّاع اإللـهينّي وأن تـبذروا الـبذور الـطّاهـرة، إذ إّن حـصاد كـّل الـبذور 
األخـرى محـدود فـي بـركـته إال بـذور الـتّعالـيم الـّسماويّـة فـإّن بـركـتها غـير محـدودة وهـي تـؤتـي بـيادرهـا عـلى مـرّ 

القرون واألعصار.

الحــظوا السّـــــــلف تــروا أّن املــؤمــنني الــثّابــتني فــي أيّــام املــسيح كــانــوا فــئة قــليلة ولــكّن الــبركــة الــّسماويّــة هــطلت 
هــطوالً بــحيث اســتظّل جــمٌّ غــفيٌر فــي ظــّل اإلنــجيل فــي ســنني مــعدودات، ويــتفّضل فــي الــقرآن قــائــالً بــأّن حــبّة 
واحــدة تــعطي ســبع ســنابــل وفــي كــل ســنبلة مــئة حــبّة وهــذا يــعني أّن حــبّة واحــدة تــصبح ســبعمائــة حــبّة ولــو 
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أراد اهلل ضــاعــفها، وكــم حــدث أن كــانــت نــفس مــباركــة واحــدة ســببًا فــي هــدايــة مــملكة. وبــناًء عــلى هــذا يــجب 
أن ال نــنظر اآلن إلــى اســتعدادنــا وقــابــليّاتــنا بــل نــنظر إلــى الــعنايــات والــفيوضــات الــّسماويّــة فــي هــذه األيّــام 
الــــتي فــــيها لــــلقطرة مــــنزلــــة البحــــر وفــــيها تــــرجــــو الــــذّرّة أن تــــكون فــــي مــــرتــــبة الــــّشمس وعــــليكم وعــــليهّن الــــتّحيّة 

والثّناء.  ع ع

__________________
مـلحوظـة:إّن الئـحة األسـماء األجـنبيّة الـواردة فـي األلـواح املـباركـة طـبعت بـالحـروف الـالتـينيّة مـن الـصفحة 

47 حتى 52.
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الّلوح الثّاني
وقـــد صـــدر فـــي صـــباح يـــوم الـــثاّلثـــاء 27 آذار 1916 فـــي الـــبهجة فـــي حـــديـــقة الـــّروضـــة املـــباركـــة بـــالـــعنوان 

التالي:

إلـى أحـبّاء اهلل وإمـاء الـرّحـمن فـي سـت عشـرة واليـة مـن جـنوب الـواليـات املتحـدة: ديـالويـر، مـاريـالنـد، فـرجـينيا، 
فـرجـينيا الـغربـية، كـارواليـنا الـّشمالـيّة، كـارواليـنا الـجنوبـيّة، جـورجـيا، فـلوريـدا، أالبـامـا، مـسيسيبي، تـينيسي، 

كنتاكي، لويزيانا، أركانسو، أوكالهوما، تكساس عليهم وعليهّن التّحيّة والثّناء.

هو اهلل

أيّــها املــنادون بــملكوت اهلل كــنت قــد كــتبت قــبل بــضعة أيّــام رســالــة إلــى أولــئك األحــبّاء، أحــبّاء اهلل ولــكن حــيث 
أّن هـذه األيّـام أيّـام عـيد الـنوروز لـذا فـإنّـي ذكـرتـكم وأرسـل إلـيكم هـذه الـتّهنئة بـالـعيد الـّسعيد. نـعم إّن جـميع 
األيّــام أيّــام مــباركــة إال أّن هــذا الــعيد فــي إيــران عــيد قــومــيّ يــحتفل الــنّاس بــه مــنذ آالف الــّسنني، والــواقــع أنّ 
كـّل يـوم يـذكـر فـيه اإلنـسان خـالـقه ويـقوم فـيه بنشـر نـفحات اهلل ويـنادي فـيه بـملكوت اهلل، فـإّن ذلـك الـيوم يـكون 
عــيًدا مــباركًـــا، وأنــتم وهلل الحــمد مــشغولــون لــيالً ونــهارًا فــي خــدمــة مــلكوت اهلل، قــائــمون عــلى تــرويــج ديــن اهلل، 
لهـــذا يـــعتبر جـــميع أيّـــامـــكم أعـــياًدا، وال شـــّك أّن الـــعون اإللـــهيّ والـــفيض الـــّربّـــانـــيّ ســـيعينكم وســـوف تـــؤيّـــدكـــم 

القوى اإللهيّة ونفثات روح القدس.

إّن عـــدد األحـــباء قـــليل فـــي الـــواليـــات الـــجنوبـــيّة مـــن الـــواليـــات املتّحـــدة وأعـــني بـــها واليـــة ديـــالويـــر، مـــاريـــالنـــد، 
فـرجـينيا، فـرجـينيا الـغربـية، كـارواليـنا الـّشمالـيّة، كـارواليـنا الـجنوبـيّة، جـورجـيا، فـلوريـدا، أالبـامـا، مـسيسيبي، 
تـينيسي، كـنتاكـي، لـويـزيـانـا، أركـانـسو، أوكـالهـومـا، تـكساس. لهـذا يـجب أن تـذهـب مـنكم نـفوس مـباركـة إلـى 

تلك األنحاء أو ترسلوا إليها نفوًسا مباركة لتبّشر النّاس في تلك الجهات بشارة ملكوت الّسماء.

لـقد خـاطـب أحـد املـظاهـر املـقّدسـة املـؤمـنني قـائـالً لـو أصـبح إنـسان سـببًا فـي هـدايـة نـفس لـكان ذلـك خـير لـه 
مـــن كـــنز ال حـــّد لـــه، يـــا عـــليّ لـــئن يهـــدي اهلل بـــك نـــفًسا خـــير لـــك مـــن حـــمر الـــنّعم*. وكـــذلـــك يـــتفّضل فـــي الـــقرآن 
الــكريــم قــائــالً اهـدنـا الـّصراط املسـتقيم أي أرنــا السّــــــبيل الــّصحيح ويــتفّضل فــي اإلنــجيل قــائــالً اذهـبوا 

إلى أطراف العالم وبّشروا بظهور ملكوت اهلل.

وخـالصـة الـقول أمـلي أن تـبذلـوا هـّمة عـظيمة فـي هـذا الـّصدد، ويـقينًا أنّـكم سـوف تـتأيّـدون وتـتوفّـقون وكـّل مـن 
بشّــــــر الــنّاس بــحقائــق ظــهور املــلكوت ومــعانــيه إنّــما مــثله كــمثل زارع يــبذر الــبذور الــطّاهــرة فــي أرض طــاهــرة 
فــتفيض عــليها ســحب الــّربــيع بــفيوضــات أمــطارهــا وتــتكّون الــبيادر مــن تــلك الــبذور فيفتخــر بــذلــك دون شــكّ 
لـــدى ســـيّد الـــقريـــة. إذن يـــا أحـــبّاء اهلل اغـــتنموا الـــوقـــت وقـــومـــوا عـــلى الـــبذار لـــتحصلوا عـــلى الـــبركـــة الـــّسماويّـــة 

واملوهبة الرّحمانيّة وعليكم البهاء األبهى.  ع ع
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الّلوح الثّالث
وقـــد صـــدر فـــي صـــباح يـــوم األربـــعاء الـــتاســـع والعشـــرون مـــن آذار ســـنة 1916 فـــي الـــبهجة فـــي فـــناء الـــبيت 

املبارك بالعنوان التالي:

إلــــى أحــــبّاء اهلل وإمــــاء الــــرحــــمن فــــي اثــــنتي عشــــرة واليــــة فــــي أواســــط الــــواليــــات املتّحــــدة: إلــــينوي، مــــشيغان، 
ويـــسكنسن، إنـــديـــانـــا، أوهـــايـــو، مـــينيسوتـــا، آيـــوا، مـــيزوري، داكـــوتـــا الـــّشمالـــية، داكـــوتـــا الـــجنوبـــيّة، نـــبراســـكا، 

كانزاس عليهم وعليهّن التّحيّة والثّناء.

هو اهلل

يــا أيّــتها الــنّفوس الــّسماويّــة يــا أيّــتها املــحافــل الــّروحــانــيّة يــا أيّــتها املــجامــع الــّربّــانــيّة، لــقد حــدث تــأخــير فــي 
تحـــريـــر الـــرّســـائـــل مـــّدة مـــن الـــزّمـــن والسّــــــــبب يـــعود إلـــى صـــعوبـــة تـــبادل الـــرّســـائـــل، فـــلّما تيسّــــــــرت اآلن بـــعض 

التّسهيالت قمت على تحرير هذا املوجز ليكتسب الّروح والفؤاد عند ذكر األحبّاء روًحا وريحانًا.

إّن هــذا الــهائــم يــتضرّع دومًـــا لــدى عــتبة الــرّحــمن ويــتوسّـــــــل إلــيه طــالــبًا لــألحــبّاء الــعون واأللــطاف والــتّأيــيدات 
الــّسماويّــة، وأنــتم فــي خــاطــري دائــًما مــا نــسيتكم ولــن أنــساكــم أبــًدا وأمــلي مــن ألــطاف املــولــى الــّرؤوف أن 

تزدادوا يوًما فيوًما إيمانًا وإيقانًا وثبوتًا واستقامة، وأن تكونوا سببًا في نشر نفحات القدس.

يـخاطـب اهلل تـعالـى فـي الـقرآن الـكريـم رسـولـه محـّمًدا عـليه الـتّحيّة والـثّناء قـائـالً وإنّـك لتهـدي إلـى صـراط 
مسـتقيم ويــريــد تــعالــى بــذلــك أنّــك تــدّل البشــر إلــى السّـــــــبيل الــقويــم، فــالحــظوا كــيف أّن هــدايــة الــنّاس ذات 

أهّميّة بالغة ألنّها تدّل على رفعة مقام رسول اهلل عليه الّصالة والّسالم.

ومــع أّن األحــبّاء -وهلل الحــمد- مــوجــودون فــي واليــات إلــينوي، ويــسكنسن، أوهــايــو، مــينيسوتــا، مــشيغان وهــم 
بـــبعضهم مـــتآلـــفون بـــمنتهى الـــثّبوت والـــرّســـوخ وال هـــدف لـــهم غـــير نشـــر نـــفحات اهلل لـــيالً ونـــهارًا وال مـــراد لـــهم 
ســوى تــرويــج الــتّعالــيم الــّسماويّــة، وهــم يســطعون بــنار مــحبّة اهلل ســطوع الــّشموع املــضيئة ويــتغنّون بــأعــذب 
األلـحان املـحيية لـألرواح كـأنّـهم الـطّيور الـّشكورة فـي ريـاض مـعرفـة اهلل، ولـكن واليـات إنـديـانـا، آيـوا، مـيزوري، 
داكـــوتـــا الـــّشمالـــيّة، داكـــوتـــا الـــجنوبـــيّة، نـــبراســـكا، كـــانـــزاس يـــقّل فـــيها عـــبور األحـــبّاء ومـــرورهـــم، ولـــم تـــتّم فـــيها 
املــناداة بــملكوت اهلل كــما يــنبغي ويــليق، ولــم تــعلن فــيها وحــدة الــعالــم اإلنــسانــي ولــم تــذهــب إلــى تــلك الــجهات 
نــفوس مــباركــة ومــبّلغون مــنقطعون، فــبقيت هــذه الــواليــات خــامــدة. لــذا يــجب أن تشــتعل فــيها بــعض الــنّفوس 
بــــنار مــــحبّة اهلل بــــهّمة أحــــبّاء اهلل، وتنجــــذب إلــــى مــــلكوت اهلل حــــتّى تــــتنّور تــــلك األنــــحاء أيــــًضا ويــــعطّر مــــشام 
أهـــالـــيها نـــسيم حـــديـــقة املـــلكوت املـــحيي لـــألرواح. لهـــذا إن اســـتطعتم أن تـــرســـلوا إلـــى تـــلك الـــجهات نـــفوسًــــــــا 
مـنقطعة إلـى اهلل ومـنزّهـة ومـقّدسـة فـأرسـلوهـا، وإذا مـا كـانـت هـذه الـنّفوس منجـذبـة كـّل االنجـذاب فـإنّـني عـلى 

يقني من أنّها سوف تتحّقق بقيامهم نتائج عظيمة في زمن قصير.

إّن أبـناء املـلكوت وبـناتـه أشـبه بـالـزّراع الـحقيقينّي وتـراهـم فـي أيّـة ديـار يـمّرون بـها قـائـمني بـكّل تـضحية بـبذر 
الـــبذور الـــطّاهـــرة فـــتنبت تـــلك الـــبذور الـــطّاهـــرة الـــبيادر كـــما يـــتفّضل فـــي اإلنـــجيل الجـــليل قـــائـــالً عـــندمـــا تـــبذر 
الـبذور الـطّاهـرة فـي األراضـي الـطّيّبة تهـطل الـفيوضـات والـبركـات الـّسماويّـة. وأمـلي أن تـتأيّـدوا وتـتوفّـقوا إلـى 
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ذلـــك وال يـــعتريـــكم الـــفتور أبـــًدا فـــي نشـــر الـــتّعالـــيم اإللـــهية ولـــتزد هـــممكم ومـــساعـــيكم وجـــهودكـــم يـــومًــــا فـــيومًــــا 
وعليكم وعليكّن التّحيّة والثّناء. ع ع
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الّلوح الرّابع

وقـد صـدر صـباح يـوم السّــــــبت األّول مـن نـيسان سـنة 1916 فـي الـبهجة فـي غـرفـة الـهيكل املـبارك بـالـعنوان 
التّالي:

إلــى أحــبّاء اهلل وإمــاء الــرّحــمن فــي إحــدى عشــرة واليــة فــي غــربــي الــواليــات املتّحــدة: نــيومــكسيكو، كــولــورادو، 
أريـــزونـــا، نـــيفادا، يـــوتـــا، كـــالـــيفورنـــيا، وايـــومـــنغ، مـــونـــتانـــا، أيـــداهـــو، أوريـــغون، واشـــنطن عـــليهم وعـــليهّن الـــتّحيّة 

والثّناء.

هو اهلل

يــا أبــناء املــلكوت وبــناتــه لــيس لــي عــمل لــيالً ونــهارًا غــير ذكــر أحــبّاء اهلل والــّدعــاء لــهم مــن أعــماق قــلبي وطــلب 
الــتأيــيد مــن املــلكوت اإللــهي لــهم والــتماس تــأثــير نــفثات روح الــقدس فــيهم، وإنّــي ألرجــو مــن ألــطاف الــرّحــمن 
خـــفيّ األلـــطاف أن يـــكون األحـــبّاء فـــي مـــثل هـــذا الـــيوم ســـبب إنـــارة الـــقلوب يـــنفثون فـــي األرواح حـــياة تـــؤّدي 

نتائجها الحميدة إلى فوز العالم اإلنسانيّ بهذا الّشرف والفضل فوزًا أبديًّا.

هـــذا ومـــع أّن نـــفحات الـــقدس قـــد انتشـــرت فـــي بـــعض أنـــحاء الـــواليـــات الـــغربـــيّة أمـــثال كـــالـــيفورنـــيا، أوريـــغون، 
واشـــنطن، كـــولـــورادو ونـــالـــت فـــيها نـــفوس كـــثيرة نـــصيبًا مـــن مـــعني الـــحياة األبـــديّـــة ووجـــدت الـــبركـــة الـــّسماويّـــة 
وشـربـت مـن خـمر مـحبّة اهلل كـأسًـــــا دهـاقًـا وسـمعت نـغمة املـأل األعـلى، لـكن نـداء املـلكوت اإللـهيّ لـم يـرتـفع فـي 
واليـات نـيومـكسيكو، وايـومـنغ، مـونـتانـا، أيـداهـو، يـوتـا، أريـزونـا ونـيفادا ولـم يشـتعل فـيها سـراح مـحبّة اهلل كـما 
يــــنبغي ويــــليق. لهــــذا إن أمــــكنكم أن تــــبدوا هــــّمة فــــي هــــذا الــــّصدد فــــابــــدوهــــا، وذلــــك بــــأن تــــقومــــوا أنــــتم أو مــــن 
تـنتخبونـهم فـترسـلونـهم إلـى تـلك الـواليـات، ألن تـلك الـواليـات هـي اآلن كـالجسـد املـيّت حـتّى يـنفخوا فـيه نـفحة 
الـحياة ويـنفثوا فـيه روحًــــا مـن الـّسماء ويـتألألوا فـي ذلـك األفـق تـأللـؤ الـنّجوم لـتنير أنـوار شـمس الـحقيقة تـلك 

الواليات أيًضا.

يـتفّضل فـي الـقرآن الـكريـم قـائـالً إن اهلل ولـيّ الّـذيـن آمـنوا يخـرجـهم مـن الـظّلمات إلـى الـنّور، أي أنّ 
اهلل يـحّب املـؤمـنني فـينّجيهم مـن الـظّلمات ويـأتـي بـهم إلـى عـالـم األنـوار، ويـتفّضل فـي اإلنـجيل الشّـــــريـف قـائـالً 
اذهـــــبوا إلـــــى أركـــــان املـــــعمورة ونـــــادوا بـــــملكوت اهلل. وبـــــناًء عـــــلى هـــــذا فـــــقد آن األوان لـــــتقومـــــوا بهـــــذه الخـــــدمـــــة 
الــعظمى وتــكونــوا ســببًا فــي هــدايــة جــموع غــفية حــتّى تــنير أنــوار الــّصلح والسّــــــالم بــذلــك جــميع اآلفــاق ويــنال 
الــعالــم اإلنــسانــي الــرّاحــة واالطــمئنان. وحــينما كــنُت فــي أمــريــكا صــرخــُت فــي جــميع املــحافــل ودعــوت الــنّاس 
إلـى تـرويـج السّـــــالم الـعام وقـلت قـولـي الـّصريـح بـأّن الـقارّة األوروبّـية أشـبه بـمّدخـر لـلذّخـائـر الحـربـيّة، ويـتوقّـف 
انـفجار هـذه الـذّخـائـر عـلى شـرارة واحـدة فـي الـّسنوات الـقادمـة -بـعد سـنتني- سـوف يـتحّقق كـّل مـا جـاء فـي 
رؤيــا يــوحــنّا وســفر دانــيال،  وهــا قــد تــحّقق مــا قــلنا وقــد نشــر هــذا املــوضــوع فــي صــحيفة ســان فــرانــسيسكو 
اإلخــباريّــة يــوم 12 تشــريــن أّول 1912، فــارجــعوا إلــيها حــتّى تتجــّلى لــكم الــحقيقة وتــعلموا يــقينًا بــأّن الــوقــت 
قـــد حـــان لنشـــر الـــنّفحات. يـــجب أن تـــكون هـــّمة اإلنـــسان ســـماويّـــة أي أن يـــكون مـــؤيّـــًدا بـــالـــتّأيـــيدات اإللـــهيّة 

ليصبح سببًا في إنارة العالم اإلنساني وعليكم وعليهّن التّحيّة والثّناء.  ع ع
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الّلوح الخامس
وقـــد صـــدر فـــي صـــباح يـــوم األربـــعاء الـــخامـــس مـــن نـــيسان ســـنة 1916 فـــي الـــبهجة فـــي حـــديـــقة الـــروضـــة 

املباركة بالعنوان التالي:

إلـى أحـبّاء اهلل وإمـاء الـرّحـمن فـي املـقاطـعات الـكنديّـة: نـيوفـندلـند، جـزيـرة األمـير إدوارد، نـوفـا سـكوشـيا، نـيو 
بـــرانـــزويـــك، كـــوبـــيك، مـــانـــيتوبـــا، ألـــبرتـــا، أونـــتاريـــو، ســـاســـكاتـــشوان، كـــولـــومـــبيا الـــبريـــطانـــيّة، يـــوكـــون، مـــاكـــنزي، 

أنكافا، كيوينت، جزر فرانكلني وجرينالند عليهم وعليهّن التّحية والثّناء.

هو اهلل

يـا أبـناء املـلكوت وبـناتـه ولـو أّن نـفحات اهلل قـد انتشـرت فـي أكـثر مـدن الـواليـات املتّحـدة وتـوّجهـت جـموع غـفيرة 
بـــاهـــتمام إلـــى مـــلكوت اهلل، لـــكن رايـــة الـــتّوحـــيد لـــم تـــرتـــفع فـــي بـــعض الـــواليـــات كـــما يـــنبغي ويـــليق ولـــم تنتشـــر 
أســرار الــكتب اإللــهيّة فــيها. يــجب أن تــرفــرف رايــة الــتّوحــيد فــي تــلك الــواليــات بــهّمة األحــبّاء وتنتشــر الــتّعالــيم 
اإللـهيّة لـيكون ألهـالـي تـلك الـواليـات أيـًضا سـهم ونـصيب مـن املـوهـبة الـّسماويّـة والهـدايـة الـكبرى وكـذلـك األمـر 
فــــي املــــقاطــــعات الــــكنديّــــة أمــــثال: نــــيوفــــندلــــند، جــــزيــــرة األمــــير إدوارد، نــــوفــــا ســــكوشــــيا، ألــــبرتــــا، أنــــكافــــا، نــــيو 
بـرانـزويـك، كـوبـيك، أونـتاريـو، مـانـيتوبـا، سـاسـكاتـشوان، كـولـومـبيا الـبريـطانـية، كـيويـنت، مـاكـنزي، يـوكـان، جـزر 

فرانكلني الواقعة في مدار السرطان*.

يـجب عـلى أحـبّاء اهلل أن يـضّحوا ويـتوهّــجوا تـوهّــج شـمع الهـدايـة فـي أنـحاء املـقاطـعات الـكنديّـة، فـإذا أظهـروا 
مـثل هـذه الـهّمة فـإّن الـتّأيـيدات اإللـهيّة الـكّليّة سـتكون يـقينًا مـن نـصيبهم وتـصلهم إمـدادات الـجنود الـّسماويّـة 
تـترى وتحـرزون نـصرًا عـظيًما، عـسى أن يـصل نـداء مـلكوت اهلل بـإذنـه تـعالـى إلـى مـسامـع اإلسـكيمو وأهـالـي 

جزر فرانكلني الواقعة شمالي كندا وجزيرة جرينالند.

وإذا مــــا اشــــتعلت نــــار مــــحبّة اهلل فــــي جــــزيــــرة جــــريــــنالنــــد فــــإّن جــــميع ثــــلوج تــــلك الــــقارّة ســــوف تــــذوب وتــــتبّدل 
بـــــرودتـــــها إلـــــى اعـــــتدال، أي أّن الـــــقلوب فـــــيها تكتســـــب حـــــرارة مـــــحبّة اهلل وتـــــصبح تـــــلك الـــــقارّة حـــــدائـــــق إلـــــهيّة 

وبساتني ربّانيّة وتتزيّن فيها النّفوس بالّلطافة الفائقة كما تتزيّن األشجار بوافر الثّمار.

الـــبدار الـــبدار فـــإن أظهـــرتـــم هـــّمة فـــي نشـــر نـــفحات اهلل بـــني اإلســـكيمو لـــكان لـــذلـــك تـــأثـــيره الشّـــــــديـــد فـــقد قـــال 
تـعالـى فـي الـقرآن الـعظيم وأشـرقـت األرض بـنور ربّـها أي أّن أنـوار الـتّوحـيد سـوف تشـرق ذات يـوم عـلى 
جــــــميع اآلفــــــاق فــــــتنير جــــــميع األقــــــطار بــــــنور اهلل وذلــــــك الــــــنّور هــــــو نــــــور الــــــتّوحــــــيد "ال إلــــــه إال اهلل". إّن إقــــــليم 
اإلســكيمو وجــزره جــزء ال يتجــزّأ مــن الــكرة األرضــيّة ويــجب أن يــنال هــذا الجــزء نــصيبه مــن الهــدايــة الــكبرى 

وعليكم وعليهّن التّحيّة والثّناء.  ع ع
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الّلوح السادس
وقــد صــدر فــي صــباح يــوم السّــــــبت الــثّامــن مــن نــيسان ســنة 1916 فــي الــبهجة فــي حــديــقة الــّروضــة املــباركــة 

بالعنوان التالي:

إلى أحبّاء اهلل وإماء الرّحمن في محافل ومجامع الواليات املتّحدة وكندا عليهم وعليهّن البهاء األبهى.

هو اهلل

يـا أيّـتها الـنّفوس املـباركـة إنّـي أرجـو لـكم الـفوز والـفالح األبـديّـني وألـتمس لـكم كـّل الـتّوفـيق فـي الـعوالـم اإللـهيّة 
وأمــلي أن يســطع كــّل واحــد مــنكم مــن أفــق الــعالــم ســطوع نجــمة الــّصباح، ويــكون كــّل واحــد مــنكم فــي هــذه 
الحـديـقة اإللـهيّة شجـرة مـباركـة تـؤتـي الـفواكـه األبـديّـة. ولـذا أدلّـكم إلـى كـّل مـا فـيه تـأيـيداتـكم الـّسماويّـة وأنـوار 
املــلكوت اإللــهيّ، وهــو أّن أالســكا إقــليم واســع ومــع أّن إحــدى إمــاء الــرّحــمن قــد تــوّجهــت إلــى تــلك األشــطار 
وتــعيّنت فــي املــكتبة الــعامّـــة بــوظــيفة أمــينة املــكتبة، ومــع أنّــها ال تــقّصر فــي الخــدمــة مــا اســتطاعــت إلــى ذلــك 
ســـبيالً، لـــكن نـــداء املـــلكوت لـــم يـــرتـــفع بـــعد فـــي ذلـــك اإلقـــليم الـــّشاســـع، لـــقد تـــفّضل املـــسيح قـــائـــالً اذهـــبوا إلـــى 
شـــرق الـــعالـــم وغـــربـــه ونـــادوا بـــملكوت اهلل، بـــناًء عـــلى ذلـــك يـــجب أن تـــشمل الـــرّحـــمة اإللـــهيّة جـــميع الـــنّاس فـــال 
تـرضـوا بـعد هـذا أن يـبقى قـطر أالسـكا محـرومًــا مـن نـسائـم صـبح الـحقيقة، فـاجهـدوا مـا اسـتطعتم وأرسـلوا 
إلـــى تـــلك الـــجهات نـــفوسًـــــــا نـــاطـــقة بـــليغة مـــنقطعة إلـــى اهلل منجـــذبـــة بـــنفحات اهلل مـــنزّهـــة ومـــقّدســـة عـــن الـــنّفس 
والــهوى، زادهــم ومــتاعــهم تــعالــيم اهلل يــعملون بــها هــم بــأنــفسهم أواّلً ثــّم يــدعــون الــنّاس إلــيها، عــسى أن تــنير 
بـإذن اهلل أنـوار الهـدايـة الـكبرى ذلـك الـقطر وتـعطّر نـسائـم مـحبّة اهلل الـهابّـة مـن حـديـقة الـرّحـمن مـشام سـّكان 
أالسـكا. فـإذا وفّـقتم بـمثل هـذه الخـدمـة فـأيـقنوا بـأنّـكم وضـعتم تـاج السّـــــلطنة األبـديّـة عـلى رؤوسـكم وأصـبحتم 
مـن املـقبولـني واملـقّربـني لـدى الـعتبة اإللـهيّة وكـذلـك جـمهوريّـة املـكسيك هـي ذات أهـّميّة بـالـغة فـأغـلبيّة أهـالـيها 
مـن الـكاثـولـيك املـتعّصبني وال خـبر لـهم أبـًدا عـن حـقيقة الـتّوراة واإلنـجيل وال عـن الـتّعالـيم اإللـهيّة الجـديـدة وهـم 
ال يـــعلمون أّن أســـاس األديـــان اإللـــهيّة واحـــد وأّن املـــظاهـــر املـــقّدســـة هـــم بـــمثابـــة شـــمس الـــحقيقة طـــلعوا مـــن 
مـطالـع مـتعّددة، إّن هـؤالء الـنّاس غـرقـى بحـر الـتّقالـيد فـلو نـفخت فـيهم نـفخة مـن الـحياة لـنتجت عـن ذلـك نـتائـج 
عــــظيمة، ولــــكّن الــــنّفوس الــــتي تــــعزم عــــلى الــــّسفر إلــــى املــــكسيك يــــجب أن يــــلّموا بــــالــــّلغة اإلســــبانــــيّة. وكــــذلــــك 
الجــمهوريّــات املــركــزيّــة السّـــــــّت الــواقــعة فــي أمــريــكا الــوســطى جــنوبــي املــكسيك وهــي غــواتــيماال، هــندوراس، 
الســــلفادور، نــــيكاراغــــوا، كــــوســــتاريــــكا، بــــانــــامــــا والــــقطر الــــّسابــــع بــــليز (أو هــــندوراس الــــبريــــطانــــيّة) فــــالّــــذيــــن 
يــــسافــــرون إلــــى تــــلك الجــــمهوريّــــات يــــجب أن يــــعرفــــوا الــــّلغة اإلســــبانــــيّة. يــــجب عــــليكم االهــــتمام كــــّل االهــــتمام 
بـأهـالـي أمـريـكا األصـلينّي أي الـهنود الحـمر، ألّن هـذه الـنّفوس أشـبه بـأهـالـي الجـزيـرة الـعربـيّة الـقديـمة الّـذيـن 
كـــانـــوا قـــبل الـــبعثة الـــنّبويّـــة كـــالـــوحـــوش فـــلّما طـــلع فـــيهم الـــنّور املحـــّمدي اســـتناروا إلـــى درجـــة أنـــاروا الـــعاملـــني، 
وكــذلــك األمــر فــي هــؤالء الــهنود فــإنّــهم لــو تــربّــوا ونــالــوا الهــدايــة فــال ريــب فــي أنّــهم يــتنّورون بــالــتّعالــيم اإللــهيّة 

بحيث ينيرون بها كّل األقاليم.

إّن جــميع هــذه األقــالــيم ســالــفة الــذّكــر ذات أهــّميّة بــالــغة وخــاصّــــــــــة جــمهوريّــة بــانــامــا الــتي فــيها يــلتقي املــحيط 
األطـلسي بـاملـحيط الـهادي، وهـي مـركـز لـلعبور واملـرور مـن أمـريـكا إلـى سـائـر الـقارّات وسـوف تـكون لـها فـي 
املسـتقبل أهـّميّة كـبرى. وكـذلـك جـزر الـهند الـغربـيّة أمـثال كـوبـا، هـايـيتي، بـورتـوريـكو، جـامـايـكا، وكـذلـك جـزر 
األنــتيل الــّصغرى وجــزر الــبهامــا وحــتّى أّن جــزيــرة واتــلنغ الــّصغيرة مــهّمة جــدًّا وخــاصــة جــمهوريّــتي هــايــيتي 
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وســـانـــت دومـــينغو الـــّلتني يـــقطنهما الـــجنس األســـود والـــواقـــعتني فـــي مجـــموعـــة جـــزر األنـــتيل الـــكبرى، وكـــذلـــك 
مجـموعـة جـزر بـيرمـودا الـواقـعة فـي املـحيط األطـلسي لـها أهـّميّتها، وكـذلـك جـمهوريّـات قـارة أمـريـكا الـجنوبـيّة 
أمــثال كــولــومــبيا، اإلكــوادور، بــيرو، الــبرازيــل، غــيانــا الــبريــطانــيّة، غــيانــا الــهولــنديّــة، غــيانــا الــفرنــسيّة، بــولــيفيا، 
تــشيلي، األرجــنتني، أوراغــواي، بــاراغــواي، فــنزويــال، وكــذلــك بــعض الجــزر الــواقــعة شــمال أمــريــكا الــجنوبــيّة 
وشـرقـها مـثل جـزر فـوكـالنـد، غـاالبـاغـو، خـوان فـرنـانـديـز، تـوبـاغـو، تـريـنيداد، وكـذلـك مـديـنة بـهائـيّة الـواقـعة عـلى 
الـّساحـل الشّــــــرقـي مـن الـبرازيـل وحـيث أنّـها سـّميت مـنذ سـنني بهـذا االسـم فـإّن هـذا االسـم سـيكون لـه تـأثـير 

شديد فيها.

وصـــفوة الـــقول يـــجب أن تـــكون لـــدى أحـــبّاء اهلل هـــمم عـــالـــية وأهـــداف ســـامـــية ويـــتفّضل حـــضرة املـــسيح بـــقولـــه 
طــوبــى لــلفقراء ألن لــهم مــلكوت اهلل ويــــعني بهــــذا أّن هــــنيئًا لــــلفقراء الّــــذيــــن ال شهــــرة لــــهم وال ألــــقاب إذ 
ســــيكونــــون أســــياد الــــعالــــم اإلنــــسانــــيّ، وكــــذلــــك يــــتفّضل فــــي الــــقرآن بــــقولــــه ونــريــد أن نــمّن عــلى الّـــذيــن 
اســتضعفوا فــي األرض ونــجعلهم أئــّمة ونــجعلهم الــوارثــني ويـــريـــد تـــعالـــى بهـــذه اآليـــة أنـــنا نســـبغ 

فضلنا على الّضعفاء فنجعلهم ورثة األنبياء واملرسلني.

وهـــا قـــد آن األوان لتخـــلعوا رداء الـــتّعّلق بهـــذا الـــعالـــم الـــفانـــي وتنسخـــلوا مـــن عـــالـــم البشـــريّـــة انســـالخًــــا كـــّليًّا 
وتــصبحوا مــالئــكة الــّسماء وتــسافــروا إلــى هــذه األقــطار، واهلل الّـــذي ال إلــه إال هــو لــتصبحّن كــّل واحــد مــنكم 

إسرافيل الحياة ولتنفخّن نسمة الحياة في اآلخرين وعليكم وعليكّن التّحيّة والثّناء.

مناجاة

 يــا إلــهي الــفريــد يــا رّب املــلكوت إن هــذه الــنّفوس جــيشك الــّسماوّي فــامــددهــم وانــصرهــم بــجنود املــأل األعــلى 
حــتّى يــصبح كــّل واحــد مــنهم أشــبه بــفيلق يــفتح تــلك الــبالد بــمحبّة اهلل وبــنورانــيّة الــتّعالــيم اإللــهيّة، كــن لــهم يــا 
إلـــهي نـــعَم الـــظّهير والـــنّصير، وآنـــسهم فـــي الـــقفار والـــجبال والـــوديـــان والـــغابـــات والـــبحار والـــّصحارى حـــتّى 
يــنادوا بــقّوة مــلكوتــيّة وبــنفثات مــن روح الــقدس، إنّــك أنــت املــقتدر الــعزيــز الــقديــر وإنّــك أنــت الــعليم الــّسميع 

البصير. ع ع
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الّلوح الّسابع
وقــد صــدر فــي صــباح يــوم الــثاّلثــاء الــحادي عشــر مــن نــيسان 1916 فــي الــبهجة فــي غــرفــة الــهيكل املــبارك 

بإعزاز األحباء وإماء الرّحمن في الواليات املتّحدة وكندا:

هو اهلل

أيّـــها الـــبهائـــيّون الـــحقيقيّون فـــي أمـــريـــكا الـــّشكر هلل عـــلى مـــا وفّـــقكم لنشـــر الـــتّعالـــيم اإللـــهيّة فـــي ذلـــك اإلقـــليم 
الــواســع وعــلى مــا أيّــدكــم فــي رفــع نــداء مــلكوت اهلل فــي تــلك الــّديــار وفــي إعــالنــكم بــشارة ظــهور رّب الــجنود 
واملظهــر املــوعــود فــقد وفّــقتم وهلل الحــمد فــي هــذا الهــدف ولــيس ذلــك إال مــن تــأيــيدات رّب الــجنود ونــفثات روح 
الــقدس لــكن نــجاحــكم هــذا ظــّل مــجهوالً لــم يــدركــه الــنّاس حــتّى اآلن وســترون عــّما قــريــب كــيف أّن كــّل واحــد 
مـــنكم نشـــرتـــم أنـــوار الهـــدى مـــن ذلـــك األفـــق كنجـــم دّرّي ســـاطـــع وكـــنتم ســـببًا فـــي نـــوال أهـــل أمـــريـــكا الـــحياة 
األبـديّـة، الحـظوا أّن نـجاح الـحواريّـني فـي زمـان الـّسيّد املـسيح كـان مـجهوالً ولـم يـعنتِ بـه أحـد بـل كـانـوا هـدفًـا 
لـــالســـتهزاء والـــعدوان، وبـــعد مـــرور زمـــن اتّـــضح أّي تـــاج مـــرصّـــــــــــع بـــجواهـــر الهـــدايـــة الـــزّواهـــر قـــد وضـــعه عـــلى 
رؤوسـهم أولـئك الـحواريّـون واملـؤمـنات مـن الـنّساء أمـثال مـريـم املجـدلـيّة ومـريـم أّم يـعقوب. وكـذلـك مـا نـلتموه مـن 
نــجاح لــيس اآلن مــعروفًــا وأرجــو أن تهــتزّ مــنه اآلفــاق قــريــبًا، وإّن أمــنية عــبد الــبهاء هــي أن تــتوفّــقوا فــي بــقيّة 
قــارّات الــعالــم إلــى مــثل مــا تــوفّــقتم إلــيه فــي الــقارّة األمــريــكيّة، وأعــني بــذلــك أن تــوصــلوا صــيت أمــر اهلل إلــى 
الشّــــــرق والـغرب وتبشّــــــروا قـارّات الـعالـم الخـمس بـظهور مـلكوت رّب الـجنود. وحـينما يـصل هـذا الـنّداء اإللـهيّ 
مــن قــارّة أمــريــكا إلــى قــارّات أوروبّــا وآســيا وأفــريــقيا وأســترالــيا وجــزر املــحيط الــهادي يجــلس أحــبّاء أمــريــكا 
عــلى عــرش السّـــــــلطنة األبــديّــة ويــطبق صــيت نــورانــيّتهم وهــدايــتهم كــّل اآلفــاق ويــحيط صــدى عــظمتهم جــميع 

العاملني.

إذن يــجب أن تــتوجّـــــه مــنكم جــماعــة تــعرف الــّلغات ومــنقطعة ومــنزّهــة ومــقّدســة ومــمتلئة قــلوبــها بــمحبّة اهلل إلــى 
املجــــموعــــات الــــكبيرة الــــثاّلث مــــن جــــزر املــــحيط الــــهادي أمــــثال بــــولــــينيزيــــا، مــــايــــكرونــــيزيــــا، مــــيالنــــيزيــــا، غــــينيا 
الجــديــدة، بــورنــيو، جــاوا، ســومــطرا، جــزر الــفلبنّي، جــزر ســليمان، جــزر فــيجي، جــزر هــبرديــز الجــديــدة، جــزر 
لــــويــــالــــتي، كــــالــــدونــــيا الجــــديــــدة، أرخــــبيل بــــسمارك، ســــيرام، ســــيليبس، جــــزر فــــريــــندلــــي، جــــزر ســــامــــوا، جــــزر 
ســـوســـايـــتي، جـــزر كـــارولـــني، أرخـــبيل لـــو، جـــزر مـــاركـــيز، جـــزر الـــهاواي، جـــزر جـــلبرت، جـــزر مـــولـــوكـــاس، جـــزر 
مـارشـال، جـزر تـيمور وسـائـر الجـزر، فـيسافـروا إلـيها ويبشّـــــروا الـنّاس فـيها بـظهور رّب الـجنود بـقلوب طـافـحة 
بــمحبّة اهلل وألــسنة نــاطــقة بــذكــر اهلل وعــيون مــتوجّـــــهة إلــى مــلكوت اهلل وأيــقنوا بــأنّــكم فــي أي مجــمع تــدخــلونــه 

يتمّوج روح القدس في أوج ذلك املجمع وتحيط به تأييدات الجمال املبارك الّسماويّة.

الحـــظوا ابـــنة املـــلكوت أجـــنس ألـــكسانـــدر أمـــة الجـــمال املـــبارك كـــيف ســـافـــرت لـــوحـــدهـــا إلـــى جـــزيـــرة هـــونـــولـــولـــو 
إحـدى جـزر الـهاواي وهـي اآلن مـشغولـة بـالـفتوحـات الـّروحـانـيّة فـي الـيابـان، وانـظروا مـدى نـجاح هـذه الـبنت 
فـي جـزر الـهاواي، فـقد أصـبحت سـببًا فـي هـدايـة جـمهور مـن الـنّاس، ومـا أعـظم مـا تـوفّـقت إلـيه مـس نـوبـالك 
الـــتي ســـافـــرت لـــوحـــدهـــا إلـــى أملـــانـــيا، فـــأيـــقنوا أّن كـــّل نـــفس تـــقوم الـــيوم عـــلى نشـــر نـــفحات اهلل تـــؤيّـــدهـــا جـــنود 
مـــلكوت اهلل وتـــحيط بـــها ألـــطاف الجـــمال املـــبارك وعـــنايـــاتـــه. لـــيت الـــّسفر إلـــى هـــذه الـــجهات كـــان متيسّـــــــرًا لـــي 

حتّى أقوم به حافي القدمني ولو في أشّد الفقر صارًخا في املدن والقرى والجبال والّصحارى والبحار

�١٢



بـأعـلى صـوتـي صـرخـة "يـا بـهاء األبـهى" ومـرّوجًــــا الـتّعالـيم اإللـهيّة ولـكن هـذا لـيس متيسّــــــرًا لـي اآلن ولـذا فـأنـا 
في حسرة عظيمة عسى أن يوفّقكم اهلل بذلك.

واآلن فـــي جـــزر الـــهاواي وردت جـــماعـــة مـــن الـــنّفوس إلـــى شـــواطئ بحـــر اإليـــمان بـــهّمة أمـــة اهلل ألـــكسانـــدر، 
فـــانـــظروا مـــا أعـــظم هـــذا السّــــــــرور ومـــا أشـــّد هـــذا االبـــتهاج، قـــسًما بـــرّب الـــجنود لـــو أّن هـــذه الـــبنت املـــحترمـــة 
أّسســت ســلطنة ملــا كــانــت عــظمة تــلك السّــــــلطنة بــمثل هــذه الــعظمة، فهــذه السّــــــلطنة ســلطنة أبــديّــة وهــذه الــعزّة 
عــزّة ســرمــديّــة، وكــذلــك األمــر لــو يــسافــر بــعض املــبّلغني إلــى الجــزر واألقــطار األخــرى أمــثال قــارّة أســترالــيا، 
وجـزر نـيوزيـلندة، وجـزيـرة تـسمانـيا، وكـذلـك لـو يـذهـب مـبّلغون إلـى الـيابـان وإلـى آسـيا الـّروسـيّة وإلـى كـوريـا 
وإلــى الــّصني وإلــى الــهند وســيالن وأفــغانســتان فــسوف تــكون لــسفرهــم نــتائــج عــظيمة، ومــا أحــسن لــو أمــكن 
أن تــسافــر جــماعــة مــن الــرّجــال والــنّساء ســويّــة إلــى الــّصني والــيابــان حــتّى تــتوثّــق أواصــر املــحبّة ويــؤسّــــــسون 
بـعبورهـم ومـرورهـم وحـدة الـعالـم اإلنـسانـيّ ويـدعـون الـنّاس إلـى مـلكوت اهلل وينشـرون الـتّعالـيم اإللـهيّة. وكـذلـك 
لــو أمــكن أن يــسافــروا إلــى الــقارّة األفــريــقيّة ويــقومــوا فــي جــزر كــناري، وجــزر الــرأس األخــضر وجــزر مــاديــرا 
وجــزر ريــونــيون وجــزر ســانــت هــلينا، وزنــجبار ومــوريــشوس وغــيرهــا بــدعــوة الــنّاس إلــى مــلكوت اهلل ويــرفــعوا 
صـيحة يـا بـهاء األبـهى وأن يـرفـعوا رايـة وحـدة الـعالـم اإلنـسانـي فـي جـزيـرة مـدغـشقر ويـترجـموا كـتبًا ورسـائـل 
إلـى لـغات أهـالـي تـلك األقـطار أو يـؤلّـفوهـا بـتلك الـّلغات وينشـروهـا فـي تـلك الجـزر والـبلدان، ويـقال إّن مـعدن 
املـــاس قـــد اكـــتشف فـــي جـــنوبـــي أفـــريـــقيا ولـــكّن هـــذا املـــعدن مـــهما كـــان ثـــمينًا فـــهو حجـــر وعـــسى أن تـــوجـــد 

بمشيئة اهلل في أفريقيا معادن بشريّة فتعثروا فيها على جواهر امللكوت الزّواهر.

وصـفوة الـقول إّن هـذه الحـرب املحـرقـة أوقـدت فـي الـقلوب نـارًا ال تـوصـف، وأمـانـي السّــــــالم مـوجـودة اآلن فـي 
ضــمائــر الــنّاس فــي شــتّى أقــطار الــعالــم، فــلم يــبَق إنــسان لــم يــتمنَّ السّـــــــالم، وثــّمة اســتعداد عــجيب مــوجــود 
اآلن، وهـذا مـن الـحكمة اإللـهيّة الـبالـغة الـتي تهـدف إلـى إيـجاد االسـتعداد فـي الـنّاس لـلقيام بـرفـع رايـة وحـدة 

العالم اإلنسانيّ وترويج الّسالم العام والتّعاليم اإللهيّة في الّشرق والغرب.

إذن يــا أحــبّاء اهلل! ابــذلــوا الــهّمة وانشــروا خــالصــة الــتّعالــيم اإللــهيّة بــعد هــذه الحــرب فــي الجــزر الــبريــطانــيّة 
وفـــــرنـــــسا وأملـــــانـــــيا والـــــنّمسا واملجـــــر وروســـــيا وإيـــــطالـــــيا وإســـــبانـــــيا وبـــــلجيكا وســـــويســـــرا والـــــّسويـــــد والـــــنّرويـــــج 
والــّدنــمارك وهــولــندا والــبرتــغال ورومــانــيا والــّصرب والــجبل األســود وبــلغاريــا والــيونــان وأنــدورا ولنختنشــتايــن 
ولــكسمبورغ ومــونــاكــو وســان مــاريــنو وجــزر بــاتــريــك وكــورســيكا وســرديــنيا وصــقلية وكــريــت ومــالــطة وآيســلندة، 
وجـــزر فـــارو، وجـــزر جـــتلند، وجـــزر هـــبرديـــس، وأوركـــني، واســـطعوا فـــي جـــميع هـــذه األقـــطار مـــن أفـــق الهـــدى 
ســـطوع نجـــمة الـــّصباح. ولـــقد بـــذلـــتم حـــتّى اآلن جهـــًدا كـــبيرًا ولـــكنّكم بـــعد اآلن ضـــاعـــفوا الـــجهود ألـــف مـــرّة 
ونــادوا بــاملــلكوت األبــهى فــي هــذه األقــطار والــعواصــم والجــزر واملــحافــل والــكنائــس، إذ يــجب أن تــتّسع دائــرة 
جــهودكــم وكــّلما اتّــسعت جــهودكــم زاد نــجاحــكم، لــقد الحــظتم كــيف أّن عــبد الــبهاء وهــو فــي مــنتهى الــّضعف 
وانــحالل الــقوى ومــريــض ال يــطيق حــراكًـــا ومــع ذلــك تــوجّــــه إلــى أكــثر أقــطار أوروبّــا وأمــريــكا وقــام عــلى تــرويــج 
الــتّعالــيم اإللــهيّة فــي الــكنائــس واملــحافــل واملــجامــع مــناديًــا بــظهور املــلكوت األبــهى، والحــظتم كــيف أحــاطــت 
تــأيــيدات الجــمال املــبارك. ثــّم انــظروا مــاذا يــنتج عــن راحــة الجســد ورخــائــه وتــرفــيه الــجسم وعــن الــتلّوث بهــذه 
الــّدنــيا الــفانــية؟ ال شــّك أّن عــاقــبة ذلــك خســران اإلنــسان وخــيبته، إذن يــجب إغــماض الــنّظر عــن هــذ األفــكار 
كــّلها والــتماس الــحياة األبــديّــة، ورجــاء الــّسمّو لــلعالــم اإلنــسانــيّ والــرّقــيّ الــّربّــانــيّ، والــفيض الــّسماوّي الــكّليّ 
ونــفثات روح الــقدس وإعــالء كــلمة اهلل وهــدايــة مــن عــلى األرض وتــرويــج السّـــــــالم الــعام وإعــالن وحــدة الــعالــم 
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اإلنـسانـيّ، هـذا هـو الـعمل الـعظيم وبـغير ذلـك يـنهمك اإلنـسان مـثل سـائـر الـحيوانـات الـوحـشيّة والـطّيور فـي 
مــتطّلبات الــحياة الــجسمانــيّة وإرضــائــها، وهــو مــنتهى آمــال املــملكة الــحيوانــيّة فــيعيش اإلنــسان عــلى ســطح 

األرض عيشة البهائم.

الحـظوا اإلنـسان فـي هـذه الـّدنـيا تـروا أنّـه مـهما أصـبح غـنيًّا واسـتقّر وجـمع ثـروة طـائـلة فـإنّـه لـن يـبلغ مـا تـبلغه 
الــبقر، ألّن الــبقر الــّسمان مــراتــعها جــميع األراضــي الــخضراء فــي هــذه الــّسهول الــواســعة، ومشــربــها جــميع 
الـينابـيع واألنـهار وهـي مـلك لـها ال يـنفد مـهما أكـلت وشـربـت وهـي تـنال هـذه الـنّعمة الـجسمانـيّة بـكّل سـهولـة 
ويســر، وأحــسن مــن ذلــك عــيشة الــطّيور، فــهي فــي أعــالــي الــغصون فــوق الــجبال لــها أوكــار خــير مــن قــصور 
املـــلوك، ولـــديـــها الـــهواء فـــي مـــنتهى الـــنّقاء، واملـــياه فـــي مـــنتهى الـــعذوبـــة، واملـــناظـــر فـــي مـــنتهى الجـــمال، وهـــي 
تـقضي أيّـامـها وجـميع بـيادر تـلك املـروج مـلكها دون عـناء أو شـقاء. أمّــا اإلنـسان فـإنّـه مـهما ارتـقى فـي هـذه 

الّدنيا فلن يبلغ ما تبلغه هذه الطّيور.

إذن اتّــضح أّن اإلنــسان مــهما بــذل مــن الــجهود فــي الــّشؤون الــّدنــيويّــة إلــى حــدود اإلعــياء والهــالك فــإنّــه لــن 
يـحصل عـلى رخـاء طـير صـغير ووفـرة معيشـته، فـاتّـضح كـّل الـوضـوح أّن اإلنـسان لـم يخـلق مـن أجـل الـعيش 
فــي هــذه الــّدنــيا الــفانــية بــل خــلق مــن أجــل اكــتساب الــفضائــل الــتي ال حــدود لــها والــبلوغ إلــى ســمّو الــعالــم 
اإلنسانيّ والتّقرّب إلى العتبة اإللهيّة والجلوس على سرير الّسلطنة األبديّة وعليكم وعليهّن البهاء األبهى.

مناجاة

كّل نفس تسافر من أجل التّبليغ تتلو هذه املناجاة ليالً ونهارًا في دار الغربة:

إلــهي إلــهي تــرانــي والــهاً ُمنجــذبًــا إلــی مــلكوتــك األبــهی وُمشــتعالً بــناِر مــحبِّتَك بــنَي الــوری 
ومُـناديًـا بـملكوتـَك فـي هـذه الـّديـار الـّشاسـعِة األَرجـاِء، مُـنقطعاً عـّما سِـــواَك مُـتوَكّـِـالً عـليَك تـاركًــا 
الـــرَّاحـــَة والـــرَّخـــاَء بـــعيًدا عـــِن األوطـــاِن هـــائـــًما فـــي هـــذه الـــبُلداِن غـــريـــبًا طـــريـــًحا عـــلی الـــتّرابِ 
خـاضـًعا إِلـی عَـتبِتَك الـُعليا خـاشِـــًعا إِلـی جـبروتِـَك الـُعظمی مُـناجـيًا فـي جُــنْحِ الـّليالـي وبـطون 
ــَدنـــي عـــلی خـــدمـــِة أمـــرَِك ونشـــرِ  األَسْـــــحار مُـــتضرِّعًـــا ُمبتهِـــالً فـــي الْـــُغُدوِّ واآلصـــاِل، حـــتّى تُؤَيّـِ
ـــْقني عــــلی  تــــعالــــيِمَك وإعــــالِء كــــلمِتَك فــــي مــــشارقِ األرِض ومــــغاربِـــــها. رَبِّ اشــــُدْد أَزِْري َوَوفّـِ
عــبوديّــِتَك بــُكلِّ الــقوی وال تــتركْـــِني فــريــًدا وحــيًدا فــي هــذه الــّديــار. رَبِّ آنِـــْسني فــي َوْحشــتي 
وجالِْسني في ُغربتي إنَّك أنَت املُؤَيُِّد مِلَْن تشاء علی ما تشاء وإنَّك أنَت القويُّ القديُر.  ع ع 
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الّلوح الثّامن
وقـــد صـــدر فـــي صـــباح األربـــعاء الـــتّاســـع عشـــر مـــن نـــيسان ســـنة 1916 فـــي غـــرفـــة الـــهيكل املـــبارك وصـــباح 
الخــميس العشــريــن مــن نــيسان فــي مــسافــرخــانــه وصــباح السّــــــبت الــثانــي والعشــريــن فــي الــبهجة فــي حــديــقة 

الّروضة املباركة بالعنوان التالي:

هو اهلل

يا حواريّي بهاء اهلل! روحي لكم الفداء!

إن حــضرة املــوعــود قــد عــبّر عــنه فــي الــكتاب املــقّدس بــرّب الــجنود أي الــجنود الــّسماويّــة، واملــقصود بــالــجنود 
الـّسماويّـة هـم نـفوس انسـلخت كـّليًّا مـن عـالـم الـطّبيعة البشـريّـة وانـقلبت إلـى مـالئـكة سـماويّـة ونـفوس مـلكوتـيّة، 
فهــذه الــنّفوس هــي أشــّعة شــمس الــحقيقة الــتي تــنير اآلفــاق وفــي يــد كــّل واحــد مــنهم صــور يــنفخ الــّروح فــي 
اآلفــــاق، وقــــد نــــجوا مــــن الــــّصفات البشــــريّــــة وعــــالــــم الــــطّبيعة املــــاّدّي متخــــّلقني بــــاألخــــالق اإللــــهيّة ومنجــــذبــــني 
بـالـنّفحات الـرّحـمانـيّة كـالـحواريّـني الـذيـن امـتألوا مـن الـّسيّد املـسيح، هـؤالء الـنّفوس أيـًضا يـمتلئون مـن حـضرة 
بــهاء اهلل أي أّن مــحبّة حــضرة بــهاء اهلل تــتمّلك أعــضاءهــم وأجــزاءهــم وأركــانــهم بــحيث ال يــبقى تــأثــير لــلعالــم 
البشـــري عـــليها. إّن هـــذه الـــنّفوس جـــنود إلـــهيّة تـــفتح الشّـــــــرق والـــغرب، وإذا مـــا تـــوجّــــــه أحـــدهـــم إلـــى قـــطر مـــن 
األقــطار ودعــا الــنّاس إلــى مــلكوت اهلل ســانــدتــه جــميع الــقوى املــعنويّــة والــتّأيــيدات الــّربّــانــيّة وكــانــت ظــهيرًا لــه 
ووجـد األبـواب مـفتوحـة ورأى الـقالع والـحصون مهـّدمـة، ويـهاجـم وحـده جـيوش الـعالـم ويهـزم جـنود الـعالـم مـن 
الـيمني والـيسار ويقتحـم صـفوف األمـم ويـتغلغل إلـى قـلب الـقوى األرضـيّة، هـؤالء هـم جـند اهلل. إّن كـّل واحـد 
مــن أحــباء بــهاء اهلل يــبلغ هــذا املــقام يــكون مــنزلــة حــواري بــهاء اهلل، إذن فــاجهــدوا بــقلوبــكم وأرواحــكم حــتّى 

تبلغوا هذا املقام األسمى األعلى، وتجلسوا على سرير الّسلطنة األبديّة وتضعوا

على رؤوسكم اإلكليل امللكوتيّ الجليل الذي تسطع جواهره الزّواهر على ممّر القرون واألعصار.

أيّـها األحـبّاء األوّداء! ارفـعوا هـممكم وابـلغوا فـي طـيرانـكم أوج الـّسماء حـتّى تـزداد نـورانـيّة قـلوبـكم املـباركـة 
يــومًــا فــيومًــا مــن أنــوار شــمس الــحقيقة وأعــني حــضرة بــهاء اهلل، وتــحيا أرواحــكم فــي كــّل لحــظة حــياة جــديــدة 
وتــزول عــنكم ظــلمات عــالــم الــطّبيعة زواالً كــّليًّا، فــتصبحوا نــورًا مــجّسًما وروحًــــا مــصّورًا مــنقطعني عــن شــؤون 
هـذه الـّدنـيا ومـتّصلني بـشؤون الـعالـم اإللـهيّ. الحـظوا أيّـة أبـواب فـتحها لـكم حـضرة بـهاء اهلل، وأّي مـقام رفـيع 
أعـلى قـدره لـكم، وأيّـة مـوهـبة يسّـــــرهـا لـكم، وإذا مـا ثـملنا مـن هـذه الـكأس بـدت لـنا سـلطنة هـذا الـعالـم الـتّرابـيّ 
أحـّط مـن مـلعبة الـّصبيان، وإذا وضـع فـي أحـد املـياديـن تـاج حـكم هـذا الـعالـم وطـلب مـن كـّل واحـد مـنّا قـبولـه 

فال شّك في أنّنا لن نتنازل ولن نقبله. إّن البلوغ إلى هذا املقام األعلى منوط بشروط:

الشّــــــرط األّول:  الـثبوت عـلى مـيثاق اهلل ألن قـّوة املـيثاق تـحفظ أمـر بـهاء اهلل مـن شـبهات أهـل الـّضالل، وهـي 
حـصن أمـر اهلل الـحصني وركـن ديـن اهلل املـتني، ولـيس هـناك الـيوم مـن قـوة لـتحفظ وحـدة الـعالـم الـبهائـيّ غـير 

قّوة امليثاق اإللهيّ وبغيرها يحيط االختالف بالعالم البهائيّ إحاطة الطّوفان الرّهيب.

ومـن الـبديـهيّ أّن مـحور وحـدة الـعالـم اإلنـسانـيّ هـو قـّوة املـيثاق ال غـير. ولـو لـم يـوضـع هـذا املـيثاق ولـم يـدّون 
بـالـقلم األعـلى ولـم يـنّور كـتاب العهـد الـعالـم كـّلة كـما نـّورتـه أنـوار شـمس الـحقيقة الضـطرب أمـر اهلل اضـطرابًـا 
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كـّليًّا، ولـضربـت الـنّفوس الـتي أسـرتـها األهـواء بـمعاولـها عـلى جـذور هـذه الّشجـرة املـباركـة، فـسّولـت كـّل نـفس 
هـواهـا وذهـب كـّل شـخص مـذهـبًا، ومـع وجـود هـذا املـيثاق الـعظيم جـال فـي املـيدان عـدد مـن الـبلهاء راجـني أن 
يحــدثــوا فــي أمــر اهلل ثــغرة، ولــكنهم جــميًعا وهلل الحــمد خــابــوا وخســروا وسـوف يـرون أنـفسهم فـي يـأس 

شديد.

إذن يـــجب عـــلى كـــّل فـــرد قـــبل كـــّل شـــيء أن يـــرســـخ قـــدمـــه فـــي املـــيثاق حـــتّى تـــحيط بـــه تـــايـــيدات بـــهاء اهلل مـــن 
جــميع الــجهات وتــكون جــنود املــأل األعــلى مــعينة وظــهيرة لــه، وتــنفذ نــصائــح عــبد الــبهاء ووصــايــاه فــي الــقلوب 

كالنّقش في الحجر.

الشّـــــرط الـثّانـي:  األلـفة واملـحبّة بـني األحـبّاء إذ يـجب أن يـفنت أحـبّاء اهلل بـبعضهم حـبًّا وينجـذب بـعضهم إلـى 
بـعض ودًّا ويـضّحي بـعضهم فـي سـبيل الـبعض اآلخـر، وإذا مـا الـتقى أحـدهـم بـاآلخـر فـكأنّـه الـعطشان بـلغ 
مـعني الـحياة أو الـعاشـق لـقي مـعشوقـه الـحقيقيّ، ألن مـن أعـظم الـحكم اإللـهيّة فـي ظـهور املـظاهـر املـقّدسـة 
الــّربّــانــيّة هــي أن تــأنــس الــنّفوس إلــى بــعضها فــتجعلهم قــّوة مــحبّة اهلل أمــواجًـــــا فــي بحــر واحــد وأزهــارًا فــي 
حـديـقة واحـدة ونـجومًــا فـي سـماء واحـدة، هـذه هـي حـكمة ظـهور املـظاهـر املـقّدسـة. فـإذا تجـّلت هـذه املـوهـبة 
الــعظمى فــي قــلوب األحــبّاء تــبّدلــت عــوالــم الــطّبيعة البشــريّــة وزالــت ظــلمات اإلمــكان وتيسّــــــرت نــورانــيّة الــّسماء 
حينئذ يصبح العالم بأجمعه جنّة األبهى ويصير كّل واحد من أحبّاء اهلل شجرة مباركة تحمل أبدع الثّمار.

فـيا أحـبّاء اهلل الـبدار إلـى األلـفة وإلـى املـحبّة وإلـى االتّـحاد حـتّى تظهـر قـّوة األمـر الـبهائـي وتتجـّلى فـي عـالـم 
الــوجــود. إّن قــلبي اآلن مــشغول بــذكــركــم فــي مــنتهى الــهيجان، ولــو عــرفــتم مــبلغ انجــذابــي نــحو األحــبّاء لــبلغ 

بكم الّسرور والحبور درجة توّله فيها بعضكم بعًضا.

الشّــــــرط الـثّالـث:  هـو أن تـرسـلوا املـبّلغني إلـى أنـحاء قـطركـم بـل إلـى أنـحاء الـعالـم، ولـكن يـجب أن يـكونـوا فـي 
أســفارهــم عــلى غــرار عــبد الــبهاء فــي ســفره إلــى بــالد أمــريــكا، مطهّـــريــن عــن كــّل لــوث ومــقّدســني وفــي مــنتهى 
االنـــقطاع ومـــصداقًــــا لـــقول الـــّسيّد املـــسيح: إذا دخــلتم مــديــنة فــانــفضوا حــتّى غــبارهــا عــن نــعالــكم 
الحـــظتم أّن كـــثيرًا مـــن الـــنّفوس فـــي أمـــريـــكا أرادت أن تـــقّدم الهـــدايـــا بـــكّل تـــوسّـــــــل وإلـــحاح، ولـــكّن هـــذا الـــعبد 
نـــظرًا لـــوصـــايـــا الجـــمال املـــبارك ونـــصائـــحه لـــم يـــقبل شـــيئًا أبـــًدا، مـــع أنّـــه كـــان فـــي بـــعض األحـــيان فـــي عســـر 
شـديـد. أمّــا لـو قـّدم إنـسان إعـانـة عـن طـيب خـاطـره وحـسن سـريـرتـه وهلل وفـي اهلل فـليقبل املـبّلغ مـقدارًا قـليالً 
مــنها مــن أجــل ابــتهاج خــاطــره ويــعيش عــيشة تــقّشف، والــقصد هــو أن تــكون نــيّة املــبّلغ خــالــصة وأن يــكون 
فـارغ الـقلب، غـنيّ الـنّفس، منجـذب الـّروح، مسـتريـح الـفكر، شـديـد الـعزم، عـالـي الـهّمة، وأن يـكون فـي مـحبة 
اهلل شـــعلة مـــتوهّــــجة، فـــإذا كـــان عـــلى ذلـــك أثّـــرت أنـــفاســـه الـــطّاهـــرة فـــي الّصخـــرة الـــّصّماء، وبـــعكس ذلـــك لـــن 
تـحصل مـنه أيّـة ثـمرة، فـإن لـم يـكن اإلنـسان كـامـالً فـي نـفسه كـيف يسـتطيع إزالـة نـقائـص اآلخـريـن؟ وإذا لـم 

يمكن منقطًعا في نفسه كيف يستطيع تعليم االنقطاع لآلخرين؟

فــــيا أحــــبّاء اهلل ابــــذلــــوا جــــهودكــــم فــــي تــــرويــــج ديــــن اهلل ونشــــر الــــتّعالــــيم اإللــــهيّة بــــكّل الــــوســــائــــل املــــمكنة ومــــنها 
تــأســيس مــجالــس لــلتّبليغ تــجتمع فــيها الــنّفوس املــباركــة ويــقوم قــدمــاء األحــبّاء عــلى جــمع الشّـــــــبّان الــيافــعني 
الـنّاشـئني بـمحبّة اهلل فـي مـدارس الـتّبليغ، فـيعّلمونـهم الـبراهـني اإللـهيّة والـحجج واألدلّـة ويشـرحـون لـهم تـاريـخ 
األمـر املـبارك ويفسّـــــرون لـهم جـميع األدلّـة الـواردة فـي الـكتب والـّصحف اإللـهيّة الـّسالـفة حـول ظـهور املـوعـود، 
حــتّى يــتضّلع الشّــــــبّان فــي جــميع هــذه األمــور، ومــنها تــأســيس دار لــترجــمة األلــواح فــي أّي وقــت تيسّــــــر ذلــك، 
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فـــتباشـــر الـــنّفوس الـــفاضـــلة املـــتضّلعة فـــي الـــّلغات الـــفارســـيّة والـــعربـــيّة واألجـــنبيّة أو فـــي لـــغة أجـــنبيّة واحـــدة  
تـرجـمة األلـواح وكـتب االسـتدالل وتـطبعها وتنشـرهـا فـي قـارّات املـعمورة الخـمس. ومـنها تـنظيم تحـريـر مجـّلة 
"نجــمة الــغرب" بــحيث تــكون مــحتويــاتــها ســببًا فــي تــرويــج أمــر اهلل فــيطّلع الــنّاس فــي الشّـــــــرق والــغرب عــلى 
املـهّم مـن الـوقـائـع واألحـداث، ويـجب أن ال تخـرج األحـاديـث فـي املـجامـع الـعامّـة والـخاصّـــــــــة عـن نـطاق أمـر اهلل 
بـــل تـــنحصر جـــميع املـــقاالت فـــي أمـــر اهلل وال تجـــري فـــيها أحـــاديـــث مـــتفرّقـــة وال يـــجوز الجـــدال بـــأّي وجـــه مـــن 

الوجوه.

يـــجب عـــلى املـــبّلغني الـــذيـــن يـــسافـــرون إلـــى األطـــراف أن يـــعرفـــوا لـــغة الـــبلد الـــذي يـــدخـــلونـــه فـــمثالً يـــسافـــر إلـــى 
اليابان من يتقن الّلغة اليابانيّة، أّما من يتقن الّلغة الّصينيّة فليسافر إلى الّصني وهكذا دواليك.

سـوف يـكون بـعد هـذه الحـرب الـعامّـة لـدى الـنّاس اسـتعداد عـظيم لـإلصـغاء إلـى الـتّعالـيم اإللـهيّة، ألّن الـحكمة 
اإللـــهيّة مـــن هـــذه الحـــرب هـــي أن يـــعرف الـــنّاس جـــميًعا أّن نـــار الحـــرب محـــرقـــة لـــلمعمورة وأّن أنـــوار السّــــــــالم 
الــعام تــنير الــعاملــني، وأّن هــذه هــي مــمات وذلــك هــو حــياة، هــذه فــناء وذاك بــقاء، هــذه نــقمة كــبرى وذاك نــعمة 
عـظمى، هـذه ظـلمات وذاك أنـوار، هـذه ذلّـة أبـديّـة وذاك عـزّة سـرمـديّـة، هـذه هـادمـة لـبنيان الشـر وذاك مـؤسّـــــس 
لــسعادة اإلنــسان. بــناء عــلى ذلــك لــو نــهضت نــفوس جــليلة بــالشّـــــــروط املــذكــورة وتــوّجهــت إلــى أطــراف الــعالــم 
وخــاصّــــــــــة مــن أمــريــكا إلــى أوروبّــا وأفــريــقيا وآســيا وأســترالــيا والــيابــان والــّصني، وســافــر مــبّلغون وأحــبّاء مــن 
األملـان إلـى أقـطار أمـريـكا وأفـريـقيا والـيابـان والـّصني وبـكلمة أخـرى إلـى أقـطار الـعالـم وجـزره كـّلها لـحصلت 
مـــن أســـفارهـــم نـــتائـــج عـــظيمة خـــالل أمـــد قـــصير، ولـــرفـــرفـــت رايـــة السّــــــــالم الـــعام وأنـــارت أنـــوار وحـــدة الـــعالـــم 

اإلنساني كّل اآلفاق.

يــا أحــبّاء اهلل إّن نــّص الــكتاب اإللــهيّ صــريــح فــي: إّن شــخصني لــو تــجادال فــي مــسألــة مــن املــسائــل اإللــهيّة 
واخـتلفا فـيها وتـنازعـا حـولـها كـان كـالهـما عـلى الـباطـل، وإّن الـحكمة اإللـهيّة مـن هـذا األمـر  الـباّت هـي مـنع 
حـــدوث الجـــدال والـــنّزال بـــني اثـــنني مـــن أحـــبّاء اهلل، بـــل عـــليهما أن يتحـــّدثـــا بـــمنتهى األلـــفة واملـــحبّة، وإذا مـــا 
حـدثـت بـينهما أدنـى مـعارضـة واخـتالف فـليسكتا وال يـتكّلما حـول املـوضـوع أبـًدا بـل يـسأال املـبنّي عـن حـقيقة 

املوضوع، هذا هو القول الفصل وعليكم وعليهّن البهاء األبهى.

مناجاة

إلـهي إلـهي تَری قَـِد اشْـــتَدَّ الـظَّالُم الـحالـُك عَـلی كُــلِّ املَمالِـِك، َواحـتَرَقـِت اآلفـاقُ مِـْن نـائِـرِة الـنِّفاقِ، 
َواشـتََعَلْت نِــيْراُن الجِـــداِل َوالـِقتاِل فـي مَـشاِرقِ األَرِض َومَـغاربِــها، فَـالْـدِّمـاُء مَـْسفوكَــٌة َواألَجـسادُ 
مَــطروحَـــٌة َوالــرُُّؤوُس مَــذْبُــوحَـــٌة عَــَلی الــتُّراِب فِــي مَــيداِن الجِـــداِل، رَبِّ رَبِّ ارْحَـــْم هؤالِء الُجهَــالِء، 
َوانْـظُْر إِلَــيِْهْم بِــَعني الْــَعفْوِ َوالْــُغفراِن َوأطِْفئ هـِذِه الـنِّيراَن حَـــتَّی تَـنَْقِشعَ هـِذِه الْــُغيُوُم امْلُـتَكاثِــفَةُ 
فِــي اآلفـاقِ، حَـــتَّی تُشـِرقَ شَــــْمُس الـَحِقيَْقِة بِــأَنـواِر الـوِفـاقِ، ويَـنَكِشَف هـذا الـظَّالُم َويَسْــــتَِضيْءَ 
ِهْم مِــن هـِذِه الـظُُّلماتِ  ـــالم، رَبِّ أَنْـِقذْهُــْم مِــن غَــَمراِت بَحْـــِر الـبَغضاِء، َونَـجِّ كُــلُّ املَـمالِـِك بِــأَنـواِر السّـَ
ِهْم مِـــْن غَــمراتِ  ــــالم، رَبِّ نَــجِّ ْلحِ َوالسّـَ ـف بَــنَي قُــلوبِـــِهْم َونَــوِّْر أَبْــصارَهُـــْم بِـــنُوِر الــصُّ الْــدَّهْـــماِء، َوأَلّـِ
الِل َواكْـــِشْف عَـــن بَــصائِــرِهِـــْم الــِغشاَء، ونَــوِّْر قُــلوُبَــُهمْ  اْلحَــــرِْب َوالْــِقتاِل َوأَنْــِقذْهُـــْم مِــن ظَــالمِ الــضَّ
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بِـنُوِر الهُــدی َوعـامِـْلُهْم بِـفَْضلَِك َورَحـَمِتَك الْـُكبْری، واَل تُعامِـْلُهْم بِـَعْدلِـَك َوغَـَضِبَك الّـَِذْي يَـرتَِعُد مِـنْهُ 
فَراِئُص اأْلَْقوِياِء، رَبِّ قد طاَلِت اْلُحرُوُب َواْشتَدَِّت الُكرُوُب وتَبَدََّل ُكلُّ َمعموٍر  ِبَمطُموٍر، 

ُدوُر وتَـَغرْغَــرَِت الــنُّفُوُس، فَــارْحَـــْم هؤالِء الْــفَُقراَء وال تَـتْرُكْــُهْم يُــفَرُِّط فِــيِْهْم مَــنْ  رَبِّ قَــد ضــاقَــِت الْــصُّ
يَـشاُء بِـما يـشاُء، رَبِّ ابْـَعْث فـي بِـالِدَك نُـفُوسًـــا خـاضِـــــَعًة خـاشِـــَعًة مُـنَوَّرَةَ الـوُجُــوِه بِـأَنـواِر اْلهُــدی 
مُـــنَْقِطَعًة عَـــِن الْـــدُّنْــيا نــاطِــــَقًة بِـــالْـــذِّكْـــِر َوالــثَّناِء نــاشِــــرَةً لِــنَفَحاِت قُـــْدسِــــَك بَــنْيَ الــوَری، رَبِّ اشْـــــُددْ 
ظُهورَهُـم َوقَـوِّ أُزُورَهُـْم َواشْـــَرحْ صُـــــُدورَهُـم بِـآيـاِت مَـَحبَِّتَك الـُكبری، رَبِّ إِنَُّهْم ضُـــــَعفاٌء َوأَنـَت الـَقوِيُّ 
ــُهْم ُعجَــــزاٌء َوأَنـــَت املُــِعنْيُ الْـــَكِريْـــُم، رَبِّ قَـــْد تَـــَموَّجَ بَحْــــُر الـــِعْصياِن واَل تَـــْسُكُن هـــِذهِ  إِنّـَ الْـــَقِديـــُر، َو
الـزَّوابِـعُ إاِلّ بِـرَحْـــَمِتَك الْـواسِـــَعِة فِـي كُــلِّ ااْلَرْجـاِء، رَبِّ إِنَّ الـنُّفُوَس فِـي هِــاِويَـِة الـَهوی فـال يُـنِْقذُهـا 
َهواِت َونَـــوِِّر الْــــُقُلوَب ِبسِـــــراجِ مَــــَحبَِّتَك الّــــذي  إاِلّ أَلْــــطافُـــَك الْــــُعظْمی، رَبِّ أَِزْل ظُـــُلماِت هـــِذِه الْــــشَّ
سَـــيُِضيُء مِـنُه كُـلُّ اأْلَرْجـاِء، َوَوفِّقِ اأْلَحِــبّاَء الّـَِذيْـَن تَرَكُـوا اأْلَْوطـاَن َواأْلَهْـَل َوالْـوِلْـداَن َوسـافَـروا إِلِـی 
الْـبُْلداِن حُــبًّا ِبجَــمالِـَك َوانْـِتشارًا لِـنَفَحاتِـَك َوبَـثًّا لِـتَعالـيِمَك، وَكُــْن أَنِـيَْسُهْم فِـي َوحْــَدتِـِهْم َومُـِعيْنَُهمْ 
فِـــي غُـــْربَـــِتِهْم وَكـــاشِـــــفًا لِـــُكْربَـــِتِهْم َوسَـــــْلوَةً فـــي مُـــِصيْبَِتِهْم َوراحَــــًة فـــي مَـــَشقَِّتِهْم وَرواًء لِـــُغلَِّتِهمْ 
ـَك أَنْــَت الْـــرَّحْــــمنُ  ـَك اَنْــَت الْـــَكريْـــُم ذُو الـــفَْضِل الـــَعظيمِ، َوإِنّـَ َوشِـــــفاًء لِـــِعلَِّتِهْم َوبَـــرًْدا لِـــَلوْعَـــِتِهْم، إِنّـَ

اْلرَِّحيُْم .   ع ع

املجموعة الثانية

تشمل على ستة ألواح
الّلوح األّول

وقـد صـدر مـن قـلم مـركـز املـيثاق بـافـتخار أحـباء اهلل وإمـاء الـرّحـمن فـي تـسع واليـات شـمال شـرقـي الـواليـات 
املتّحــدة فــي صــباح يــوم الجــمعة الــثّانــي مــن شــباط ســنة 1917 فــي غــرفــة إســماعــيل آقــا فــي الــبيت املــبارك 

في حيفا بالعنوان التالي:

إلــى أحــبّاء اهلل وإمــاء الــرّحــمن فــي واليــات شــمال شــرقــي الــواليــات املتّحــدة: مــني، نــيوهــامــبشايــر، رود آيــالنــد، 
كناتيكت، فيرمونت، بنسيلفانيا، ماساتشوستس، نيوجيرزي، نيويورك عليهم وعليهّن التّحيّة والثّناء:

هو اهلل

أيّها األحبّاء الحقيقيّون:

إّن جــميع األقــطار عــند اهلل قــطر واحــد وجــميع املــدن والــقرى لــديــه ســواء، ال امــتياز ألحــدهــا عــلى اآلخــر، إذ 
كـّلها مـزارع إلـهيّة ومـنشأ الـنّفوس البشـريّـة، ولـكن أسـبقيّة بـعضها عـلى الـبعض اآلخـر فـي اإليـمان واإليـقان 
يـجعل شـرف املـكان بـاملـكني، فيسـتثنى بـعض الـبالد الّـتي تـفوز بشـرف مـزيّـة ال نـهايـة لـها، فـمثالً يـتمتّع بـعض 
أقــطار أوروبّــا وأمــريــكا بــهواء لــطيف ومــاء عــذب وجــبال وســهول وبــراري بــديــعة، ومــع ذلــك فــإّن فلســطني قــد 
أصــبحت شــرفًــا لجــميع هــذه األقــطار، ألّن جــميع املــظاهــر املــقّدســة اإللــهيّة إمّـــا ســكنت فــيها أو مــرّت بــها أو 
هــاجــرت إلــيها مــنذ يــوم إبــراهــيم عــليه السّـــــــالم حــتّى يــوم ظــهور خــاتــم األنــبياء، وكــذلــك فــازت يــثرب والــبطحاء 
بشـرف ال حـدود لـه إذ سـطع نـور الـنّبّوة مـن ذلـك األفـق، ولهـذا السّـــــبب امـتازت فلسـطني والـحجاز عـلى جـميع 
األقــطار، وكــذلــك أصــبحت الــقارّة األمــريــكيّة الــيوم عــند اهلل مــيدانًــا إلشــراق األنــوار ومــوطــنًا لــظهور األســرار 
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ومـنشأ األبـرار ومجـمع األحـرار، وكـّلها مـباركـة ولـكن الـواليـات الـتّسع ملّـا كـانـت قـد سـبقت غـيرهـا فـي اإليـمان 
واإليـــقان لـــذا فـــقد فـــازت بهـــذه األســـبقيّة امـــتيازًا وصـــار لـــزامًــــا عـــليها أن تـــعرف قـــدر هـــذه الـــنّعمة الّـــتي هـــي 
مــوهــبة نــالــت بــها الفخــر، ومــن أجــل أن تــقّدم شــكرهــا عــلى هــذه الــنّعمة الــكبرى يــجب عــليها أن تــقوم بنشــر 
نـــفحات اهلل حـــتّى تـــصدق فـــي حـــّقها اآليـــة الـــكريـــمة: اهلل نــوُر الــّسموات واألرض مــثل نــوره كــمشكاة 
فــيها مــصباح املــصباح فــي زجــاجــة الــزجــاجــة كــأنــها كــوكــب دّرّي يــوقــد مــن شجــرة مــباركــة 
زيـتونـة ال شـرقـيّة وال غـربـيّة يـكاد زيـتها يـضيء ولـو لـم تـمسسه نـار نـور عـلى نـور. ويــقول اهلل 
فـــي هـــذه اآليـــة أّن عـــالـــم الـــطبيعة عـــالـــم الـــظّلمات ألنّـــه مـــنشأ ألـــوف األنـــواع مـــن الـــفساد، بـــل هـــو ظـــلمات فـــي 
ظـلمات، أمّــا نـورانـيّة عـالـم الـطّبيعة فـتكون فـي إشـراق شـمس الـحقيقة عـليه، إّن فـيض الهـدى أشـبه بـشمعة 
تـــضيء فـــي زجـــاجـــة الـــعلم والـــحكمة، وإّن زجـــاجـــة الـــعلم والـــحكمة هـــي فـــي مـــشكاة الـــقلب اإلنـــسانـــي، وإنّ 
دهـن ذلـك املـصباح الـنّورانـيّ هـو مـن أثـمار الّشجـرة املـباركـة وإّن ذلـك الـّدهـن صـاٍف بـدرجـٍة تـجعله يـتّقد مـن 
دون نـار، وعـندمـا تـجتمع قـّوة الـنّور بـصفاء الـزّجـاج وبـرقّــة املـشكاة تـصبح نـورًا عـلى نـور. وصـفوة الـقول إنّ 
عـــبد الـــبهاء قـــد تـــجّول وســـافـــر فـــي هـــذه الـــواليـــات الـــتّسع املـــباركـــة، وأوضـــح حـــكمة الـــكتب الـــّسماويّـــة ونشـــر 
الـنّفحات وأسّــــــس فـي أكـثرهـا الـّصرح اإللـهيّ، وفـتح بـاب الـتّبليغ وبـذر فـي تـلك املـزرعـة بـذورًا طـاهـرة، وغـرس 
فــيها غــرسًــــــا مــباركًـــا، واآلن يــجب عــلى أحــبّاء اهلل وإمــاء الــرّحــمن أن يــقومــوا عــلى ســقايــة ذلــك الــزّرع وتــنشئته 
حــتّى يــترعــرع ويــنمو نــموًّا قــويًّــا، فــيأتــي بــالــفيض والــبركــة وتــنشأ عــنه الــبيادر الــعظيمة جــدًّا. إّن مــلكوت اهلل 
أشـبه بـزارع يـمّر بـتربـة طـاهـرة ويـبذر فـيها الـبذور الـحقيقيّة. وقـد تـهيّأت الـيوم فـي هـذه الـواليـات الـتّسع جـميع 
هــذه املــواهــب، وقــد مــّر الــزّارع اإللــهيّ بــتلك الــتّربــة املــباركــة وبــذر فــي تــلك املــزارع بــذورًا طــاهــرة مــن الــتّعالــيم 
الـّربّـانـيّة، وهـطلت الـفيوضـات اإللـهيّة، وأشـرقـت عـليها حـرارة شـمس الـحقيقة أي الـتّأيـيدات الـرّحـمانـيّة، وهـي 
اآلن تــحتاج إلــى الــّسقايــة وأمــلي أن يــكون كــّل واحــد مــن تــلك الــنّفوس املــباركــة ســاقــيًا ال مــثيل لــه وال نــظير، 
فـــيصبح شـــرق أمـــريـــكا وغـــربـــها الـــجنّة الـــعليا حـــتّى يـــنادي املـــأل األعـــلى طـــوبـــى لـــكم ثـــّم طـــوبـــى لـــكم وعـــليكم 

وعليكّن التّحيّة والثّناء.

هذه املناجاة تتلى في كّل يوم

يـــا إلـــهنا الـــّرؤوف نـــشكرك عـــلى مـــا أوضـــحت لـــنا ســـبيل الهـــدى، وفـــتحت لـــنا أبـــواب املـــلكوت، وتجـــّليت عـــلينا 
بـــــشمس الـــــحقيقة فـــــجعلت الـــــعمي يـــــبصرون، والـــــتائهـــــني يهـــــتدون، والـــــعطاشـــــى يـــــبلغون يـــــنبوع الهـــــدى، وقـــــد 
أوصـلت الـحيتان الـظّمأى إلـى بحـر الـحقيقة، ودعـوت الـطّيور الـتّائـهة إلـى حـديـقة الـعنايـة، يـا إلـهي نـحن جـمع 
مــن عــبيدك وفــقراء بــبابــك، بــعيدون عــنك مشــتاقــون إلــيك، ونــحن عــطشى ملــعينك ومــرضــى يــلتمسون عــالجــك، 
وقــــد ســــلكنا ســــبيلك ولــــيس لــــنا مــــنية وهــــدف إال نشــــر نــــفحاتــــك حــــتّى يــــنادي الــــنّاس بــــنداء اهــــدنــــا الــــّصراط 
املســتقيم، ويــطوفــون حــول ســراج الهــدى ويــنال الــبائــسون نــصيبًا، ويــصبح املحــرومــون مــواقــع األســرار، فــيا 
إلــهي اشــملنا بــلحاظ عــنايــتك وأيّــدنــا بــتأيــيدك الــّسماوّي وهــب لــنا نــفثات روح الــقدس حــتّى نــتوفّــق بــالخــدمــة 
ونســطع فــي هــذه األقــطار بــنور الهــدى ســطوع األنجــم الــدرهــرهــة، إنّــك أنــت املــقتدر الــقديــر وإنّــك أنــت الــعليم 

البصير.  ع ع
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الّلوح الثّاني
وقـد صـدر فـي صـباح يـوم السّــــــبت الـثّالـث مـن شـباط سـنة 1917 فـي غـرفـة إسـماعـيل آقـا فـي الـبيت املـبارك 

بحيفا بالعنوان التّالي:

إلــــى أحــــبّاء اهلل وإمــــاء الــــرّحــــمن فــــي ســــت عشــــرة واليــــة جــــنوبــــيّة فــــي الــــواليــــات املتّحــــدة األمــــريــــكيّة: ديــــالويــــر، 
مــاريــالنــد، فــرجــينيا، فــرجــينيا الــغربــية، كــارواليــنا الــّشمالــيّة، كــارواليــنا الــجنوبــيّة، جــورجــيا، فــلوريــدا، أالبــامــا، 

مسيسيبي، تينيسي، كنتاكي، لويزيانا، أركانسو، أوكالهوما، تكساس عليهم وعليهّن التّحيّة والثّناء.

هو اهلل

أيّتها النّفوس املباركة املحترمة:

إن فـالسـفة الـقرون الـوسـطى وعـلماء الـقرون الـوسـطى وفـالسـفة الـقرون الحـديـثة قـد أجـمعوا عـلى أّن أحـسن 
أقــــطار الــــّدنــــيا هــــي أقــــطار املــــنطقة املــــعتدلــــة، ألّن الــــعقول واألفــــكار فــــيها تــــبلغ مــــنتهى الــــكمال واالســــتعداد 
والـــقابـــليّة الـــحضاريّـــة فـــي مـــنتهى الـــقّوة، فـــإذا دقّـــقتم الـــنّظر فـــي الـــتّاريـــخ اتّـــضح لـــكم أّن مـــشاهـــير الـــرّجـــال 

أكثرهم برزوا من املنطقة املعتدلة، وأّن األقّل من القليل منهم من املنطقة املتجّمدة أو املنطقة الحارّة.

واآلن هـذه الـواليـات السـت عشـرة مـن الـواليـات املتّحـدة هـي فـي مـنتهى االعـتدال وتتجـّلى فـيها كـماالت عـالـم 
الـطّبيعة بـمنتهى الـّروعـة، ألّن اعـتدال املـناخ ولـطافـة املـناظـر وجـمال اإلقـليم لـه تـأثـير عـظيم عـلى عـالـم الـعقول 
واألفــــكار كــــما دلّـــــت الــــتجارب، حــــتّى أّن املــــظاهــــر املــــقّدســــة اإللــــهيّة كــــانــــت أمــــزجــــتهم فــــي مــــنتهى االعــــتدال 
وصـّحتهم وسـالمـتهم فـي غـايـة الـكمال وكـانـت بـنيتهم فـي مـنتهى الـقّوة وقـواهـم فـي مـنتهى الـكمال وحـواسّـــــهم 

الظّاهريّة والباطنيّة كانت شديدة بصورة خارقة.
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إّن هـــذه الـــواليـــات الســـّت عشـــرة بـــالنّســـبة إلـــى الـــواليـــات املـــجاورة هـــي فـــي غـــايـــة االعـــتدال، فـــال بـــّد أن يـــكون 
لـــلتّعالـــيم اإللـــهيّة فـــيها تجـــّل خـــاّص، وال بـــّد أن تـــؤثّـــر فـــيها نـــفثات روح الـــقدس تـــأثـــيرًا عـــظيًما، وتســـطع فـــيها 
شــــمس الــــحقيقة فــــي أشــــّد حــــرارتــــها ويــــموج بحــــر مــــحبّة اهلل مــــوجًـــــــا عــــظيًما وتهــــّب نــــسائــــم حــــديــــقة الــــحقائــــق 
واملــعانــي هــبوبًــا ســريــًعا، وتنتشــر مــنها نــفحات الــقدس انــتشارًا عــاجــالً، الحــمد هلل أن الــفيوضــات اإللــهيّة ال 
نـهايـة لـها، ونـغمة الـتّعالـيم الـّربّـانـيّة فـي أشـّد الـتّأثـير، والـنّيّر األعـظم فـي أشـّد إشـراق وجـنود املـلكوت األعـلى 
فــي أســرع هــجوم، واأللــسن أحــّد مــن الــّسيف، والــقلوب أشــّد ســطوعًـــا مــن الــنّور الكهــربــائــيّ، وهــّمة األحــبّاء 
فــاقــت هــمم السّـــــــلف والخــلف، والــنّفوس فــي مــنتهى االنجــذاب ونــار مــحبّة اهلل فــي مــنتهى االشــتعال، فــال بــدّ 
مـن أن نـغتنم فـرصـة هـذا الـزّمـان اغـتنامًــا كـثيرًا، ويـجب عـدم الـتّهاون لحـظة واحـدة، يـجب االنـقطاع عـن كـلّ 
راحـــة ونـــعمة واســـتقرار وتـــضحية الـــّروح واملـــال جـــميعها فـــي ســـبيل مـــالـــك الـــوجـــود، حـــتّى يشـــتّد نـــفوذ الـــقوى 
املـــلكوتـــيّة وتـــنير األشـــّعة الـــّساطـــعة فـــي هـــذا الـــّدور الجـــديـــد عـــوالـــم الـــعقول واألفـــكار، لـــقد انتشـــرت الـــنّفحات 
اإللـهيّة فـي أمـريـكا مـنذ نـحو ثـالث وعشـريـن سـنة، ولـكن لـم تـحصل حـركـة واشـتعال كـما يـنبغي ويـليق، وأمـلي 
اآلن أن يـــقوم أحـــبّاء اهلل بـــقّوة ســـماويّـــة ونـــفحات رحـــمانـــيّة وانجـــذابـــات وجـــدانـــيّة وفـــيوضـــات ســـبحانـــيّة وجـــنود 
ســماويّــة مشــتعلني بــنار مــحبّة اهلل، فــيعّم الــخير الــوفــير فــي زمــن يــسير، وتســطع شــمس الــحقيقة ســطوعًـــا بــه 
تـــتالشـــى وتـــنمحي ظـــلمات عـــالـــم الـــطّبيعة، وتـــعلو مـــن كـــل زاويـــة نـــغمة بـــديـــعة وتـــصدح طـــيور الّسحـــر بـــأنـــغام 
يتحـــرّك الـــعالـــم اإلنـــسانـــي ويـــطرب بـــها، فـــتدّب الحـــركـــة فـــي األجـــسام املتجـــّمدة، وتـــطير الـــنّفوس الّــــتي هـــي 
كـالـّصخور الـّصّماء مـن أثـر حـرارة مـحبّة اهلل، كـانـت أرمـينيا قـبل ألـفيّ سـنة ظـلمات فـوق ظـلمات ثـّم أسـرعـت 
نـفس مـباركـة واحـدة مـن تـالمـذة املـسيح إلـى تـلك الـجهات، وبـالـنّتيجة أصـبح ذلـك الـقطر مشـرقًــا مـنيرًا، ومـن 
هــذا يــتّضح مــا تــصنع قــّوة املــلكوت، إذن فــاطــمئنّوا بــالــتّوفــيقات الــرّحــمانــيّة والــتّأيــيدات الــّصمدانــيّة، وتــقّدســوا 
وتـنزّهـوا عـن هـذا الـعالـم ومـا فـيه ولـتكن نـوايـاكـم خـالـصة، واقـطعوا كـّل عـالئـقكم بهـذا الـعالـم، وكـونـوا كـجوهـر 
الـّروح خـفيفني لـطيفني، وقـومـوا بـعزم راسـخ وقـلب طـاهـر وروح مسـتبشرة ولـسان نـاطـق عـلى تـرويـج الـتّعالـيم 
اإللــهيّة، حــتى تــنصب خــيمة وحــدة الــعالــم اإلنــسانــي فــي قــطب أمــريــكا، وتــقتدي جــميع الــّشعوب بــالــّسياســة 
اإللـهيّة، ومـن املـعلوم أّن الـّسياسـة اإللـهيّة عـدل ورأفـة نـحو الجـميع، ألّن جـميع مـلل الـعالـم أغـنام اهلل واهلل هـو 
الـرّاعـي الـّرؤوف، وقـد خـلق اهلل جـميع هـذه األغـنام وحـفظها ورزقـها وربّـاهـا، فـأيّـة رأفـة أعـظم مـن رأفـته؟ عـلينا 
أن نــــشكره ألــــف شــــكر فــــي كــــّل آن، ألنــــنا ارتــــحنا وهلل الحــــمد مــــن الــــتّعّصبات الــــجاهــــليّة، وأصــــبحنا رؤوفــــني 
بجــــميع أغــــنام اهلل وصــــار مــــنتهى آمــــالــــنا خــــدمــــة الجــــميع والــــقيام عــــلى تــــربــــيتهم قــــيام األب الــــحنون وعــــليكم 

وعليهّن التّحيّة والثّناء.

لـــيَتُل كـــل إنـــسان يـــسافـــر إلـــى مـــدن وقـــرى هـــذه الـــواليـــات لنشـــر الـــتّعالـــيم اإللـــهيّة فـــيها هـــذه املـــناجـــاة فـــي كـــلّ 
صباح:

ُهو اهللّ

ا بـعظائـم األمـور، قـاصـًدا العـالءِ  إلـهي إلـهي تـرانـي مَـعَ ذُلّـي وعـدم اسـتعدادي واقـتداري ُمهـتَمًّ
كـلمِتَك بـني اْلجُـــمهوِر، نـاديًـا لنشـر تـعالـيِمَك بـني الـعموم، وإنّـي ال أَتَـوَفَّقُ بهـذا ااّل أَْن يُؤَيّـَِدنـي 
نــفثاُت روحِ الــُقدس، ويــنُصرَنــي جُـــنوُد مــلكوتِــَك األعــلی وتُــحيَط بــي تــوفــيقاتُــَك الّــتي تَــْجَعلُ 
دنـي بـقوّتِــَك الـقاهـرةِ  الـذُّبـاَب عـقابًـا والـقطرةَ بـحورًا وأنـهارًا والـذّرّاِت شُــــموسًــــا وانـوارًا، رَبِّ أَيّـِ

وُقدرِتَك النّافذِة حتّی ينطقَ لساني بَمحاِمدَك ونُعوِتَك 
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بــنَي خــلِقَك ويــطفحَ جــنانــي بــرحيقِ مَــحبِّتَك ومــعرفــِتَك، إنّـك أنــت املــقتدُر عــلی مــا تــشاُء وإنّـك 
علی كلِّ شيٍء قديٌر .  ع ع

الّلوح الثّالث
وقــد صــدر قــبيل ظهــر الخــميس الــثّامــن مــن شــباط ســنة 1917 فــي غــرفــة الــهيكل املــبارك فــي الــبيت املــبارك 

بعكاء بالعنوان التّالي:

إلــى أحــبّاء اهلل وإمــاء الــرّحــمن فــي اثــنتي عشــرة واليــة مــركــزيــة فــي الــواليــات املتّحــدة: مــشيغان، ويــسكنسن، 
إلـينوي، إنـديـانـا، أوهـايـو، مـينيسوتـا، آيـوا، داكـوتـا الـّشمالـية، داكـوتـا الـجنوبـيّة، مـيزوري، نـبراسـكا، كـانـزاس 

عليهم وعليهّن التّحيّة والثّناء:

هو اهلل

يا أحبّائي القدماء وندمائي األوّداء:

قال اهلل تعالى في القرآن العظيم يختّص برحمته من يشاء.

إّن هـذه الـواليـات االثـنتي عشـرة املـركـزيّـة مـن الـواليـات املتّحـدة هـي بـمثابـة قـلب أمـريـكا، فـالـقلب يـرتـبط بجـميع 
أعـــضاء جـــسم اإلنـــسان وأجـــزائـــه، وإذا صـــار الـــقلب قـــويًّـــا تـــقّوت األعـــضاء كـــّلها، وإذا كـــان الـــقلب ضـــعيفًا 
وهــنت جــميع أركــان الــجسم، فــشيكاغــو كــانــت وهلل الحــمد مــنذ بــدايــة انــتشار نــفحات اهلل الــقلب الــقوّي، لــذا 

توفّقت بعون اهلل وعنايته إلى أمور عظيمة:

: إّن الــنّداء إلــى املــلكوت ارتــفع فــي بــدايــة األمــر مــن شــيكاغــو، وهــذه مــيزة عــظمى ســتكون مــدار افــتخار  أواّلً
شيكاغو في القرون القادمة والعصور التّالية.
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ثـانـيًا:إّن عـدًدا مـن الـنّفوس الّـتي هـي فـي أعـلى درجـات الـثّبوت واالسـتقامـة نـهضت فـي تـلك الـبقعة املـباركـة 
عــلى إعــالء كــلمة اهلل، وقــلوبــها مــقّدسّـــــــة ومــنزّهــة حــتّى اآلن عــن أّي فــكر، وهــي مــشغولــة فــي تــرويــج الــتّعالــيم 

اإللهيّة بحيث نداء امللكوت األعلى مرتفع في الثّناء عليها بصورة متتابعة.

ثـالـثًا:إّن عـبد الـبهاء خـالل أسـفاره فـي أمـريـكا قـد مـّر بـشيكاغـو كـرارًا ومـرارًا وآنـس بـأحـبّاء اهلل فـيها، وأقـام 
فيها فترة طويلة وشغل فيها ليالً ونهارًا بذكر اهلل وبدعوة النّاس إلى ملكوت اهلل.

رابــًعا:إّن كـــّل تـــأســـيس تـــّم فـــي شـــيكاغـــو ســـرى إلـــى بـــقيّة األطـــراف واألكـــناف ســـريـــان مـــا يظهـــر فـــي الـــقلب 
ويبرز نحو جميع أعضاء الجسم وأنحائه.

خـامـًسا: إّن أّول مشـرق أذكـار فـي أمـريـكا قـد تـأسّـــــس فـي شـيكاغـو، وهـذا شـرف ومـنقبة ال حـّد لـها، وسـوف 
تـتولّـد مـن مشـرق األذكـار هـذا ألـوف مـشارق األذكـار، كـما سـوف يـتأسّـــــس أمـثال مـؤتـمرهـا الـّسنوّي ومجـّلتها 
(نجــمة الــغرب) ولــجنة النّشــر الــقائــمة فــيها عــلى طــبع األلــواح والــرّســائــل ونشــرهــا فــي أقــطار أمــريــكا جــمعاء، 
وكــذلــك االســتعدادات الــجاريــة اآلن لــالحــتفال بــمناســبة الــقرن الــذّهــبي لــتأســيس مــلكوت اهلل فــأمــلي أن يــتمّ 
ذلــك االحــتفال فــي مــنتهى اإلتــقان، حــتّى يــرتــفع نــداء الــتّوحــيد: "ال إلــه إالّ اهلل" وإّن كــّل األنــبياء مــن الــبدايــة 
إلــى خــاتــم الــرّســل كــّلهم عــلى الــحّق مــن عــند اهلل، وتــرفــرف رايــة وحــدة الــعالــم اإلنــسانــي وتــبلغ إلــى األســماع 
نـغمة السّـــــالم الـعاّم فـي الشّـــــرق والـغرب، وتسـتقيم وتتمهّــد جـميع السّـــــبل، وتنجـذب جـميع الـقلوب بـملكوت اللـه، 
وتـرتـفع خـيمة الـتّوحـيد فـي قـطب أمـريـكا، وتـطرب نـغمة مـحبّة اهلل كـّل األمـم واملـلل، ويـصبح سـطح الـغبراء جـنّة 
أبـــديّـــة، وتتشـــتّت الـــّسحب الـــقاتـــمة وتشـــرق شـــمس الـــحقيقة بـــأشـــّد اإلشـــراق، فـــاســـعوا يـــا أحـــبّاء اهلل بـــقلوبـــكم 
وأرواحـكم كـي تـحصل األلـفة واملـحبّة واالتّـحاد واالتّـفاق فـي الـقلوب، وتـصبح جـميع الـنّوايـا نـيّة واحـدة وجـميع 
الـــنّغمات نـــغمة واحـــدة، وتـــتغّلب قـــّوة روح الـــقدس بـــحيث تســـتولـــي عـــلى جـــميع قـــوى عـــالـــم الـــطّبيعة، هـــذا هـــو 
الــعمل الــعظيم، لــو حــّققناه تــصبح أمــريــكا مــركــز الــّسنوحــات الــرّحــمانــيّة ويســتقّر ســريــر املــلكوت اإللــهيّ بــكلّ 
حـشمة وجـالل. إّن هـذه الـّدنـيا الـفانـية ال تسـتقّر آنًـا عـلى حـالـة واحـدة، وهـي فـي تـغيّر وتـبّدل، وإّن كـّل بـنيان 
فــــــيها ينهــــــدم فــــــي املــــــآل، وإّن كــــــّل عــــــزّة وجــــــالل يــــــنمحي ويــــــزول، ولــــــكن مــــــلكوت اهلل بــــــاٍق والــــــعزّة والــــــحشمة 
املـــلكوتـــيّتان قـــائـــمتان إلـــى األبـــد، فـــالـــحصير فـــي مـــلكوت اهلل يـــكون لـــدى اإلنـــسان الـــعاقـــل أعـــظم مـــن ســـريـــر 
السّــــــلطنة الــّدنــيويّــة. إّن ســمعي وبــصري مــتوجّـــــهان نــحو الــواليــات املــركــزيّــة عــلى الــّدوام، لــعّل نــغمة مــن نــفوس 
مــباركــة تــبلغ مــسمعي مــن أولــئك الّــذيــن هــم مــشارق مــحبّة اهلل ونــجوم أفــق الــتّنزيــه والــتّقديــس الّــتي تــنير هــذا 
الــــعالــــم املــــظلم وتــــبعث الــــحياة فــــي هــــذا الــــعالــــم املــــيّت، إّن ســــرور عــــبد الــــبهاء مــــقصور عــــلى ذلــــك وأمــــلي أن 

تصبحوا موفّقني في تحقيقه.

بـناًء عـلى ذلـك يـجب أن يـقوم نـفوس فـي مـنتهى االنـقطاع والـتّنزيـه عـن نـقائـص عـالـم الـطّبيعة والـتّقديـس عـن 
الـــتّعّلق بهـــذه الـــحياة وحـــيّة بـــنفحة الـــحياة األبـــديّـــة، ويســـرع إلـــى األنـــحاء املـــجاورة لـــلواليـــات املـــركـــزيّـــة بـــقلوب 
نـورانـيّة وأرواح سـماويّـة وهـّمة مـلكوتـيّة وانجـذاب وجـدانـيّ وألـسن نـاطـقة وبـيان واضـح وتـبّلغ الـنّاس فـي كـلّ 
مــديــنة وقــريــة وتهــديــهم إلــى الــوصــايــا والــنّصائــح اإللــهيّة وتــرّوج وحــدة الــعالــم اإلنــسانــي وتــعزف لــحن السّــــــالم 
الــعام عــزفًــا يــغدو بــه كــل أصــّم ســميًعا وكــّل خــامــد مشــتعالً ويجــد كــّل مــيّت الــحياة األبــديّــة وينشــط كــّل كــامــل 

ويقينًا سوف يتحّقق ذلك وعليكم وعليكّن التّحيّة والثّناء.
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ليَتُل النّاشرون لنفحات اهلل هذه املناجاة في كّل صباح ومساء:

راَط املُسْــــتَِقيْمَ  ْكُر بِــما هَــَديْــتَِني سَــــبيَل املَـَلُكوِت، َوسَــــَلْكَت بــي هــذَا الــصِّ رَبِّ رَبِّ لَــَك الحَـــمُد َوالْــشُّ
املَــمُدوَد، َونَـــوَّرَْت بَـــَصري بِـــُمشاهَـــَدِة األَنـــواِر َوأَسْـــــَمْعتَِني نَـــَغماِت طُـــيُوِر الـــُقدِس مِـــن مَـــَلُكوتِ 
ْدنِــي بِــرُوح الـُقدِس حَـــتَّی أُنـاِدَي بِــاسْــــِمكَ  األَسْــــراِر، َواجْـــتَذَبْـَت قَـلبي بِــَمَحبَِّتَك بَـنْيَ األَبْـراِر، رَبِّ أَيّـِ
ـــَر بِــظُُهوِر مَــَلُكوتِــَك بَــنَي األَنــام، رَبِّ إِنّـي ضَــــــعيٌف قَــوّنــي بِــُقدرَتِــَك َوسُــــلطانِــَك،  بَــنَي األَقْــوام، َوأُبَشّـِ
وَكَــليُل الـلِّساِن أَنْـِطْقِني بِــِذكـرَِك َوثَـنائِــَك، َوذَلـيٌل عَــزِّزنـي بِــالـدُّخُــوِل فـي مَـَلكوتِــَك، َوبَـعيٌد قَـرِّبْـِني 
بِـــَعتَبَِة رَحـــمانـــيّتَك، رَبِّ اجْــــَعْلِني سِـــــراجًــــا َوهّـــاجًــــا َونَجـــًما بـــازِغًـــا َوشجَــــرةً مُـــبارَكَــــًة مَـــْشُحونَــةً 

ِباألَثماِر ُمظَلَِّلًة في هِذِه الدِّياِر، إِنََّك أَنَْت الَعزيزُ املُقتَِدُر املُختاُر .    ع ع

الّلوح الرّابع
وقـــد صـــدر فـــي لـــيلة الخـــميس الـــخامـــس عشـــر مـــن شـــباط ســـنة 1917 فـــي غـــرفـــة الجـــمال املـــبارك بـــالـــعنوان 

التّالي:

إلــى أحــبّاء اهلل وإمــاء الــرّحــمن فــي إحــدى عشــرة واليــة غــربــيّة مــن الــواليــات املتّحــدة: نــيومــكسيكو، كــولــورادو، 
أريـــزونـــا، نـــيفادا، كـــالـــيفورنـــيا، وايـــومـــنغ، يـــوتـــا، مـــونـــتانـــا، أيـــداهـــو، أوريـــغون، واشـــنطن عـــليهم وعـــليهّن الـــتّحيّة 

والثّناء.

هو اهلل

يا أحبّاء اهلل وإماء الرّحمن املختارين في امللكوت:

إّن واليــــة كــــالــــيفورنــــيا املــــباركــــة عــــلى شــــبه كــــبير بــــاألرض املــــقّدســــة أي قــــطر فلســــطني، فــــهواؤهــــا فــــي مــــنتهى 
االعـتدال وسـهولـها فـي مـنتهى االتّـساع، وفـواكـه فلسـطني فـي تـلك الـواليـة فـي مـنتهى الـنّضارة، وحـني مـّر عـبد 
الــبهاء بــتلك الــجهات رأى نــفسه وكــأنّــه فــي فلســطني ألّن الشّــــــبه بــني هــذيــن اإلقــليمني تــاّم مــن جــميع الــجهات، 
حــــتّى أّن ســــواحــــل املــــحيط الــــهادي كــــّلها مــــتشابــــهة لــــسواحــــل األرض املــــقّدســــة، وحــــتى أّن أعــــشاب األرض 
املـــقّدســـة قـــد نـــبتت فـــي تـــلك الـــّسواحـــل مـــّما أثـــار دهـــشة كـــبيرة، وكـــذلـــك تـــشاهـــد فـــي واليـــة كـــالـــيفورنـــيا وســـائـــر 
الـواليـات الـغربـيّة آثـار مـن عـجائـب عـالـم الـطّبيعة تـحيّر الـعقول، فـالـجبال شـاهـقة جـدًّا والـوديـان سـحيقة جـدًّا، 
والشّــــــالالت فــيها بــمنتهى الــجالل، واألشــجار بــمنتهى الــفخامــة والــتّربــة بــمنتهى الــخصب والــبركــة، وحــيث أنّ 
ذلـك الـقطر املـبارك يشـبه األرض املـقّدسـة، وأّن أرضـه كـالـجنّة الـعليا وكـأنّـها أرض فلسـطني، وملّـا كـان الشّــــــبه 
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بـني الـقطريـن طـبيعيًّا لـذا يـجب أن يـتشابـها مـشابـهة مـلكوتـيّة أيـًضا. إّن أنـوار الـفيوضـات اإللـهيّة قـد ظهـرت 
مـــن فلســـطني، وإّن أكـــثر أنـــبياء بـــني إســـرائـــيل نـــادوا بـــملكوت اهلل مـــن هـــذه الـــبقعة املـــقّدســـة، ومـــنها نشـــروا 
الــتّعالــيم الــّروحــانــيّة وتــعطّرت مــشام الــّروحــانــينّي وتــنّورت عــيون الــنّورانــينّي، وتــشنّفت آذانــهم ووجــدت قــلوبــهم 
الـــــحياة األبـــــديّـــــة مـــــن نـــــسيم مـــــلكوت اهلل املـــــحيي لـــــألرواح، واقتبســـــت مـــــن أشـــــّعة شـــــمس الـــــحقيقة الـــــنّورانـــــيّة 

الّربّانيّة، ثم سرت من هذه البقعة إلى جميع أوروبّا وأمريكا وآسيا وأفريقيا وأستراليا.

فـاآلن يـجب كـذلـك أن تـتشابـه كـالـيفورنـيا وسـائـر الـواليـات الـغربـيّة بـاألرض املـقّدسـة تـشابـًها مـعنويًّـا، وتنتشـر 
مــــن تــــلك الــــبقاع والــــّديــــار نــــفثات روح الــــقدس إلــــى جــــميع أمــــريــــكا وأوروبــــا، ويــــطرب نــــداء مــــلكوت اهلل جــــميع 
اآلذان، وتـمنح الـتّعالـيم اإللـهيّة حـياة جـديـدة وتـغدو األحـزاب املـختلفة حـزبًـا واحـًدا، وتسـتقّر األفـكار املـتعّددة 
فـي مـركـز واحـد، ويـتعانـق شـرق أمـريـكا مـع غـربـها وتـمنح أنـشودة وحـدة الـعالـم اإلنـسانـي جـميع البشـر حـياة 
جـــديـــدة، وتـــرتـــفع خـــيمة السّــــــــالم الـــعام فـــي قـــلب أمـــريـــكا حـــتّى تـــنتعش كـــذلـــك أوروبّـــا وأفـــريـــقيا بـــنفثات روح 
الـقدس، وتـضحي الـهيئة االجـتماعـيّة البشـريّـة فـي نـشأة جـديـدة، ويـصبح الـعالـم عـاملًا آخـر. وكـما تتجـّلى فـي 
واليـــة كـــالـــيفورنـــيا وســـائـــر الـــواليـــات الـــغربـــيّة اآلثـــار الـــعجيبة لـــعالـــم الـــطّبيعة كـــذلـــك يـــجب أن تتجـــّلى فـــيها آثـــار 
ملكوت اهلل العظيمة حتّى يطابق الجسد والّروح ويصبح الظّاهر عنوان الباطن ويصبح امللك مرآة امللكوت.

وفـــي أيّـــام ســـفري وتـــجوالـــي فـــي تـــلك الـــجهات شـــاهـــدت فـــيها مـــناظـــر خـــالبـــة وحـــدائـــق عـــامّــــة وبـــساتـــني غـــنّاء 
وأنـــهارًا دافـــقة ومـــجامـــع عـــامّـــة وشـــاهـــدت الـــّريـــاض واملـــزارع والـــثّمار والـــفواكـــه والـــّسهول الـــفسيحة الـــواســـعة، 
وكـــان لـــها وقـــع حـــسن فـــي نـــفسي وال تـــزال الـــذّكـــريـــات عـــالـــقة فـــي خـــاطـــري حـــتّى اآلن، وقـــد ســـررت بـــصورة 
خــاصّــــــــــة بــمحافــل ســان فــرنــسيسكو وأوكــالنــد ومــجالــس لــوس أنجــلوس وبــاألحــبّاء الّــذيــن وفــدوا إلــيها مــن مــدن 

أخرى وال تمّر بخاطري ذكراهم إال وينتابني فرح ليس له حدود.

أتـمنّى أن تنتشـر الـتّعالـيم اإللـهيّة فـي جـميع تـلك الـواليـات الـغربـيّة انـتشار أشـّعة الـّشمس، فيتجـّلى مـصداق 
اآليـة الـفرقـانـيّة املـباركـة بـلدة طـيّبة ورّب غـفور واآليـة املـباركـة أَو لـم يـسيروا فـي األرض واآليـة الـكريـمة: 

فانظروا إلى آثار رحمة اهلل.

إّن املـــيدان وهلل الحـــمد واســـع فـــي هـــذه الـــواليـــة بـــعونـــه وعـــنايـــته، وإّن الـــعقول فـــي مـــنتهى الـــّسمّو وإّن الـــعلوم 
واملـعارف فـي مـنتهى االنـتشار، وإّن الـقلوب أشـبه بـاملـرايـا وفـي مـنتهى الـّصفاء واالسـتعداد، وإّن أحـبّاء اهلل 
فـــي مـــنتهى االنجـــذاب، لهـــذا فـــأمـــلي أن تـــنعقد فـــيها مـــحافـــل الـــتّبليغ مـــرتّـــبة مـــنتظمة، ويـــرســـل مـــنها مـــبّلغون 
كـامـلون إلـى املـدن وحـتى إلـى الـقرى لنشـر نـفحات اهلل، يـجب أن يـكون املـبّلغون نـفوسًــــــا مـلكوتـينّي، ربّـانـينّي، 
رحـمانـينّي، نـورانـينّي، ويـكونـوا روحًـــا مـجّسًما وعـقالً مـصّورًا ويـنهضوا بـمنتهى الـثّبوت واالسـتقامـة والـتّضحية، 
وال يـــتقيّدوا فـــي أســـفارهـــم بـــقيود الـــزّاد والـــّلباس بـــل يـــحصروا األفـــكار فـــي فـــيوضـــات مـــلكوت اهلل، ويـــلتمسوا 
تـــأيـــيدات روح الـــقدس ويـــعطّروا املـــشام بـــعطر الـــجنّة األبـــهى بـــقّوة إلـــهيّة وانجـــذاب وجـــدانـــيّ وبـــشارة ربّـــانـــيّة 

وتنزيه وتقديس سبحانيّ، ويتلوا هذه املناجاة يوميًّا:

إلـهي إلـهي هـذا طـيٌر كـليل الـجناح بـطيُْء الـطّيران أيّـِدهُ بشـديـد الـقوی، حـتّی يـطيَر إلـی أوجِ 
الفالح والنّجاحِ ويُرفرَِف بكلِّ سروٍر وانشراحٍ في هذا الفَضاِء، ويرتفعَ هديرُهُ في كلِّ األرجاِء 
بــاســمك األعــلی، وتَــتَلذَّذَ اآلذاُن مــن هــذا الــنّداِء وتــقرَّ األعــنُي بــمشاهــدة آيــاِت الهــدی، ربِّ إنّــي 
فـريـٌد وحـيٌد حـقيٌر لـيَس لـي ظـهيٌر إال أنـَت، وال نـصيٌر إاّل أنـت، وال مـجيٌر إاّل أنـت، َوفّـِْقني عـلی 
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خـدمـِتَك وأيّـدنـي بـجنود مـالئـكِتَك، َوانُْصرْنـي فـي إعـالء كـلمتك وأَنِْطْقني بـحكمِتَك بـني بَـِريّـَِتَك، 
غراء، وإنَّك أنَت املقتدُر العزيز املختار.  ع ع عفاء ونصير الصُّ إنّك  ُمعني الضُّ

الّلوح الخامس
وقــد صــدر فــي صــباح األربــعاء الــحادي والعشــريــن مــن شهــر شــباط ســنة 1917 فــي غــرفــة الجــمال املــبارك 

في البيت املبارك بعكا بالعنوان التالي:

إلـى أحـبّاء اهلل وإمـاء الـرّحـمن فـي املـقاطـعات الـكنديّـة: نـيوفـندلـند، جـزيـرة األمـير إدوارد، نـوفـا سـكوشـيا، نـيو 
بـــرانـــزويـــك، كـــوبـــيك، ســـاســـكاتـــشوان، مـــانـــيتوبـــا، أونـــتاريـــو، ألـــبرتـــا، كـــولـــومـــبيا الـــبريـــطانـــيّة، يـــوكـــون، مـــاكـــنزي، 

أنكافا، كيوينت، جزر فرانكلني وجرينالند عليهم وعليهّن التّحية والثّناء.

هو اهلل

يا أيّها األحبّاء األوّداء ويا إماء الرّحمن:

يــتفّضل فــي الــقرآن الــعظيم قــائــالً: لـن تـرى فـي خـلق الـرّحـمن مـن تـفاوت ويــريــد اهلل بهــذا أنّــه ال تــفاوت 
بـــني مخـــلوقـــات اهلل، فـــيُفهم مـــن هـــذا أنّـــه ال تـــفاوت حـــتّى بـــني األقـــالـــيم، ولـــكن إقـــليم كـــندا ذو  مســـتقبل عـــظيم 
جـــدًّا، وســـوف تـــكون لـــه أحـــداث جـــليلة جـــدًّا، وســـوف تـــشمله لحـــظات الـــعنايـــة اإللـــهيّة ويـــكون مظهـــر األلـــطاف 
الــّربّــانــيّة، ذلــك أّن عــبد الــبهاء وجــد مــنتهى السّــــــرور خــالل ســياحــته وســفره فــي ذلــك اإلقــليم، وحــذّرنــي الــكثير 
مـــن الـــنّفوس مـــن الـــّسفر إلـــى مـــونـــتريـــال قـــائـــلني إّن أهـــالـــي هـــذه املـــديـــنة أغـــلبهم مـــن الـــكاثـــولـــيك وفـــي مـــنتهى 
الـتّعّصب املـذهـبيّ، ومسـتغرقـون فـي الـتّقالـيد ولـيس لـديـهم أبـًدا اسـتعداد لـسماع نـداء مـلكوت اهلل، وانسـدلـت 
عـلى أعـينهم حـجب الـتّعّصب فحـرمـتهم مـن مـشاهـدة اآليـات الـكبرى، وتـمّكنت الـتّقالـيد مـن قـلوبـهم عـلى شـأن 
لــم تــترك لــلحقيقة فــيها أثــرًا، إّن ســحب الــتّقالــيد املــظلمة قــد أحــاطــت بــآفــاق ذلــك اإلقــليم بــشكل يســتحيل مــعه 
مــشاهــدة أنــوار شــمس الــحقيقة وإن أشــرقــت بــكامــل قــّوتــها، ولــكّن هــذه الــّروايــات لــم تــثبّط عــزم عــبد الــبهاء، 
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فـتوكّـــل عـلى اهلل وتـوجّــــه إلـى مـديـنة مـونـتريـال، وملّـا وصـل إلـيها الحـظ أّن األبـواب مـفتوحـة والـقلوب فـي مـنتهى 
االســـــتعداد، وقـــــد أزاحـــــت قـــــّوة املـــــلكوت اإللـــــهيّ املـــــعنويّـــــة كـــــّل حـــــائـــــل وقـــــام عـــــبد الـــــبهاء فـــــي جـــــميع املـــــجامـــــع 
والـكنائـس فـيها بـاملـناداة بـملكوت اهلل فـي مـنتهى السّــــــرور، وبـذر بـذورًا سـوف تـسقيها يـد الـقدرة اإللـهيّة، وال 
شــّك أّن تــلك الــبذور ســوف تــنبت نــباتًــا ريّــانًــا وســوف تــتكّون مــنها بــيادر عــظيمة، ولــم يــنازعــه أحــد ولــم يــجادلــه 
إنــسان عــند تــرويــجه الــتّعالــيم اإللــهيّة، وكــان األحــبّاء فــي تــلك املــديــنة فــي مــنتهى الــّروحــانــيّة ومنجــذبــني كــلّ 
االنجــــذاب بــــنفحات اهلل، وقــــد اجــــتمعت بــــهّمة أمــــة اهلل مــــكسويــــل جــــماعــــة مــــن أبــــناء املــــلكوت وبــــناتــــه بــــصورة 
مـتزايـدة يـومًـا فـيومًـا وبحـرارة بـالـغة، وكـانـت مـّدة اإلقـامـة أيّـامًـا مـعدودات، ولـكّن نـتائـجها سـتكون فـي املسـتقبل 

وافرة، إذ عندما يحصل زارع على تربة بإنّه يزرعها زرًعا عظيًما في أقّل زمان.

لهـــذا فـــأمـــلي أن تشـــتعل مـــونـــتريـــال فـــي املســـتقبل اشـــتعاالً تـــصبح مـــعه نـــغمة املـــلكوت الـــّصادرة مـــنها نـــغمة 
عامليّة، وتصل نفثات روح القدس من هذا املركز إلى شرق أمريكا وغربها.

يا أحبّاء اهلل:

ال تــنظروا إلــى قــّلة عــددكــم وكــثرة األقــوام حــولــكم، فــإّن خــمس حــبّات مــن الــقمح تحــمل الــبركــة الــّسماويّــة فــي 
حــني أّن ألــف قــنطار مــن الــزّوان ال ثــمرة مــنه وال أثــر، وإّن شجــرة واحــدة مــثمرة تــحيي جــماعــة فــي حــني أنّ 
ألـــف غـــابـــة مـــن أشـــجار عـــقيمة ال فـــائـــدة مـــنها، والـــرّمـــال فـــي الـــصحاري كـــثيرة ولـــكّن الـــلئالئ يـــندر الـــحصول 
عـليها، وإّن لـؤلـؤة واحـدة خـير مـن ألـف صحـراء مـن الـرّمـال، وخـاصـة حـينما تـكون تـلك الـلؤلـؤة مظهـر الـبركـة 
الــّسماويّــة، وســوف تظهــر عــّما قــريــب ألــف لــؤلــؤ مــنها، فــإذا مــا حشــرت مــع كــّل حــبة مــن الــرّمــال أحــالــتها إلــى 
لــؤلــؤ، ولهــذا أكــتب إلــيكم مــرّة أخــرى إّن مســتقبل كــندا عــظيم جــدًّا ســواء أكــان مــن الــنّاحــية الــّدنــيويّــة أم مــن 
الـــنّاحـــية املـــلكوتـــيّة، وســـوف تـــزداد املـــدنـــيّة والحـــّريّـــة يـــومًــــا فـــيومًــــا وكـــذلـــك ســـوف تـــسقي ســـحب املـــلكوت بـــذور 

الهداية اّلتي بذرت فيها.

إذن ال يـــقرّن لـــكم قـــرار وال تـــطلبوا الـــرّاحـــة وال تـــتلّوثـــوا بـــلذائـــذ الـــعالـــم الـــفانـــي، تحـــّرروا مـــن كـــّل قـــيد واجهـــدوا 
بــقلوبــكم وأرواحــكم حــتّى تــثبتوا فــي املــلكوت ثــبوتًــا مــكينًا، اعــثروا عــلى الــكنوز الــّسماويّــة، ازدادوا نــورًا يــومًــا 
فـــيومًــــا فـــتزدادوا تـــقّربًـــا إلـــى عـــبتة الـــخالـــق األحـــد، كـــونـــوا مـــظاهـــر الـــفيوضـــات اإللـــهيّة ومـــطالـــع األنـــوار غـــير 
املــتناهــية، وإذا أمــكنكم أرســلوا مــبّلغني إلــى ســائــر الــواليــات الــكنديّــة وكــذلــك إلــى جــريــنالنــد وبــالد األســكيمو. 
فــهؤالء املــبلغون يــجب أن يخــلعوا الــثّوب الــقديــم كــّليًّا ويــلبسوا الــقميص الجــديــد، وأن يــولــدوا والدة ثــانــية، كــما 
تــــفّضل وقــــال الــــّسيّد املــــسيح وهــــذا يــــعني أنّــــهم يــــولــــدون مــــن عــــالــــم الــــطّبيعة كــــما ولــــدوا أّول مــــرّة مــــن أرحــــام 
أمّــهاتـهم، وأن يـنسوا عـالـم الـطّبيعة كـما نـسوا عـالـم الـرّحـم، وأن يـتعّمدوا بـماء الـحياة وبـنار مـحبّة اهلل وبـروح 
الــقدس، ويــقنعوا بــالــقليل مــن الــطّعام ويــنالــوا مــن املــائــدة الــّسماويّــة، ويــتفرّغــوا مــن جــميع األهــواء والــّشهوات 
فــراغًــا تــامًّــا ويــمتلئوا بــالــّروح حــتّى يــحّولــوا الّصخــرة الــّصّماء بــنفس طــاهــر إلــى يــاقــوتــة مــتألّــقة، والخــزف إلــى 
صـدف، يـصيّروا الـتّراب األسـود حـديـقة غـنّاء كـما تـفعل بـه سـحابـة الـّربـيع، ويـجعلوا األعـمى يـبصر واألصـمّ 

يسمع وامليّت يحيى والخامد يضيء ويسطع وعليكم وعليكّن التّحيّة والثّناء.

الـّلهمَّ يـا إلـهي هؤالِء عـباٌد انجـذبـوا بـنفحاِت رحـمانـيِّتك واشـتعلوا بـالـنّاِر املـوقـدِة فـي شجـرةِ 
فـردانـيِّتَك، وقـرّت أعـينُُهم بـمشاهـدِة ملـعاِت الـنّور فـي طـور أحـديّـِتَك، ربِّ أطلقْ لـسانَـهم بـذكـرِكَ 

بنَي بريِّتَك وأَنطْقُهْم 
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بــالــثّناِء عــليَك بــفضلَِك وعــنايــِتَك وأيّــْدهُـــْم بــجنوٍد مــْن مــالئــكِتَك واشــُدْد أُزورَهــم عــلى خــدمــِتكَ 
واجعلُهم آياِت الُهدى بنَي خلِقك إنََّك أنَت املقتدُر املتعالي الغفوُر الرَّحيم.

وليتُل ناشرو نفحات اهلل هذه املناجاة في كّل صباح ومساء:

ــــى كُـــــنُوزَكَ  ِعيَف يــــتَمنَّى الــــُقوَّةَ املَـــَلُكوتِــــيَِّة َوهــــذا الــــفَِقيَر يَــــتَرَجّـَ إِلــــِهي إِلــــِهي تَــــَرى هَــــذا الــــضَّ
ـِة، َوهــذا الــَعلِيَل يَــرْجُــــو شِــــفَاَء الــَغلِيلَ  ـِة، َوهــذا الــظَّْمآَن يَشْـــــتَاقُ مَــِعنَي الــَحياِة األَبَــِديّـَ ماِويّـَ الــسَّ
بِـرَحْـــَمِتَك الـوَاسِـــَعِة الّـَِتي اخْــتََصْصَت بِـَها عِــبَاَدَك املُـْختَاريـَن فِـي مَـَلُكوتِــَك األَعْــَلى، رَبِّ لَـيَْس لِـي 
ــْدنِـــي بِـــَمالئِـــَكِتَك عَـــَلى نَشْـــــِر نَــفََحاتِ  نَــِصيٌر إالَّ أَنْــَت، وال مُـــِجيٌر إالَّ أَنْــَت، واَل مُـــِعنٌي إالَّ أَنْــَت، أَيّـِ
ُقْدِسَك َوبَثِّ تََعالِيِمَك بنَْيَ ِخيرَِة َخْلِقَك، رَبِّ اْجَعْلِني ُمنَْقِطًعا َعْن ُدوِنَك، ُمتََشبِّثًا ِبذَيِْل ِعنَايَِتَك، 
َك أَنْـَت املُـْقتَِدرُ  ُمخْـــلًِصا فِــي ِديــِنَك، ثــابِــتًا عَــَلى مَــَحبَِّتَك، عــامِــالً بِــما أَمَــرْتَـِني بِــِه فِــي كِـــتَابِــَك. إِنّـَ

الَعِزيزُ الَقِديُر.  ع ع

الّلوح السادس
وقـــد صـــدر بـــعد ظهـــر الخـــميس الـــثّامـــن مـــن مـــارس (آذار) ســـنة 1917 فـــي غـــرفـــة إســـماعـــيل آقـــا فـــي الـــبيت 

املبارك بحيفا بالعنوان التالي:

إلى أحبّاء اهلل وإماء الرّحمن في الواليات املتّحدة وكندا عليهم وعليهّن البهاء األبهى.

هو اهلل

أيّتها النّفوس الّسماويّة وأبناء امللكوت وبناته:

يـقول اهلل فـي الـقرآن واعـتصموا بـحبل اهلل جـميًعا وال تـفرّقـوا. إن الـجهات الـجامـعة فـي عـالـم الـوجـود 
كــثيرة وجــميعها تــؤّدي إلــى تــآلــف البشــر واتّــحادهــم، فــالــوطــنيّة جــهة جــامــعة، والــقومــيّة جــهة جــامــعة، واملــنافــع 
املشــتركــة جــهة جــامــعة، الــوحــدة الــّسياســيّة جــهة جــامــعة، والــوحــدة الــفكريّــة جــهة جــامــعة، وإّن ســعادة الــعالــم 
اإلنــسانــي تــتحّقق عــن طــريــق تــأســيس الــجهة الــجامــعة وتــرويــجها، ولــكن هــذه الــجهات جــميعها فــي الــواقــع 
عـــرض ال جـــوهـــر، ومـــجاز ال حـــقيقة، ألنّـــها مـــؤقّــــتة وليســـت أبـــديّـــة، وعـــند وقـــوع األحـــداث الـــعظيمة تـــزول جـــهة 
جــامــعيّتها زواالً كــّليًّا، أمّـــا الــجهة الــجامــعة املــلكوتــيّة أي املــؤسّــــــسات اإللــهيّة والــتّعالــيم الــّسماويّــة فــإنّــها جــهة 
جـامـعة أبـديّـة، تـربـط الشّـــــرق والـغرب، وتـؤسّـــــس وحـدة الـعالـم اإلنـسانـي، وتهـدم بـنيان االخـتالفـات وتقهـر جـميع 
الـجهات الـجامـعة، وهـي كـشعاع الـّشمس يـزيـل الـظّلمات الّـتي تـحيط بـاآلفـاق وتـمنح الـحياة املـعنويّـة فتتجـّلى 
الــنّورانــيّة اإللــهيّة، وتــكشف عــن معجــزات نــفثات روح الــقدس فــيعانــق الــغرب الشّـــــــرق، وتتّحــد أفــكار الــجنوب 
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بـــأفـــكار الـــّشمال، فـــال تـــبقى أهـــداف مـــتضاّدة مـــتعارضـــة، ويـــمحو مـــن الـــوجـــود كـــّل الـــنّوايـــا املـــختلفة، ويـــزول 
الـــتّنازع عـــلى الـــبقاء وتـــظّلل خـــيمة وحـــدة الـــعالـــم اإلنـــسانـــي فـــي قـــطب اإلمـــكان، إذن فـــالـــجهة الـــجامـــعة هـــي 

التّعاليم اإللهيّة اّلتي تجمع جميع املراتب وتشمل كّل الّروابط والّضوابط الّضروريّة.

الحــظوا كــيف كــان أهــل الشّـــــــرق وأهــل الــغرب فــي مــنتهى الــتّجانــب، وكــيف أنّــهم الــيوم تــآلــفوا وتــعارفــوا، أيــن 
أهـــالـــي إيـــران مـــن أهـــالـــي أقـــاصـــي أمـــريـــكا؟ انـــظروا مـــا أعـــظم نـــفوذ الـــقّوة الـــّسماويّـــة بـــحيث صـــارت آالف 
الـــفراســـخ وكـــأنّـــها مـــسافـــة قـــدم واحـــدة وكـــيف اتّحـــدت الـــّشعوب املـــختلفة الّــــتي ال تـــشابـــه بـــينها وال مـــناســـبة 

تربطها هلل القدرة من قبل ومن بعد إّن اهلل على كّل شيء قدير.

وإنّــكم تــالحــظون كــيف أّن املــطر والحــرارة وضــوء الــّشمس والــنّسيم الــعليل إذا مــا اجــتمعت بــبعضها خــلقت 
الحـدائـق الـغنّاء وأظهـرت االرتـباط بـني هـذه الـّريـاحـني واألزهـار واألشـجار واألعـشاب الـخضراء، بـحيث كـان 
بـــعضها ســـببًا فـــي تجـــّلي جـــمال الـــبعض اآلخـــر وحـــالوتـــه، واآلن تـــغّلبت وحـــدة فـــيض الـــّشمس ووحـــدة املـــطر 
ووحــدة الــنّسيم بــدرجــة صــار اخــتالف األلــوان والــعطر والــطّعم ســببًا فــي زيــادة حــالوتــها ولــطافــتها وجــمالــها 
جــميًعا، وكــذلــك األمــر إذا مــا اجــتمعت الــجهة الــجامــعة اإللــهيّة بــفيض شــمس الــحقيقة وبــنفثات روح الــقدس 

أصبح اختالف األجناس واختالف األوطان سببًا في زينة العالم اإلنساني وروعته ولطافته.

لهــذا يــجب عــلى أحــبّاء اهلل فــي جــميع أقــطار أمــريــكا أن يــقومــوا بــقّوة إلــهيّة عــلى تــرويــج الــتّعالــيم الــّسماويّــة 
وتــأســيس الــوحــدة اإلنــسانــيّة، فــيقوم كــّل واحــد مــن الــنّفوس املــحترمــة فــيها ويــنفخ الــحياة فــي أرجــاء أمــريــكا، 
ويهـــب الـــنّاس أرواحًــــــا جـــديـــدة ويـــعّمدهـــم بـــنار مـــحبّة اهلل وبـــماء الـــحياة وبـــنفثات روح الـــقدس، حـــتّى تـــتحّقق 
الــوالدة الــثّانــية ويــتفّضل فــي اإلنــجيل قــائــالً: املـولـود مـن الجسـد جسـد هـو واملـولـود مـن الـرّوح هـو 

روح.

إذن يــا أحــبّاء اهلل فــي الــواليــات املتّحــدة وكــندا انــتخبوا نــفوسًـــــــا الئــقة أو قــومــوا أنــتم بــأنــفسكم مــنقطعني عــن 
راحـة الـّدنـيا ورخـائـها وسـافـروا إلـى قـطر أالسـكا وجـمهوريّـة املـكسيك وإلـى جـنوبـي املـكسيك أي إلـى أقـطار 
أمــريــكا الــوســطى مــثل غــواتــيماال، هــندوراس، ســلفادور، نــيكاراغــوا، كــوســتاريــكا، بــانــامــا، بــليز، وإلــى قــارّة 
أمـريـكا الـجنوبـيّة الـواسـعة مـثل األرجـنتني، أوراغـواي، بـاراغـواي، الـبرازيـل، غـيانـا الـفرنـسيّة، غـيانـا الـهولـنديّـة، 
غـيانـا الـبريـطانـيّة، فـنزويـال، كـولـومـبيا، اإلكـوادور، بـيرو، تـشيلي، مجـموعـة جـزر الـهند الـغربـيّة، كـوبـا، هـايـيتي، 
بـورتـوريـكو، جـامـايـكا، سـانـتا دومـينغو، مجـموعـة جـزر األنـتيل الـصغرى، جـزر الـبهامـا، جـزر بـيرمـودا، الجـزر 
الـــواقـــعة شـــمال أمـــريـــكا الـــجنوبـــيّة وشـــرقـــها وغـــربـــها أمـــثال تـــريـــنيداد، فـــولـــكالنـــد، غـــاالبـــاغـــو، خـــوان فـــرنـــانـــديـــز، 
تـوبـاغـو، وسـافـروا بـصورة خـاصّـــــــــة إلـى مـديـنة بـهائـيّة الـواقـعة عـلى الـساحـل الشّــــــرقـي مـن الـبرازيـل، وحـيث أن 
هـذه املـديـنة كـانـت فـي األصـل تـعرف بهـذا االسـم مـنذ الـقرن املـاضـية فـال شـك أّن هـذه الـتّسمية كـانـت بـإلـهام 

من روح القدس.

لـذا يـجب عـلى أحـبّاء اهلل أن يـبذلـوا أقـصى الـهّمة ويشـدوا بـاأللـحان اإللـهيّة فـي جـميع تـلك األقـطار، ويـرّوجـوا 
الــــتّعالــــيم الــــّسماويّــــة ويــــنفخوا روح الــــحياة األبــــديّــــة حــــتّى تــــصبح جــــميع تــــلك الجــــمهوريّــــات مــــن فــــيض أشــــّعة 
شــمس الــحقيقة مــنيرة ومشــرقــة إلــى درجــة تــغبطها جــميع األقــالــيم، وكــذلــك يــجب أن يــعيروا جــمهوريّــة بــانــامــا 
اهـتمامًــا عـظيًما، ألّن فـيها اتّـصل الشّـــــرق بـالـغرب وهـي تـقع بـني مـحيطني عـظيمني، وسـوف يـكون لهـذا املـوقـع 
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أهــّميّة عــظمى فــي املســتقبل وســوف تــربــط الــتّعالــيم الّــتي تــتأسّــــــس فــي هــذا املــوقــع الشّــــــرق بــالــغرب والــجنوب 
بالّشمال.

إذن يــجب أن تــكون نــوايــاكــم خــالــصة وهــممكم ســامــية حــتّى تــؤلّــفوا قــلوب الــعالــم اإلنــسانــي ولــن يــتحّقق هــذا 
الهدف الجليل إال بترويج التّعاليم اإللهيّة اّلتي هي في الواقع أساس األديان املقّدسة.

الحــظوا األديــان الــّسماويّــة تــروا عــظيم الخــدمــة الّــتي قــّدمــتها لــلعالــم اإلنــسانــي، فــقد كــان ديــن الــتّوراة ســببًا 
فـــي عـــزّة بـــني إســـرائـــيل وارتـــقائـــهم، وكـــذلـــك كـــانـــت نـــفثات روح الـــقدس مـــن الـــّسيّد املـــسيح ســـببًا فـــي األلـــفة 
واالتّـحاد بـني األقـوام املـتنازعـة والـطّوائـف املـتحاربـة، وكـذلـك كـيف كـانـت الـقّوة الـقدسـيّة املـنبعثة مـن الـرّسـول 
األكـرم سـببًا فـي تـوحـيد الـقبائـل املـتنازعـة والـعشائـر املـتحاربـة فـي أنـحاء الجـزيـرة الـعربـيّة، بـحيث أصـبحت 
ألـف عـشيرة بـمثابـة عـشيرة واحـدة، وزالـت مـن بـينها جـميع دوافـع الـنّزاع والـّصراع فـبذلـوا جـهودهـم متّحـديـن 
مــتّفقني فــي ارتــقاء مــدارج املــدنــيّة، وتحــّرروا مــن الــذّلّــة الــكبرى ونــالــوا الــعزّة األبــديّــة، أفهــل يــمكن تــصّور جــهة 
جـــامـــعة أعـــظم مـــن هـــذه الـــجهة فـــي عـــالـــم الـــوجـــود؟ إّن جـــميع الـــجهات الـــجامـــعة األخـــرى الـــقومـــيّة، الـــوطـــنيّة، 

الّسياسيّة والفكريّة، تبدو بمثابة ملعبة الّصبيان أمام هذه الجهة الجامعة اإللهيّة.

فــابــذلــوا الــجهود اآلن لتنشــروا فــي جــميع أقــطار أمــريــكا روح الــتّعالــيم اإللــهيّة، وهــي الــجهة الــجامــعة الّـــتي 
بــعث بــها جــميع األنــبياء فــي األديــان املــقّدســة حــتّى يســطع كــّل واحــد مــنكم ســطوع نجــمة الــّصبح فــي أفــق 
الــحقيقة، وحــتّى تــتغّلب الــنّورانــيّة اإللــهيّة عــلى الــظّلمات الــطّبيعيّة، ويــتنّور الــعالــم اإلنــسانــي، هــذا هــو األمــر 
الـــعظيم الّـــذي لـــو حـــّققتموه ألصـــبح الـــعالـــم عـــاملًــا آخـــر وأصـــبح ســـطح الـــغبراء الـــجنّة الـــعليا ووضـــعت أســـس 

املؤّسسات أبديّة.

لـتتُل الـنّفوس الّـتي تـسافـر إلـى األطـراف لـلتّبليغ فـي الـجبال والـصحارى والـبحار والـيابـسة هـذه املـناجـاة فـي 
كّل األحوال:

ـْلُت عَـَليَك َوقُـْمُت عَـلی تَـرْويـجِ  إلـهي إلـهي تَـری ضَـــــْعِفيْ َوذُلّـِيْ َوهَـوانِـيْ بَـنَي خَـلِقَك، مَـعَ ذلِـَك تَـوَكّـَ
تَـعالـيِمَك بَـنَي عِــباِدَك األَقـويـاِء مُـْعتَِمًدا عـلی حَـــولِـَك َو قُـوَّتِــَك، رَبِّ إِنَّ طَـيْرًا كَــلِيَْل الـَجناحِ أَراَد أَن 
ــِذی ال يَـــتناهـــی، فَـــَكيَف يُـــمِكُن هـــذا إاِل بِـــَعوْنِـــَك َوعِـــنايَـــِتَك َوتـــأيـــيِدكَ  يَـــِطيَْر فـــي هـــذَا الـــفَضاِء الّـَ
َوتـوفـيِقَك؟ رَبِّ ارْحَــْم ضَـــــْعِفي َوقَـوِّنـي بِـُقدرَتِـَك َورَبِّ ارْحَــْم َعجْــِزي، أَيّـِْدنِـي بِـُقوَّتِـَك َوقُـدرَتِـَك، رَبِّ لَـو 
ْدَت عِــباَدَك مِـْن قَـبُْل،  ُد بِـنَفَثاِت الـرُّْوحِ أَْعجَـــزَ الـوَری لَـبََلغَ املُـنی َوتَـَصرََّف كَــيَف يَـشاُء كَــما أَيّـَ تُؤَيّـِ
وَكــانُــوا أَْعجَـــزَ خَـــلِقَك َوأَذَلَّ عِـــباِدَك َوأَحْـــَقَر مَــْن فِــي أَرضِــــــَك َولــِكن بِــَعوْنِـــَك َوقُــوَّتِـــَك سَــــبَُقوا أَجِـــالءَ 
خَـلِقَك َوأَعـاظِــَم بَـريّـَِتَك، وَكـانُوا ذُبـابًـا فَـاسْـــتَنَْسروا، وَكـانُوا قُـباعًـا فـاسـتبحروا بِـفَضلَِك َوعـنايـِتَك، 
َوأَصْــــــبَُحوا نُـُجومًــا سـاطِـــَعًة فـی أُفُقِ الهُــدی، َوطُـيُورًا صـاِدحَـــًة فـی أَيْـَكِة الـبَقاء، َوأُسُــــوًدا زائِــرَةً 
ـَك أَنــتَ  فــی غــياِض الــِعلم َوالــنُّهی، َوحــيتانًــا ســابِــَحًة فــی بُــُحوِر الْــَحياِة بِــرَحــَمِتَك الــُكبری، إِنّـَ

الَكريُم الَقويُّ الَعزيزُ الرّحمُن الرَّحيُم.   ع ع

�٣٠



الئحة تتضّمن األسماء الواردة في املجموعة األولى من ألواح الخطّة اإللهيّة بالحروف الالتينيّة.
الّلوح األّول – الّصفحة الخامسة

Connecticut
Maine

Massachusetts
New Hampshire

New Jersey
New York

Pennsylvania
Rhode Island

Vermont

الّلوح الثاني – الصفحة الّسابعة
Alabama
Arkansas
Delaware

Florida
Georgia

Kentucky
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Louisiana
Maryland

Mississippi
North Carolina

Oklahoma
South Carolina

Tennessee
Texas

Virginia
West Virginia

الّلوح الثالث – الّصفحة الثّامنة
Illinois
Indiana

Iowa
Kansas

Michigan
Minnesota

Missouri
Nebraska

North Dakota
Ohio

South Dakota
Wisconsin

الّلوح الرّابع – الصفحة العاشرة
Arizona

California
Colorado

Idaho
Montana

Nevada
New Mexico

Oregon
Utah

Washington
Wyoming

الّلوح الخامس – الصفحة الثّانية عشرة
Alberta

British Columbia
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Franklin Islands
Greenland
Keewatin

Mackenzie
Manitoba

New Brunswick
Newfoundland

Nova Scotia
Ontario

Prince Edward Island
Quebec

Saskatchewan
Ungava
Yukon

الّلوح الّسادس – الصفحة الحادية عشرة
Argentina

Bahama Islands
Bahia

Belize or British Honduras
Bermuda Islands

Bolivia
Brazil

British Guiana
Chile

Colombia
Costa Rica

Cuba
Dutch Guiana

Ecuador
Falkland Islands

French Guiana
Galapagos
Guatemala

Haiti
Honduras

Jamaica
Juan Fernandez

Lesser Antilles Islands
Nicaragua
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Panama
Paraguay

Peru
Purto Rico

Salvador
Santo Domingo

Tobago
Trinidad
Uruguay

Venezuela
Watling Island

الّلوح الّسابع – الصفحة الّسادسة عشرة
Andora

Balearic Isle
Bismarck Archipelago

Borneo
Canary Islands

Cape Verde Islands
Caroline Islands

Celebes
Ceram
Ceylon
Corsica

Crete
Faroe Islands

Fiji Islands
French Indo-China

Friendly Islands
Gilbert Islands

Hawaiian Islands
Hebrides Islands
Honolulu Islands

Iceland
Java

Korea
Liechtenstein

Low Archipelago
Loyalty Islands

Luxemburg
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Madagascar
Madeira Islands

Malta
Marquesas

 Marshall Islands
Mauritius

Micronesia
Moluccas

Monaco
Mylanesia

New Caledonia
New Guinea

New Hebrides
New Zealand

Orkney Islands
Philippine Islands

Polynesia
Reunion Islands

Samoa Islands
San Marino

Sardinia
Shetland Islands

Siam
Sicily

Society Islands
Solomon Islands

Straits Settlements
St. Helena

Sumatra
Tasmania

Timor Islands
Zanzibar

ملحوظة:
إن األســـماء الـــواردة فـــي املجـــموعـــة الـــثّانـــية مـــن األلـــواح املـــباركـــة هـــي نـــفس األســـماء الـــواردة فـــي املجـــموعـــة 

األولى من األلواح.
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