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املجموعة األولى
تشمل على ثمانية ألواح

ال ّلوح األ ّول
وقد صدر في صباح اإلثنني  26آذار  1916في البهجة في غرفة الهيكل املبارك بالعنوان التالي:
إلjjى أح jبّاء اهلل وإمjjاء الjّ jرحjjمن فjjي تjjسع واليjjات شjjمال شjjرقjjي الjjواليjjات املتّحjjدة :مjjني ،نjjيوهjjامjjبشايjjر ،رود
آي jjالن jjد ،ك jjنات jjيكت ،ف jjيرم jjون jjت ،ب jjنسيلفان jjيا ،م jjاس jjات jjشوس jjتس ،ن jjيوج jjيرزي ،ن jjيوي jjورك ع jjليهم وع jjليه ّن ال jتّحيّة
والثّناء.

هو اهلل
jسماويّjون إ ّن هjذه األيّjام أيّjام الjنّوروز وإنّjي أذكjر دائ ًjما فjيها أولjئك األحjبّاء األو ّداء وألjتمس
أيّjها املjنادون ال ّ
لjهم مjن عjتبة الjوحjدانjيّة اإللjهيّة ك ّjل تjأيjيد وتjوفjيق حjتّى تشjتعل تjلك املjجامjع اشjتعال ال ّ
jساطjعة فjي
jشموع ال ّ
jسماويّ jjة ال jjوالي jjات
الج jjمهوريّ jjات األم jjري jjكيّة ف jjتتن ّور ب jjذل jjك ال jjقلوب ب jjأن jjوار م jjحبّة اهلل وت jjزيّ jjن أن jjوار ال jتّعال jjيم ال ّ j
األمريكيّة وتتأ ّلق أنوارها.
jساح jjل األط jjلسي :م jjني
ه jjناك ق jjليل م jjن األح jبّاء ف jjي ب jjعض أن jjحاء ال jjوالي jjات ال jjواق jjعة ف jjي ش jjمال ش jjرق jjي ال ّ j
نjjيوهjjامjjبشايjjر ،مjjاسjjاتjjشوسjjتس ،رود آيjjالنjjد ،كjjناتjjيكت ،فjjيرمjjونjjت ،بjjنسيلفانjjيا ،نjjيوجjjيرزي ونjjيويjjورك .ولjjكن
jسماويّjة،
الjنّاس فjي بjعض مjدن هjذه الjواليjات لjم يjتن ّوروا بjعد بjأنjوار املjلكوت وال خjبر لjهم فjيها عjن الjتّعالjيم ال ّ
هjج الjنّجوم
هjج فjيها بjنور الهjدايjة اإللjه ّية تjو ّj
لهjذا لjو اسjتطاع ك ّjل واحjد مjنكم أن يسjرع نjحو هjذه املjدن ويjتو ّj
ال jزّاه jjرات ف jjليفعل ،وق jjد ق jjال س jjبحان jjه وت jjعال jjى وتIIرى األرض هIIامIIدة فIIإذا أنIIزلIIنا عIIليها املIIاء اهIIتزّت
وربIIت وأنIIبتت مIIن كIّ Iل زوج بIIهيج .وي jjري jjد س jjبحان jjه ب jjذل jjك أ ّن األرض ت jjراب أس jjود إال أ ّن ذل jjك ال jتّراب
األسjjود يjjتح ّول إلjjى أزهjjار مjjتن ّوعjjة األلjjوان حjjينما يjjمطره الjjغيث مjjن سjjحب الjّ jربjjيع ،أي أ ّن الjنّاس مل ّjا كjjانjjوا
ماوي وتتجّ j jلى ف jjيهم أن jjوار
jس
م jjن ع jjال jjم الj jطّبيعة ف jjهم ك jjالj jتّراب األس jjود ،ل jjكنّهم ح jjينما ي jjنعمون ب jjال jjفيض ال ّ j
ّ
الهjدايjة يjنتعشون ويهjتزّون ويjنجون مjن ظjلمات الjطّبيعة وتjنبت فjي أراضjي قjلوبjهم أزهjار األسjرار اإللjهيّة.
لهjjذا يjjجب عjjلى اإلنjjسان أن يjjن ّور الjjعالjjم اإلنjjسانjjي ويjjر ّوج الjتّعالjjيم الjjتي نjزّلjjت فjjي الjjكتب املjjق ّدسjjة بjjوحjjي
الشjjريjjف يّ j
jتفضل قjjائ jالً سjjافjjروا شjjر ًقjjا وغjjربًjjا ون ّ jوروا ال jنّاس بjjأنjjوار الهjjدايjjة الjjكبرى
مjjن اهلل ،وفjjي اإلنjjجيل ّ j
فتنالوا نصيبًا من الحياة األبديّة.
الحjمد هلل أ ّن الjواليjات ال ّ
الشjرقjيّة فjي غjايjة االسjتعداد ،وحjيث أ ّن الjتّربjة قjويّjة فjإ ّن الjفيوضjات اإللjهيّة
jشمالjيّة ّj j
jزراع اإللjهيّني وأن تjبذروا الjبذور الjطّاهjرة ،إذ إ ّن حjصاد ك ّjل الjبذور
تهjطل عjليها ،فjعليكم اآلن أن تjكونjوا ال ّ
jسماويّjة فjإ ّن بjركjتها غjير محjدودة وهjي تjؤتjي بjيادرهjا عjلى مjرّ
األخjرى محjدود فjي بjركjته إال بjذور الjتّعالjيم ال ّ
القرون واألعصار.
jسماو ّيjjة هjjطلت
الحjjظوا ّ j
السjjلف تjjروا أ ّن املjjؤمjjنني ال jثّابjjتني فjjي أ ّيjjام املjjسيح كjjانjjوا فjjئة قjjليلة ولjjك ّن الjjبركjjة الّ j
هjjطوالً بjjحيث اسّ j
jفير فjjي ظjّ jل اإلنjjجيل فjjي سjjنني مjjعدودات ،ويّ j
jتفضل فjjي الjjقرآن قjjائjالً بjjأ ّن حjبّة
jتظل جٌّ jم غٌ j
واحjjدة تjjعطي سjjبع سjjنابjjل وفjjي كjjل سjjنبلة مjjئة ح jبّة وهjjذا يjjعني أ ّن ح jبّة واحjjدة تjjصبح سjjبعمائjjة ح jبّة ولjjو
٣

أراد اهلل ضjjاعjjفها ،وكjjم حjjدث أن كjjانjjت نjjفس مjjباركjjة واحjjدة سjjببًا فjjي هjjدايjjة مjjملكة .وبjjنا ًء عjjلى هjjذا يjjجب
jسماو ّيjjة فjjي هjjذه األ ّيjjام
أن ال نjjنظر اآلن إلjjى اسjjتعدادنjjا وقjjابjjل ّياتjjنا بjjل نjjنظر إلjjى الjjعنايjjات والjjفيوضjjات الّ j
ال jjتي ف jjيها ل jjلقطرة م jjنزل jjة البح jjر وف jjيها ت jjرج jjو الj jذّ ّرة أن ت jjكون ف jjي م jjرت jjبة ال ّ j
jشمس وع jjليكم وع jjليه ّن الj jتّح ّية
والثّناء .ع ع

__________________
مIلحوظIة:إ ّن الئjحة األسjماء األجjنبيّة الjواردة فjي األلjواح املjباركjة طjبعت بjالحjروف الjالتjينيّة مjن الjصفحة
 47حتى .52

٤

ال ّلوح الثّاني
وق jjد ص jjدر ف jjي ص jjباح ي jjوم ال jثّالث jjاء  27آذار  1916ف jjي ال jjبهجة ف jjي ح jjدي jjقة ال jّ jروض jjة امل jjبارك jjة ب jjال jjعنوان
التالي:
إلjى أحjبّاء اهلل وإمjاء ال ّjرحjمن فjي سjت عشjرة واليjة مjن جjنوب الjواليjات املتحjدة :ديjالويjر ،مjاريjالنjد ،فjرجjينيا،
فjرجjينيا الjغربjية ،كjارواليjنا ال ّ
jشمالjيّة ،كjارواليjنا الjجنوبjيّة ،جjورجjيا ،فjلوريjدا ،أالبjامjا ،مjسيسيبي ،تjينيسي،
كنتاكي ،لويزيانا ،أركانسو ،أوكالهوما ،تكساس عليهم وعليه ّن التّحيّة والثّناء.
هو اهلل
أ ّيjjها املjjنادون بjjملكوت اهلل كjjنت قjjد كjjتبت قjjبل بjjضعة أ ّيjjام رسjjالjjة إلjjى أولjjئك األحjبّاء ،أحjبّاء اهلل ولjjكن حjjيث
jسعيد .نjعم إ ّن جjميع
أ ّن هjذه األ ّيjام أ ّيjام عjيد الjنوروز لjذا فjإنّjي ذكjرتjكم وأرسjل إلjيكم هjذه الjتّهنئة بjالjعيد ال ّ
jسنني ،والjjواقjjع أنّ
األ ّيjjام أ ّيjjام مjjباركjjة إال أ ّن هjjذا الjjعيد فjjي إيjjران عjjيد قjjومjيّ يjjحتفل الjنّاس بjjه مjjنذ آالف الّ j
ك ّjل يjوم يjذكjر فjيه اإلنjسان خjالjقه ويjقوم فjيه بنشjر نjفحات اهلل ويjنادي فjيه بjملكوت اهلل ،فjإ ّن ذلjك الjيوم يjكون
jهارا فjjي خjjدمjjة مjjلكوت اهلل ،قjjائjjمون عjjلى تjjرويjjج ديjjن اهلل،
عjjي ًدا مjjبار ًكjjا ،وأنjjتم وهلل الحjjمد مjjشغولjjون لjjيالً ونً j
له jjذا ي jjعتبر ج jjميع أيّ jjام jjكم أع jjيا ًدا ،وال ش jّ jك أ ّن ال jjعون اإلل jjهيّ وال jjفيض ال jّ jربّ jjان jيّ س jjيعينكم وس jjوف ت jjؤيّ jjدك jjم
القوى اإللهيّة ونفثات روح القدس.
إ ّن ع jjدد األح jjباء ق jjليل ف jjي ال jjوالي jjات ال jjجنوب jيّة م jjن ال jjوالي jjات املتّح jjدة وأع jjني ب jjها والي jjة دي jjالوي jjر ،م jjاري jjالن jjد،
فjرجjينيا ،فjرجjينيا الjغربjية ،كjارواليjنا ال ّ
jشمالjيّة ،كjارواليjنا الjجنوبjيّة ،جjورجjيا ،فjلوريjدا ،أالبjامjا ،مjسيسيبي،
تjينيسي ،كjنتاكjي ،لjويjزيjانjا ،أركjانjسو ،أوكjالهjومjا ،تjكساس .لهjذا يjجب أن تjذهjب مjنكم نjفوس مjباركjة إلjى
ّ
السماء.
نفوسا مباركة
تلك األنحاء أو ترسلوا إليها
لتبشر النّاس في تلك الجهات بشارة ملكوت ّ
ً
لjقد خjاطjب أحjد املjظاهjر املjق ّدسjة املjؤمjنني قjائjالً لjو أصjبح إنjسان سjببًا فjي هjدايjة نjفس لjكان ذلjك خjير لjه
jفسا خ jjير ل jjك م jjن ح jjمر ال jنّعم* .وك jjذل jjك ي ّ j
jتفضل ف jjي ال jjقرآن
م jjن ك jjنز ال ح ّ jد ل jjه ،ي jjا ع jjليّ ل jjئن يه jjدي اهلل ب jjك ن ً j
jصحيح ويّ j
jتفضل فjjي اإلنjjجيل قjjائ jالً اذهIبوا
Iصراط املسIتقيم أي أرنjjا ّ j
الjjكريjjم قjjائ jالً اهIدنIا ال ّ
السjjبيل الّ j
ّ
وبشروا بظهور ملكوت اهلل.
إلى أطراف العالم
jصدد ،ويjقينًا أنّjكم سjوف تjتأ ّيjدون وتjتوفّjقون وك ّjل مjن
وخjالصjة الjقول أمjلي أن تjبذلjوا ه ّjمة عjظيمة فjي هjذا ال ّ
بشjjر ال jنّاس بjjحقائjjق ظjjهور املjjلكوت ومjjعانjjيه إنّjjما مjjثله كjjمثل زارع يjjبذر الjjبذور ال jطّاهjjرة فjjي أرض طjjاهjjرة
ّj
فjjتفيض عjjليها سjjحب الjّ jربjjيع بjjفيوضjjات أمjjطارهjjا وتjjتك ّون الjjبيادر مjjن تjjلك الjjبذور فيفتخjjر بjjذلjjك دون ش jكّ
jسماويّ jjة
ل jjدى س jيّد ال jjقري jjة .إذن ي jjا أح jبّاء اهلل اغ jjتنموا ال jjوق jjت وق jjوم jjوا ع jjلى ال jjبذار ل jjتحصلوا ع jjلى ال jjبرك jjة ال ّ j
الرحمانيّة وعليكم البهاء األبهى .ع ع
واملوهبة ّ

٥

ال ّلوح الثّالث
وق jjد ص jjدر ف jjي ص jjباح ي jjوم األرب jjعاء ال jjتاس jjع والعش jjرون م jjن آذار س jjنة  1916ف jjي ال jjبهجة ف jjي ف jjناء ال jjبيت
املبارك بالعنوان التالي:
إل jjى أحj jبّاء اهلل وإم jjاء ال jjرح jjمن ف jjي اث jjنتي عش jjرة والي jjة ف jjي أواس jjط ال jjوالي jjات املتّح jjدة :إل jjينوي ،م jjشيغان،
وي jjسكنسن ،إن jjدي jjان jjا ،أوه jjاي jjو ،م jjينيسوت jjا ،آي jjوا ،م jjيزوري ،داك jjوت jjا ال ّ j
jشمال jjية ،داك jjوت jjا ال jjجنوب jيّة ،ن jjبراس jjكا،
كانزاس عليهم وعليه ّن التّحيّة والثّناء.
هو اهلل
jسماو ّيjjة يjjا أ ّيjjتها املjjحافjjل الjّ jروحjjان ّ jية يjjا أ ّيjjتها املjjجامjjع الjّ jر ّبjjان ّ jية ،لjjقد حjjدث تjjأخjjير فjjي
يjjا أ ّيjjتها ال jنّفوس الّ j
تيس jjرت اآلن ب jjعض
jلما ّj j
ّj j
تح jjري jjر ال jّ jرس jjائ jjل م ّ jدة م jjن ال jزّم jjن
والس jjبب ي jjعود إل jjى ص jjعوب jjة ت jjبادل ال jّ jرس jjائ jjل ،ف ّ j
روحا وريحانًا.
الروح والفؤاد عند ذكر األحبّاء ً
التّسهيالت قمت على تحرير هذا املوجز ليكتسب ّ
jتوسjjل إلjjيه طjjال jبًا لjjألح jبّاء الjjعون واأللjjطاف وال jتّأيjjيدات
jتضرع دو ًمjjا لjjدى عjjتبة الjّ jرحjjمن ويj ّ j
إ ّن هjjذا الjjهائjjم يj
ّ
jسماويّjjة ،وأنjjتم فjjي خjjاطjjري دائjً jما مjjا نjjسيتكم ولjjن أنjjساكjjم أب ً jدا وأمjjلي مjjن ألjjطاف املjjولjjى الjّ jرؤوف أن
الّ j
تزدادوا يو ًما فيو ًما إيمانًا وإيقانًا وثبوتًا واستقامة ،وأن تكونوا سببًا في نشر نفحات القدس.
يjخاطjب اهلل تjعالjى فjي الjقرآن الjكريjم رسjولjه مح ّjم ًدا عjليه الjتّحيّة والjثّناء قjائjالً وإنّIك لتهIدي إلIى صIراط
مسIتقيم ويjjريjjد تjjعالjjى بjjذلjjك أنّjjك تّ j
السjjبيل الjjقويjjم ،فjjالحjjظوا كjjيف أ ّن هjjدايjjة ال jنّاس ذات
jدل البشjjر إلjjى ّ j
أهميّة بالغة ألنّها ّ
والسالم.
الصالة
ّ
تدل على رفعة مقام رسول اهلل عليه ّ
ّ
ومjjع أ ّن األحjبّاء -وهلل الحjjمد -مjjوجjjودون فjjي واليjjات إلjjينوي ،ويjjسكنسن ،أوهjjايjjو ،مjjينيسوتjjا ،مjjشيغان وهjjم
jهارا وال م jjراد ل jjهم
ب jjبعضهم م jjتآل jjفون ب jjمنتهى ال jثّبوت وال jّ jرس jjوخ وال ه jjدف ل jjهم غ jjير نش jjر ن jjفحات اهلل ل jjيالً ون ً j
jسماويّjjة ،وهjjم يسjjطعون بjjنار مjjحبّة اهلل سjjطوع الّ j
jشموع املjjضيئة ويjjتغنّون بjjأعjjذب
سjjوى تjjرويjjج ال jتّعالjjيم الّ j
األلjحان املjحيية لjألرواح كjأنّjهم الjطّيور ال ّ
jشكورة فjي ريjاض مjعرفjة اهلل ،ولjكن واليjات إنjديjانjا ،آيjوا ،مjيزوري،
jشمال ّ jية ،داك jjوت jjا ال jjجنوب ّ jية ،ن jjبراس jjكا ،ك jjان jjزاس ي ّ j
داك jjوت jjا ال ّ j
jقل ف jjيها ع jjبور األح jبّاء وم jjروره jjم ،ول jjم ت jjت ّم ف jjيها
املjjناداة بjjملكوت اهلل كjjما يjjنبغي ويjjليق ،ولjjم تjjعلن فjjيها وحjjدة الjjعالjjم اإلنjjسانjjي ولjjم تjjذهjjب إلjjى تjjلك الjjجهات
نjjفوس مjjباركjjة ومjjب ّلغون مjjنقطعون ،فjjبقيت هjjذه الjjواليjjات خjjامjjدة .لjjذا يjjجب أن تشjjتعل فjjيها بjjعض ال jنّفوس
jهمة أحj jبّاء اهلل ،وتنج jjذب إل jjى م jjلكوت اهلل حj jتّى ت jjتن ّور ت jjلك األن jjحاء أي ً j
jضا وي jjعطّر م jjشام
ب jjنار م jjحبّة اهلل ب ّ j
jفوس jjا
أه jjال jjيها ن jjسيم ح jjدي jjقة امل jjلكوت امل jjحيي ل jjألرواح .له jjذا إن اس jjتطعتم أن ت jjرس jjلوا إل jjى ت jjلك ال jjجهات ن j jً j
مjنقطعة إلjى اهلل ومjنزّهjة ومjق ّدسjة فjأرسjلوهjا ،وإذا مjا كjانjت هjذه الjنّفوس منجjذبjة ك ّjل االنجjذاب فjإنّjني عjلى
يقني من أنّها سوف تتح ّقق بقيامهم نتائج عظيمة في زمن قصير.
jمرون بjها قjائjمني ب ّ
jكل تjضحية بjبذر
إ ّن أبjناء املjلكوت وبjناتjه أشjبه بjالjزّراع الjحقيقيّني وتjراهjم فjي أيّjة ديjار ي ّ
ال jjبذور ال jطّاه jjرة ف jjتنبت ت jjلك ال jjبذور ال jطّاه jjرة ال jjبيادر ك jjما ي ّ j
jتفضل ف jjي اإلن jjجيل الج jjليل ق jjائ jالً ع jjندم jjا ت jjبذر
jسماويّjة .وأمjلي أن تjتأيّjدوا وتjتوفّjقوا إلjى
الjبذور الjطّاهjرة فjي األراضjي الjطّيّبة تهjطل الjفيوضjات والjبركjات ال ّ

٦

ذل jjك وال ي jjعتري jjكم ال jjفتور أب ً jدا ف jjي نش jjر ال jتّعال jjيم اإلل jjهية ول jjتزد ه jjممكم وم jjساع jjيكم وج jjهودك jjم ي jjو ًم jjا ف jjيو ًم jjا
وعليكم وعليك ّن التّح ّية والثّناء .ع ع

٧

ال ّلوح ال ّرابع
السjjبت األ ّول مjن نjيسان سjنة  1916فjي الjبهجة فjي غjرفjة الjهيكل املjبارك بjالjعنوان
وقjد صjدر صjباح يjوم ّ j
التّالي:
إلjjى أحjبّاء اهلل وإمjjاء الjّ jرحjjمن فjjي إحjjدى عشjjرة واليjjة فjjي غjjربjjي الjjواليjjات املتّحjjدة :نjjيومjjكسيكو ،كjjولjjورادو،
أري jjزون jjا ،ن jjيفادا ،ي jjوت jjا ،ك jjال jjيفورن jjيا ،واي jjوم jjنغ ،م jjون jjتان jjا ،أي jjداه jjو ،أوري jjغون ،واش jjنطن ع jjليهم وع jjليه ّن ال jتّحيّة
والثّناء.

هو اهلل
jهارا غjjير ذكjjر أح jبّاء اهلل وال ّ jدعjjاء لjjهم مjjن أعjjماق قjjلبي وطjjلب
يjjا أبjjناء املjjلكوت وبjjناتjjه لjjيس لjjي عjjمل لjjيالً ونً j
الjjتأيjjيد مjjن املjjلكوت اإللjjهي لjjهم والjjتماس تjjأثjjير نjjفثات روح الjjقدس فjjيهم ،وإنّjjي ألرجjjو مjjن ألjjطاف الjّ jرحjjمن
خ jjفيّ األل jjطاف أن ي jjكون األح jبّاء ف jjي م jjثل ه jjذا ال jjيوم س jjبب إن jjارة ال jjقلوب ي jjنفثون ف jjي األرواح ح jjياة ت jjؤ ّدي
نتائجها الحميدة إلى فوز العالم اإلنسانيّ بهذا ّ
الشرف والفضل فوزًا أبديًّا.
ه jjذا وم jjع أ ّن ن jjفحات ال jjقدس ق jjد انتش jjرت ف jjي ب jjعض أن jjحاء ال jjوالي jjات ال jjغرب jيّة أم jjثال ك jjال jjيفورن jjيا ،أوري jjغون،
jسماويّ jjة
واش jjنطن ،ك jjول jjورادو ون jjال jjت ف jjيها ن jjفوس ك jjثيرة ن jjصيبًا م jjن م jjعني ال jjحياة األب jjديّ jjة ووج jjدت ال jjبرك jjة ال ّ j
jأسjا دهjا ًقjا وسjمعت نjغمة املjأل األعjلى ،لjكن نjداء املjلكوت اإللjهيّ لjم يjرتjفع فjي
وشjربjت مjن خjمر مjحبّة اهلل ك ًj j
واليjات نjيومjكسيكو ،وايjومjنغ ،مjونjتانjا ،أيjداهjو ،يjوتjا ،أريjزونjا ونjيفادا ولjم يشjتعل فjيها سjراح مjحبّة اهلل كjما
jصدد ف jjاب jjدوه jjا ،وذل jjك ب jjأن ت jjقوم jjوا أن jjتم أو م jjن
ي jjنبغي وي jjليق .له jjذا إن أم jjكنكم أن ت jjبدوا ه jّ jمة ف jjي ه jjذا ال ّ j
تjنتخبونjهم فjترسjلونjهم إلjى تjلك الjواليjات ،ألن تjلك الjواليjات هjي اآلن كjالجسjد املjيّت حjتّى يjنفخوا فjيه نjفحة
jسماء ويjتألألوا فjي ذلjك األفjق تjأللjؤ الjنّجوم لjتنير أنjوار شjمس الjحقيقة تjلك
الjحياة ويjنفثوا فjيه ً j
روحjا مjن ال ّ
الواليات ً
أيضا.
ي ّ
jتفضل فjي الjقرآن الjكريjم قjائjالً إن اهلل ولIيّ ا ّلIذيIن آمIنوا يخIرجIهم مIن الIظّلمات إلIى الIنّور ،أي أنّ
jينجيهم مjن الjظّلمات ويjأتjي بjهم إلjى عjالjم األنjوار ،وي ّ
الشjريjف قjائjالً
jتفضل فjي اإلنjجيل ّj j
jحب املjؤمjنني ف ّ
اهلل ي ّ
اذهjj jبوا إلjj jى أركjj jان املjj jعمورة ونjj jادوا بjj jملكوت اهلل .وبjj jنا ًء عjj jلى هjj jذا فjj jقد آن األوان لjj jتقومjj jوا بهjj jذه الخjj jدمjj jة
والسjjالم بjjذلjjك جjjميع اآلفjjاق ويjjنال
ّj
jصلح
الjjعظمى وتjjكونjjوا سjjببًا فjjي هjjدايjjة جjjموع غjjفية حjتّى تjjنير أنjjوار الّ j
jت فjjي جjjميع املjjحافjjل ودعjjوت الjنّاس
jنت فjjي أمjjريjjكا صjjرخُ j
الjjعالjjم اإلنjjسانjjي الjّ jراحjjة واالطjjمئنان .وحjjينما كُ j
jقارة األوروبّjية أشjبه بjم ّدخjر لjلذّخjائjر الحjربjيّة ،ويjتو ّقjف
إلjى تjرويjج ّj j
السjالم الjعام وقjلت قjولjي ال ّ
jصريjح بjأ ّن ال ّ
jسنوات الjقادمjة -بjعد سjنتني -سjوف يjتح ّقق ك ّjل مjا جjاء فjي
انjفجار هjذه الjذّخjائjر عjلى شjرارة واحjدة فjي ال ّ
رؤيjjا يjjوحjنّا وسjjفر دانjjيال ،وهjjا قjjد تjjح ّقق مjjا قjjلنا وقjjد نشjjر هjjذا املjjوضjjوع فjjي صjjحيفة سjjان فjjرانjjسيسكو
اإلخjjباريّjjة يjjوم  12تشjjريjjن أ ّول  ،1912فjjارجjjعوا إلjjيها حjتّى تتجّ jلى لjjكم الjjحقيقة وتjjعلموا يjjقينًا بjjأ ّن الjjوقjjت
ق jjد ح jjان لنش jjر ال jنّفحات .ي jjجب أن ت jjكون ه jّ jمة اإلن jjسان س jjماويّ jjة أي أن ي jjكون م jjؤيّ ً jدا ب jjال jتّأي jjيدات اإلل jjهيّة
ليصبح سببًا في إنارة العالم اإلنساني وعليكم وعليه ّن التّح ّية والثّناء .ع ع

٨

ال ّلوح الخامس
وق jjد ص jjدر ف jjي ص jjباح ي jjوم األرب jjعاء ال jjخام jjس م jjن ن jjيسان س jjنة  1916ف jjي ال jjبهجة ف jjي ح jjدي jjقة ال jjروض jjة
املباركة بالعنوان التالي:
إلjى أحjبّاء اهلل وإمjاء ال ّjرحjمن فjي املjقاطjعات الjكنديّjة :نjيوفjندلjند ،جjزيjرة األمjير إدوارد ،نjوفjا سjكوشjيا ،نjيو
ب jjران jjزوي jjك ،ك jjوب jjيك ،م jjان jjيتوب jjا ،أل jjبرت jjا ،أون jjتاري jjو ،س jjاس jjكات jjشوان ،ك jjول jjوم jjبيا ال jjبري jjطان jيّة ،ي jjوك jjون ،م jjاك jjنزي،
أنكافا ،كيوينت ،جزر فرانكلني وجرينالند عليهم وعليه ّن التّحية والثّناء.

هو اهلل
jوجهjت جjموع غjفيرة
يjا أبjناء املjلكوت وبjناتjه ولjو أ ّن نjفحات اهلل قjد انتشjرت فjي أكjثر مjدن الjواليjات املتّحjدة وت ّ
ب jjاه jjتمام إل jjى م jjلكوت اهلل ،ل jjكن راي jjة ال jتّوح jjيد ل jjم ت jjرت jjفع ف jjي ب jjعض ال jjوالي jjات ك jjما ي jjنبغي وي jjليق ول jjم تنتش jjر
jهمة األح jبّاء وتنتشjjر ال jتّعالjjيم
أسjjرار الjjكتب اإللjjه ّية فjjيها .يjjجب أن تjjرفjjرف رايjjة ال jتّوحjjيد فjjي تjjلك الjjواليjjات بّ j
اإللjه ّية لjيكون ألهjالjي تjلك الjواليjات أي ً
jسماو ّيjة والهjدايjة الjكبرى وكjذلjك األمjر
jضا سjهم ونjصيب مjن املjوهjبة ال ّ
ف jjي امل jjقاط jjعات ال jjكنديّ jjة أم jjثال :ن jjيوف jjندل jjند ،ج jjزي jjرة األم jjير إدوارد ،ن jjوف jjا س jjكوش jjيا ،أل jjبرت jjا ،أن jjكاف jjا ،ن jjيو
بjرانjزويjك ،كjوبjيك ،أونjتاريjو ،مjانjيتوبjا ،سjاسjكاتjشوان ،كjولjومjبيا الjبريjطانjية ،كjيويjنت ،مjاكjنزي ،يjوكjان ،جjزر
فرانكلني الواقعة في مدار السرطان*.
jضحوا ويjتو ّjهjجوا تjو ّjهjج شjمع الهjدايjة فjي أنjحاء املjقاطjعات الjكنديّjة ،فjإذا أظهjروا
يjجب عjلى أحjبّاء اهلل أن ي ّ
jسماويّjة
jهمة فjإ ّن الjتّأيjيدات اإللjهيّة الjك ّليّة سjتكون يjقينًا مjن نjصيبهم وتjصلهم إمjدادات الjجنود ال ّ
مjثل هjذه ال ّ
jظيما ،عjسى أن يjصل نjداء مjلكوت اهلل بjإذنjه تjعالjى إلjى مjسامjع اإلسjكيمو وأهjالjي
jصرا ع ً
تjترى وتحjرزون ن ً
جزر فرانكلني الواقعة شمالي كندا وجزيرة جرينالند.
jقارة س jjوف ت jjذوب وت jjتب ّدل
وإذا م jjا اش jjتعلت ن jjار م jjحبّة اهلل ف jjي ج jjزي jjرة ج jjري jjنالن jjد ف jjإ ّن ج jjميع ث jjلوج ت jjلك ال ّ j
jقارة حjj jدائjj jق إلjj jهيّة
بjj jرودتjj jها إلjj jى اعjj jتدال ،أي أ ّن الjj jقلوب فjj jيها تكتسjj jب حjj jرارة مjj jحبّة اهلل وتjj jصبح تjj jلك الّ j j
وبساتني ر ّبان ّية وتتز ّين فيها النّفوس بال ّلطافة الفائقة كما تتز ّين األشجار بوافر الثّمار.
الشjjدي jjد ف jjقد ق jjال
ال jjبدار ال jjبدار ف jjإن أظه jjرت jjم ه jّ jمة ف jjي نش jjر ن jjفحات اهلل ب jjني اإلس jjكيمو ل jjكان ل jjذل jjك ت jjأث jjيره ّ j
تjعالjى فjي الjقرآن الjعظيم وأشIرقIت األرض بIنور ربّIها أي أ ّن أنjوار الjتّوحjيد سjوف تشjرق ذات يjوم عjلى
ج jj jميع اآلف jj jاق ف jj jتنير ج jj jميع األق jj jطار ب jj jنور اهلل وذل jj jك ال j jنّور ه jj jو ن jj jور ال j jتّوح jj jيد "ال إل jj jه إال اهلل" .إ ّن إق jj jليم
اإلسjjكيمو وجjjزره جjjزء ال يتج jزّأ مjjن الjjكرة األرض jيّة ويjjجب أن يjjنال هjjذا الجjjزء نjjصيبه مjjن الهjjدايjjة الjjكبرى
وعليكم وعليه ّن التّحيّة والثّناء .ع ع

٩

ال ّلوح السادس
السjjبت الjثّامjjن مjjن نjjيسان سjjنة  1916فjjي الjjبهجة فjjي حjjديjjقة الjّ jروضjjة املjjباركjjة
وقjjد صjjدر فjjي صjjباح يjjوم ّ j
بالعنوان التالي:
الرحمن في محافل ومجامع الواليات املتّحدة وكندا عليهم وعليه ّن البهاء األبهى.
إلى أحبّاء اهلل وإماء ّ
هو اهلل
يjا أيّjتها الjنّفوس املjباركjة إنّjي أرجjو لjكم الjفوز والjفالح األبjديّjني وألjتمس لjكم ك ّjل الjتّوفjيق فjي الjعوالjم اإللjهيّة
jصباح ،ويjjكون كjّ jل واحjjد مjjنكم فjjي هjjذه
وأمjjلي أن يسjjطع كjّ jل واحjjد مjjنكم مjjن أفjjق الjjعالjjم سjjطوع نجjjمة الّ j
jسماو ّيjة وأنjوار
الحjديjقة اإللjه ّية شجjرة مjباركjة تjؤتjي الjفواكjه األبjد ّيjة .ولjذا أد ّلjكم إلjى ك ّjل مjا فjيه تjأيjيداتjكم ال ّ
jوجهjjت إلjjى تjjلك األشjjطار
املjjلكوت اإللjjهيّ ،وهjjو أ ّن أالسjjكا إقjjليم واسjjع ومjjع أ ّن إحjjدى إمjjاء الjّ jرحjjمن قjjد تّ j
jقصر فjjي الخjjدمjjة مjjا اسjjتطاعjjت إلjjى ذلjjك
وتjjع ّينت فjjي املjjكتبة الjjعا ّمjjة بjjوظjjيفة أمjjينة املjjكتبة ،ومjjع أنّjjها ال تّ j
س jjبيالً ،ل jjكن ن jjداء امل jjلكوت ل jjم ي jjرت jjفع ب jjعد ف jjي ذل jjك اإلق jjليم ال ّ j
jشاس jjع ،ل jjقد ت ّ j
jفضل امل jjسيح ق jjائ jالً اذه jjبوا إل jjى
ش jjرق ال jjعال jjم وغ jjرب jjه ون jjادوا ب jjملكوت اهلل ،ب jjنا ًء ع jjلى ذل jjك ي jjجب أن ت jjشمل ال jّ jرح jjمة اإلل jjهيّة ج jjميع ال jنّاس ف jjال
تjرضjوا بjعد هjذا أن يjبقى قjطر أالسjكا محjرو ًjمjا مjن نjسائjم صjبح الjحقيقة ،فjاجهjدوا مjا اسjتطعتم وأرسjلوا
jفوسjjا ن jjاط jjقة ب jjليغة م jjنقطعة إل jjى اهلل منج jjذب jjة ب jjنفحات اهلل م jjنزّه jjة وم jjق ّدس jjة ع jjن ال jنّفس
إل jjى ت jjلك ال jjجهات ن j ً j
والjjهوى ،زادهjjم ومjjتاعjjهم تjjعالjjيم اهلل يjjعملون بjjها هjjم بjjأنjjفسهم أ ّوالً ثّ jم يjjدعjjون الjنّاس إلjjيها ،عjjسى أن تjjنير
بjإذن اهلل أنjوار الهjدايjة الjكبرى ذلjك الjقطر وتjعطّر نjسائjم مjحبّة اهلل الjهابّjة مjن حjديjقة ال ّjرحjمن مjشام سّ jكان
السjلطنة األبjديّjة عjلى رؤوسjكم وأصjبحتم
أالسjكا .فjإذا وفّjقتم بjمثل هjذه الخjدمjة فjأيjقنوا بjأنّjكم وضjعتم تjاج ّj j
jقربjني لjدى الjعتبة اإللjهيّة وكjذلjك جjمهوريّjة املjكسيك هjي ذات أه ّjميّة بjالjغة فjأغjلبيّة أهjالjيها
مjن املjقبولjني وامل ّ
jتعصبني وال خjبر لjهم أبً jدا عjن حjقيقة الjتّوراة واإلنjجيل وال عjن الjتّعالjيم اإللjهيّة الجjديjدة وهjم
مjن الjكاثjولjيك امل ّ
ال ي jjعلمون أ ّن أس jjاس األدي jjان اإلل jjهيّة واح jjد وأ ّن امل jjظاه jjر امل jjق ّدس jjة ه jjم ب jjمثاب jjة ش jjمس ال jjحقيقة ط jjلعوا م jjن
مjطالjع مjتع ّددة ،إ ّن هjؤالء الjنّاس غjرقjى بحjر الjتّقالjيد فjلو نjفخت فjيهم نjفخة مjن الjحياة لjنتجت عjن ذلjك نjتائjج
jلموا ب jjالّ j jلغة اإلس jjبانّ j jية .وك jjذل jjك
ع jjظيمة ،ول jjك ّن الj jنّفوس ال jjتي ت jjعزم ع jjلى ال ّ j
jسفر إل jjى امل jjكسيك ي jjجب أن ي ّ j
jت الjjواقjjعة فjjي أمjjريjjكا الjjوسjjطى جjjنوبjjي املjjكسيك وهjjي غjjواتjjيماال ،هjjندوراس،
الجjjمهور ّيjjات املjjركjjز ّيjjة ّ j
السّ j
jساب jjع ب jjليز )أو ه jjندوراس ال jjبري jjطانّ j jية( ف jjا ّل jjذي jjن
الس jjلفادور ،ن jjيكاراغ jjوا ،ك jjوس jjتاري jjكا ،ب jjان jjام jjا وال jjقطر ال ّ j
ي jjساف jjرون إل jjى ت jjلك الج jjمهوريّ jjات ي jjجب أن ي jjعرف jjوا الّ j jلغة اإلس jjبانj jيّة .ي jjجب ع jjليكم االه jjتمام ك jّ jل االه jjتمام
بjأهjالjي أمjريjكا األصjليّني أي الjهنود الحjمر ،أل ّن هjذه الjنّفوس أشjبه بjأهjالjي الجjزيjرة الjعربjيّة الjقديjمة ا ّلjذيjن
jلما ط jjلع ف jjيهم ال jنّور املح jّ jمدي اس jjتناروا إل jjى درج jjة أن jjاروا ال jjعامل jjني،
ك jjان jjوا ق jjبل ال jjبعثة ال jنّبويّ jjة ك jjال jjوح jjوش ف ّ j
وكjjذلjjك األمjjر فjjي هjjؤالء الjjهنود فjjإنّjjهم لjjو تjjربّjjوا ونjjالjjوا الهjjدايjjة فjjال ريjjب فjjي أنّjjهم يjjتن ّورون بjjال jتّعالjjيم اإللjjهيّة
بحيث ينيرون بها ّ
كل األقاليم.
jاصjjة جjjمهوريّjjة بjjانjjامjjا الjjتي فjjيها يjjلتقي املjjحيط
إ ّن جjjميع هjjذه األقjjالjjيم سjjالjjفة الjذّكjjر ذات أهjّ jميّة بjjالjjغة وخj j ّ j
jقارات وسjوف تjكون لjها فjي
األطjلسي بjاملjحيط الjهادي ،وهjي مjركjز لjلعبور واملjرور مjن أمjريjكا إلjى سjائjر ال ّ
املسjتقبل أه ّjميّة كjبرى .وكjذلjك جjزر الjهند الjغربjيّة أمjثال كjوبjا ،هjايjيتي ،بjورتjوريjكو ،جjامjايjكا ،وكjذلjك جjزر
jهمة جً jدّا وخjjاصjjة جjjمهوريّjjتي هjjايjjيتي
jصغرى وجjjزر الjjبهامjjا وحjتّى أ ّن جjjزيjjرة واتjjلنغ الّ j
األنjjتيل الّ j
jصغيرة مّ j
١٠

وس jjان jjت دوم jjينغو ال ّ jلتني ي jjقطنهما ال jjجنس األس jjود وال jjواق jjعتني ف jjي مج jjموع jjة ج jjزر األن jjتيل ال jjكبرى ،وك jjذل jjك
مجjموعjة جjزر بjيرمjودا الjواقjعة فjي املjحيط األطjلسي لjها أه ّjم ّيتها ،وكjذلjك جjمهور ّيjات قjارة أمjريjكا الjجنوبّ jية
أمjjثال كjjولjjومjjبيا ،اإلكjjوادور ،بjjيرو ،الjjبرازيjjل ،غjjيانjjا الjjبريjjطان ّ jية ،غjjيانjjا الjjهولjjند ّيjjة ،غjjيانjjا الjjفرنjjس ّية ،بjjولjjيفيا،
تjjشيلي ،األرجjjنتني ،أوراغjjواي ،بjjاراغjjواي ،فjjنزويjjال ،وكjjذلjjك بjjعض الجjjزر الjjواقjjعة شjjمال أمjjريjjكا الjjجنوب ّ jية
وشjرقjها مjثل جjزر فjوكjالنjد ،غjاالبjاغjو ،خjوان فjرنjانjديjز ،تjوبjاغjو ،تjريjنيداد ،وكjذلjك مjديjنة بjهائّ jية الjواقjعة عjلى
الشjرقjي مjن الjبرازيjل وحjيث أنّjها س ّjميت مjنذ سjنني بهjذا االسjم فjإ ّن هjذا االسjم سjيكون لjه تjأثjير
jساحjل ّ j j
ال ّ
شديد فيها.
وص jjفوة ال jjقول ي jjجب أن ت jjكون ل jjدى أح jبّاء اهلل ه jjمم ع jjال jjية وأه jjداف س jjام jjية وي ّ j
jتفضل ح jjضرة امل jjسيح ب jjقول jjه
طIIوبIIى لIIلفقراء ألن لIIهم مIIلكوت اهلل وي jjعني به jjذا أ ّن ه jjنيئًا ل jjلفقراء ا ّل jjذي jjن ال شه jjرة ل jjهم وال أل jjقاب إذ
س jjيكون jjون أس jjياد ال jjعال jjم اإلن jjسانj jيّ ،وك jjذل jjك ي ّ j
jتفضل ف jjي ال jjقرآن ب jjقول jjه ونIIريIIد أن نIIم ّن عIIلى ا ّل IIذيIIن
اسIIتضعفوا فIIي األرض ونIIجعلهم أئIIمّ ة ونIIجعلهم الIIوارثIIني وي jjري jjد ت jjعال jjى به jjذه اآلي jjة أن jjنا نس jjبغ
فضلنا على ّ
الضعفاء فنجعلهم ورثة األنبياء واملرسلني.
وه jjا ق jjد آن األوان لتخ jjلعوا رداء ال jتّع ّلق به jjذا ال jjعال jjم ال jjفان jjي وتنسخ jjلوا م jjن ع jjال jjم البش jjريّ jjة انس jjال ً
خ jjا ك ّ jليًّا
jسماء وتjjسافjjروا إلjjى هjjذه األقjjطار ،واهلل ا ّلjjذي ال إلjjه إال هjjو لjjتصبح ّن كjّ jل واحjjد مjjنكم
وتjjصبحوا مjjالئjjكة الّ j
إسرافيل الحياة ولتنفخ ّن نسمة الحياة في اآلخرين وعليكم وعليك ّن التّح ّية والثّناء.
مناجاة
ماوي فjjامjjددهjjم وانjjصرهjjم بjjجنود املjjأل األعjjلى
jس
رب املjjلكوت إن هjjذه الjنّفوس جjjيشك الّ j
يjjا إلjjهي الjjفريjjد يjjا ّ
ّ
حjتّى يjjصبح كjّ jل واحjjد مjjنهم أشjjبه بjjفيلق يjjفتح تjjلك الjjبالد بjjمحبّة اهلل وبjjنورانّ jية الjتّعالjjيم اإللjjه ّية ،كjjن لjjهم يjjا
jصحارى ح jتّى
إل jjهي ن jjع َم ال jظّهير وال jنّصير ،وآن jjسهم ف jjي ال jjقفار وال jjجبال وال jjودي jjان وال jjغاب jjات وال jjبحار وال ّ j
jسميع
يjjنادوا بjjق ّوة مjjلكوت jيّة وبjjنفثات مjjن روح الjjقدس ،إنّjjك أنjjت املjjقتدر الjjعزيjjز الjjقديjjر وإنّjjك أنjjت الjjعليم الّ j
البصير .ع ع

١١

السابع
ال ّلوح
ّ
وقjjد صjjدر فjjي صjjباح يjjوم ال jثّالثjjاء الjjحادي عشjjر مjjن نjjيسان  1916فjjي الjjبهجة فjjي غjjرفjjة الjjهيكل املjjبارك
الرحمن في الواليات املتّحدة وكندا:
بإعزاز األحباء وإماء ّ
هو اهلل
أيّ jjها ال jjبهائ jيّون ال jjحقيقيّون ف jjي أم jjري jjكا ال ّ j
jشكر هلل ع jjلى م jjا وفّ jjقكم لنش jjر ال jتّعال jjيم اإلل jjهيّة ف jjي ذل jjك اإلق jjليم
رب الjjجنود
الjjواسjjع وعjjلى مjjا أيّjjدكjjم فjjي رفjjع نjjداء مjjلكوت اهلل فjjي تjjلك ال ّ jديjjار وفjjي إعjjالنjjكم بjjشارة ظjjهور ّ
رب الjjجنود ونjjفثات روح
واملظهjjر املjjوعjjود فjjقد وفّjjقتم وهلل الحjjمد فjjي هjjذا الهjjدف ولjjيس ذلjjك إال مjjن تjjأيjjيدات ّ
الjjقدس لjjكن نjjجاحjjكم هjjذا ظjّ jل مjjجهوالً لjjم يjjدركjjه ال jنّاس ح jتّى اآلن وسjjترون عjّ jما قjjريjjب كjjيف أ ّن كjّ jل واحjjد
در ّي س jjاط jjع وك jjنتم س jjببًا ف jjي ن jjوال أه jjل أم jjري jjكا ال jjحياة
م jjنكم نش jjرت jjم أن jjوار اله jjدى م jjن ذل jjك األف jjق كنج jjم ّ
jس ّيد املjسيح كjان مjجهوالً ولjم يjعنتِ بjه أحjد بjل كjانjوا هjدفًjا
األبjد ّيjة ،الحjظوا أ ّن نjجاح الjحوار ّيjني فjي زمjان ال ّ
jرصjjع ب jjجواه jjر اله jjداي jjة ال jزّواه jjر ق jjد وض jjعه ع jjلى
أي ت jjاج م j j jّ j
ل jjالس jjتهزاء وال jjعدوان ،وب jjعد م jjرور زم jjن اتّ jjضح ّ
رؤوسjهم أولjئك الjحواريّjون واملjؤمjنات مjن الjنّساء أمjثال مjريjم املجjدلjيّة ومjريjم أ ّم يjعقوب .وكjذلjك مjا نjلتموه مjن
نjjجاح لjjيس اآلن مjjعروفًjjا وأرجjjو أن تهjjتزّ مjjنه اآلفjjاق قjjريjبًا ،وإ ّن أمjjنية عjjبد الjjبهاء هjjي أن تjjتوفّjjقوا فjjي بjjقيّة
jقارة األمjjريjjكيّة ،وأعjjني بjjذلjjك أن تjjوصjjلوا صjjيت أمjjر اهلل إلjjى
jارات الjjعالjjم إلjjى مjjثل مjjا تjjوفّjjقتم إلjjيه فjjي الّ j
قّ j
رب الjجنود .وحjينما يjصل هjذا الjنّداء اإللjهيّ
ّj j
الشjرق والjغرب
ّj j
jارات الjعالjم الخjمس بjظهور مjلكوت ّ
وتبشjروا ق ّ
jارات أوروبّjjا وآسjjيا وأفjjريjjقيا وأسjjترالjjيا وجjjزر املjjحيط الjjهادي يجjjلس أحjبّاء أمjjريjjكا
jارة أمjjريjjكا إلjjى قّ j
مjjن قّ j
السjjلطنة األبjjديّjjة ويjjطبق صjjيت نjjوران jيّتهم وهjjدايjjتهم كjّ jل اآلفjjاق ويjjحيط صjjدى عjjظمتهم جjjميع
عjjلى عjjرش ّ j
العاملني.

jتوجjjه مjjنكم جjjماعjjة تjjعرف الّ jلغات ومjjنقطعة ومjjنزّهjjة ومjjق ّدسjjة ومjjمتلئة قjjلوبjjها بjjمحبّة اهلل إلjjى
إذن يjjجب أن تjّ j
املج jjموع jjات ال jjكبيرة الj jثّالث م jjن ج jjزر امل jjحيط ال jjهادي أم jjثال ب jjول jjينيزي jjا ،م jjاي jjكرون jjيزي jjا ،م jjيالن jjيزي jjا ،غ jjينيا
الجjjديjjدة ،بjjورنjjيو ،جjjاوا ،سjjومjjطرا ،جjjزر الjjفلبّني ،جjjزر سjjليمان ،جjjزر فjjيجي ،جjjزر هjjبرديjjز الجjjديjjدة ،جjjزر
ل jjوي jjال jjتي ،ك jjال jjدون jjيا الج jjدي jjدة ،أرخ jjبيل ب jjسمارك ،س jjيرام ،س jjيليبس ،ج jjزر ف jjري jjندل jjي ،ج jjزر س jjام jjوا ،ج jjزر
س jjوس jjاي jjتي ،ج jjزر ك jjارول jjني ،أرخ jjبيل ل jjو ،ج jjزر م jjارك jjيز ،ج jjزر ال jjهاواي ،ج jjزر ج jjلبرت ،ج jjزر م jjول jjوك jjاس ،ج jjزر
رب الjجنود بjقلوب طjافjحة
ّj j
مjارشjال ،جjزر تjيمور وسjائjر الجjزر ،فjيسافjروا إلjيها
ويبشjروا الjنّاس فjيها بjظهور ّ
jتوجjjهة إلjjى مjjلكوت اهلل وأيjjقنوا بjjأنّjjكم فjjي أي مجjjمع تjjدخjjلونjjه
بjjمحبّة اهلل وألjjسنة نjjاطjjقة بjjذكjjر اهلل وعjjيون مjّ j
السماويّة.
يتم ّوج روح القدس في أوج ذلك املجمع وتحيط به تأييدات الجمال املبارك ّ
الح jjظوا اب jjنة امل jjلكوت أج jjنس أل jjكسان jjدر أم jjة الج jjمال امل jjبارك ك jjيف س jjاف jjرت ل jjوح jjده jjا إل jjى ج jjزي jjرة ه jjون jjول jjول jjو
إحjدى جjزر الjهاواي وهjي اآلن مjشغولjة بjالjفتوحjات ال ّjروحjانjيّة فjي الjيابjان ،وانjظروا مjدى نjجاح هjذه الjبنت
فjي جjزر الjهاواي ،فjقد أصjبحت سjببًا فjي هjدايjة جjمهور مjن الjنّاس ،ومjا أعjظم مjا تjوفّjقت إلjيه مjس نjوبjالك
ال jjتي س jjاف jjرت ل jjوح jjده jjا إل jjى أمل jjان jjيا ،ف jjأي jjقنوا أ ّن ك jّ jل ن jjفس ت jjقوم ال jjيوم ع jjلى نش jjر ن jjفحات اهلل ت jjؤيّ jjده jjا ج jjنود
متيسjً jرا ل jjي
ّj
jسفر إل jjى ه jjذه ال jjجهات ك jjان
م jjلكوت اهلل وت jjحيط ب jjها أل jjطاف الج jjمال امل jjبارك وع jjناي jjات jjه .ل jjيت ال ّ j
حتّى أقوم به حافي القدمني ولو في أش ّد الفقر صار ً
والصحارى والبحار
خا في املدن والقرى والجبال
ّ
١٢

متيس ًjرا لjي اآلن ولjذا فjأنjا
ّj j
جjا الjتّعالjيم اإللjهيّة ولjكن هjذا لjيس
بjأعjلى صjوتjي صjرخjة "يjا بjهاء األبjهى" ومjر ّو ً j
في حسرة عظيمة عسى أن يوفّقكم اهلل بذلك.
jهمة أم jjة اهلل أل jjكسان jjدر،
واآلن ف jjي ج jjزر ال jjهاواي وردت ج jjماع jjة م jjن ال jنّفوس إل jjى ش jjواط© بح jjر اإلي jjمان ب ّ j
jرب ال jjجنود ل jjو أ ّن ه jjذه ال jjبنت امل jjحترم jjة
ف jjان jjظروا م jjا أع jjظم ه jjذا ّj j
jسما ب ّ j
الس jjرور وم jjا أش ّ jد ه jjذا االب jjتهاج ،ق ً j
السjjلطنة سjjلطنة أبjjد ّيjjة وهjjذه الjjعزّة
السjjلطنة بjjمثل هjjذه الjjعظمة ،فهjjذه ّ j
أسسjjت سjjلطنة ملjjا كjjانjjت عjjظمة تjjلك ّ j
ّ
jارة أسjjترالjjيا،
ع jزّة سjjرمjjديّjjة ،وكjjذلjjك األمjjر لjjو يjjسافjjر بjjعض املjjب ّلغني إلjjى الجjjزر واألقjjطار األخjjرى أمjjثال قّ j
وجjزر نjيوزيjلندة ،وجjزيjرة تjسمانjيا ،وكjذلjك لjو يjذهjب مjب ّلغون إلjى الjيابjان وإلjى آسjيا ال ّjروسjيّة وإلjى كjوريjا
jصني وإلjjى الjjهند وسjjيالن وأفjjغانسjjتان فjjسوف تjjكون لjjسفرهjjم نjjتائjjج عjjظيمة ،ومjjا أحjjسن لjjو أمjjكن
وإلjjى الّ j
jؤسjjسون
jصني والjjيابjjان حjتّى تjjتوثّjjق أواصjjر املjjحبّة ويj ّ j
أن تjjسافjjر جjjماعjjة مjjن الjّ jرجjjال والjنّساء سjjويّjjة إلjjى الّ j
بjعبورهjم ومjرورهjم وحjدة الjعالjم اإلنjسانjيّ ويjدعjون الjنّاس إلjى مjلكوت اهلل وينشjرون الjتّعالjيم اإللjهيّة .وكjذلjك
jقارة األفjjريjjقيّة ويjjقومjjوا فjjي جjjزر كjjناري ،وجjjزر الjjرأس األخjjضر وجjjزر مjjاديjjرا
لjjو أمjjكن أن يjjسافjjروا إلjjى الّ j
وجjjزر ريjjونjjيون وجjjزر سjjانjjت هjjلينا ،وزنjjجبار ومjjوريjjشوس وغjjيرهjjا بjjدعjjوة ال jنّاس إلjjى مjjلكوت اهلل ويjjرفjjعوا
صjيحة يjا بjهاء األبjهى وأن يjرفjعوا رايjة وحjدة الjعالjم اإلنjسانjي فjي جjزيjرة مjدغjشقر ويjترجjموا كjتبًا ورسjائjل
إلjى لjغات أهjالjي تjلك األقjطار أو يjؤ ّلjفوهjا بjتلك الّ jلغات وينشjروهjا فjي تjلك الجjزر والjبلدان ،ويjقال إ ّن مjعدن
امل jjاس ق jjد اك jjتشف ف jjي ج jjنوب jjي أف jjري jjقيا ول jjك ّن ه jjذا امل jjعدن م jjهما ك jjان ث jjمينًا ف jjهو حج jjر وع jjسى أن ت jjوج jjد
بمشيئة اهلل في أفريقيا معادن بشر ّية فتعثروا فيها على جواهر امللكوت الزّواهر.
السjالم مjوجjودة اآلن فjي
jارا ال تjوصjف ،وأمjانjي ّ j j
وصjفوة الjقول إ ّن هjذه الحjرب املحjرقjة أوقjدت فjي الjقلوب ن ً
السjjالم ،وثjّ jمة اسjjتعداد عjjجيب مjjوجjjود
ضjjمائjjر ال jنّاس فjjي ش jتّى أقjjطار الjjعالjjم ،فjjلم يjjبقَ إنjjسان لjjم يjjتم َّن ّ j
اآلن ،وهjذا مjن الjحكمة اإللjهيّة الjبالjغة الjتي تهjدف إلjى إيjجاد االسjتعداد فjي الjنّاس لjلقيام بjرفjع رايjة وحjدة
السالم العام والتّعاليم اإللهيّة في ّ
الشرق والغرب.
العالم اإلنسانيّ وترويج ّ
jهمة وانشjjروا خjjالصjjة ال jتّعالjjيم اإللjjهيّة بjjعد هjjذه الحjjرب فjjي الجjjزر الjjبريjjطان jيّة
إذن يjjا أح jبّاء اهلل! ابjjذلjjوا الّ j
jسويjj jد وال j jنّرويjj jج
وفjj jرنjj jسا وأملjj jانjj jيا وال j jنّمسا واملجjj jر وروسjj jيا وإيjj jطالjj jيا وإسjj jبانjj jيا وبjj jلجيكا وسjj jويسjj jرا والّ j j
jصرب والjjجبل األسjjود وبjjلغاريjjا والjjيونjjان وأنjjدورا ولنختنشjjتايjjن
وال ّ jدنjjمارك وهjjولjjندا والjjبرتjjغال ورومjjانjjيا والّ j
ولjjكسمبورغ ومjjونjjاكjjو وسjjان مjjاريjjنو وجjjزر بjjاتjjريjjك وكjjورسjjيكا وسjjرديjjنيا وصjjقلية وكjjريjjت ومjjالjjطة وآيسjjلندة،
وج jjزر ف jjارو ،وج jjزر ج jjتلند ،وج jjزر ه jjبردي jjس ،وأورك jjني ،واس jjطعوا ف jjي ج jjميع ه jjذه األق jjطار م jjن أف jjق اله jjدى
jبيرا ول jjكنّكم ب jjعد اآلن ض jjاع jjفوا ال jjجهود أل jjف م jّ jرة
س jjطوع نج jjمة ال ّ j
jصباح .ول jjقد ب jjذل jjتم ح jتّى اآلن جه ً jدا ك ً j
ونjjادوا بjjاملjjلكوت األبjjهى فjjي هjjذه األقjjطار والjjعواصjjم والجjjزر واملjjحافjjل والjjكنائjjس ،إذ يjjجب أن تjتّسع دائjjرة
جjjهودكjjم وك ّ jلما اتّjjسعت جjjهودكjjم زاد نjjجاحjjكم ،لjjقد الحjjظتم كjjيف أ ّن عjjبد الjjبهاء وهjjو فjjي مjjنتهى الّ j
jضعف
jوجjjه إلjjى أكjjثر أقjjطار أورو ّبjjا وأمjjريjjكا وقjjام عjjلى تjjرويjjج
وانjjحالل الjjقوى ومjjريjjض ال يjjطيق حjjرا ًكjjا ومjjع ذلjjك تّ j
ال jتّعالjjيم اإللjjه ّية فjjي الjjكنائjjس واملjjحافjjل واملjjجامjjع مjjناد ًيjjا بjjظهور املjjلكوت األبjjهى ،والحjjظتم كjjيف أحjjاطjjت
تjjأيjjيدات الجjjمال املjjبارك .ث ّ jم انjjظروا مjjاذا يjjنتج عjjن راحjjة الجسjjد ورخjjائjjه وتjjرفjjيه الjjجسم وعjjن الjjتل ّوث بهjjذه
ال ّ jدنjjيا الjjفانjjية؟ ال شjّ jك أ ّن عjjاقjjبة ذلjjك خسjjران اإلنjjسان وخjjيبته ،إذن يjjجب إغjjماض ال jنّظر عjjن هjjذ األفjjكار
ماوي الjjك ّليّ
jس
jسم ّو لjjلعالjjم اإلنjjسانjيّ والjّ jرقjيّ الjّ jربّjjانjيّ ،والjjفيض الّ j
كّ jلها والjjتماس الjjحياة األبjjديّjjة ،ورجjjاء الّ j
ّ
السjjالم الjjعام وإعjjالن وحjjدة الjjعالjjم
ونjjفثات روح الjjقدس وإعjjالء كjjلمة اهلل وهjjدايjjة مjjن عjjلى األرض وتjjرويjjج ّ j
١٣

اإلنjسانjيّ ،هjذا هjو الjعمل الjعظيم وبjغير ذلjك يjنهمك اإلنjسان مjثل سjائjر الjحيوانjات الjوحjشيّة والjطّيور فjي
مjjتط ّلبات الjjحياة الjjجسمان ّ jية وإرضjjائjjها ،وهjjو مjjنتهى آمjjال املjjملكة الjjحيوان ّ jية فjjيعيش اإلنjjسان عjjلى سjjطح
األرض عيشة البهائم.
jتقر وجjمع ثjروة طjائjلة فjإنّjه لjن يjبلغ مjا تjبلغه
الحjظوا اإلنjسان فjي هjذه الّ jدنjيا تjروا أنّjه مjهما أصjبح غjن ًيّا واس ّ
jسهول الjjواسjjعة ،ومشjjربjjها جjjميع
jسمان مjjراتjjعها جjjميع األراضjjي الjjخضراء فjjي هjjذه الّ j
الjjبقر ،أل ّن الjjبقر الّ j
الjينابjيع واألنjهار وهjي مjلك لjها ال يjنفد مjهما أكjلت وشjربjت وهjي تjنال هjذه الjنّعمة الjجسمانjيّة ب ّ
jكل سjهولjة
ويسjjر ،وأحjjسن مjjن ذلjjك عjjيشة الjطّيور ،فjjهي فjjي أعjjالjjي الjjغصون فjjوق الjjجبال لjjها أوكjjار خjjير مjjن قjjصور
امل jjلوك ،ول jjدي jjها ال jjهواء ف jjي م jjنتهى ال jنّقاء ،وامل jjياه ف jjي م jjنتهى ال jjعذوب jjة ،وامل jjناظ jjر ف jjي م jjنتهى الج jjمال ،وه jjي
تjقضي أيّjامjها وجjميع بjيادر تjلك املjروج مjلكها دون عjناء أو شjقاء .أ ّjمjا اإلنjسان فjإنّjه مjهما ارتjقى فjي هjذه
ال ّدنيا فلن يبلغ ما تبلغه هذه الطّيور.
إذن اتّjjضح أ ّن اإلنjjسان مjjهما بjjذل مjjن الjjجهود فjjي الّ j
jشؤون ال ّ jدنjjيويّjjة إلjjى حjjدود اإلعjjياء والهjjالك فjjإنّjjه لjjن
يjحصل عjلى رخjاء طjير صjغير ووفjرة معيشjته ،فjاتّjضح ك ّjل الjوضjوح أ ّن اإلنjسان لjم يخjلق مjن أجjل الjعيش
فjjي هjjذه ال ّ jدنjjيا الjjفانjjية بjjل خjjلق مjjن أجjjل اكjjتساب الjjفضائjjل الjjتي ال حjjدود لjjها والjjبلوغ إلjjى سjjم ّو الjjعالjjم
السلطنة األبديّة وعليكم وعليه ّن البهاء األبهى.
قرب إلى العتبة اإللهيّة والجلوس على سرير ّ
اإلنسانيّ والت ّ ّ
مناجاة
ّ
كل نفس تسافر من أجل التّبليغ تتلو هذه املناجاة ليالً
ونهارا في دار الغربة:
ً
مشIIتعالً بIIنا ِر مIIحبّ ِت َ
ك بَ I
ني الIIوری
إلIIهي إلIIهي تIIرانIIي والIIها ً مُنجIIذبًIIا إلIIی مIIلكوتIIك األبIIهی و ُ
IشاسIع ِة األَرج ِ
مIتوَ ِّكIالً عIلي َ
ك فIي هIذه الّ IديIار ال ّ
مIناديًIا بIملكوتَ I
س َ
ك تIار ًIكIا
مIنقطعا ً عIمّ ا ِ I
Iواك ُ
Iاءُ ،
و ُ
ن ه IIائ IIمً ا ف IIي ه IIذه الI Iبُلدا ِ
ن األوط IIا ِ
الَّ I Iراحَ I Iة والَّ I Iرخ IIا َء ب IIعيدًا عِ I I
ن غ IIريI Iبًا ط IIري IIحً ا ع IIلی الI Iتّرابِ
IاشIعًا إِلIی جIبرو ِتَ I
عIتب ِت َ
جIنْحِ الّ IليالIي وبIطون
ك الIعُليا خ ِI
مIناجIيًا فIي ُ
ك الIعُظمی ُ
خIاضIعًا إِلIی َ
عIIا مُبت ِهI Iالً ف IIي ا ْلُ I I
غ ُد ِّو واآلص ِ I
Iال ،حI Iتّى تُؤَيَِّ I Iدن IIي ع IIلی خ IIدمِ I Iة أمِ I Iر َك ونشI Iرِ
األ َ ْ I
م IIتض ِّر ً
س IIحار ُ
ك وإعِ I I
تII Iعالِ I I
ِ
Iالء كII Iلم ِت َ
Iيم َ
ب اش ُ I Iد ْد أَزْ ِري َو َوفِّ ْ I Iقني عII Iلی
ك فII Iي مII Iشارقِ
األرض ومII Iغار ِب II Iهاَ .ر ِّ
ب ِ
عIIبوديّ ِ Iت َ
Iسني فIIي َوحْ شIIتي
آنْ I
ك ب ُ Iك ِّل الIIقوی وال تIIتر ْكIِ Iني فIIري Iدًا وحIIيدًا فIIي هIIذه ال ّ IديIIارَ .ر ِّ
ك أنتَ املُؤَيِّ ُد ِمل َ ْن تشاء علی ما تشاء وإنّ َ
غربتي إنّ َ
سني في ُ
ك أنتَ
القوي القدي ُر .ع ع
وجالِ ْ
ُّ

١٤

ال ّلوح الثّامن
وق jjد ص jjدر ف jjي ص jjباح األرب jjعاء ال jتّاس jjع عش jjر م jjن ن jjيسان س jjنة  1916ف jjي غ jjرف jjة ال jjهيكل امل jjبارك وص jjباح
السjjبت الjjثانjjي والعشjjريjjن فjjي الjjبهجة فjjي حjjديjjقة
الخjjميس العشjjريjjن مjjن نjjيسان فjjي مjjسافjjرخjjانjjه وصjjباح ّ j
الروضة املباركة بالعنوان التالي:
ّ
هو اهلل
يا حواريّي بهاء اهلل! روحي لكم الفداء!
jسماويّjjة ،واملjjقصود بjjالjjجنود
jرب الjjجنود أي الjjجنود الّ j
إن حjjضرة املjjوعjjود قjjد ع jبّر عjjنه فjjي الjjكتاب املjjق ّدس بّ j
jسماو ّيjة هjم نjفوس انسjلخت كّ jل ًيّا مjن عjالjم الjطّبيعة البشjر ّيjة وانjقلبت إلjى مjالئjكة سjماو ّيjة ونjفوس مjلكوتّ jية،
ال ّ
فهjjذه ال jنّفوس هjjي أش ّ jعة شjjمس الjjحقيقة الjjتي تjjنير اآلفjjاق وفjjي يjjد كjّ jل واحjjد مjjنهم صjjور يjjنفخ الjّ jروح فjjي
jصفات البش jjر ّي jjة وع jjال jjم الj jطّبيعة امل jjا ّد ّي متخّ j jلقني ب jjاألخ jjالق اإلل jjه ّية ومنج jjذب jjني
اآلف jjاق ،وق jjد ن jjجوا م jjن ال ّ j
jس ّيد املjسيح ،هjؤالء الjنّفوس أي ً
jضا يjمتلئون مjن حjضرة
بjالjنّفحات ال ّjرحjمانّ jية كjالjحوار ّيjني الjذيjن امjتألوا مjن ال ّ
بjjهاء اهلل أي أ ّن مjjحبّة حjjضرة بjjهاء اهلل تjjتم ّلك أعjjضاءهjjم وأجjjزاءهjjم وأركjjانjjهم بjjحيث ال يjjبقى تjjأثjjير لjjلعالjjم
jوج jjه أح jjده jjم إل jjى ق jjطر م jjن
الشjjرق وال jjغرب ،وإذا م jjا ت j ّ j
البش jjري ع jjليها .إ ّن ه jjذه ال jنّفوس ج jjنود إل jjهيّة ت jjفتح ّ j
jهيرا لjjه
األقjjطار ودعjjا ال jنّاس إلjjى مjjلكوت اهلل سjjانjjدتjjه جjjميع الjjقوى املjjعنويّjjة وال jتّأيjjيدات الjّ jربّjjان jيّة وكjjانjjت ظً j
ووجjد األبjواب مjفتوحjة ورأى الjقالع والjحصون مهّ jدمjة ،ويjهاجjم وحjده جjيوش الjعالjم ويهjزم جjنود الjعالjم مjن
الjيمني والjيسار ويقتحjم صjفوف األمjم ويjتغلغل إلjى قjلب الjقوى األرضjيّة ،هjؤالء هjم جjند اهلل .إ ّن ك ّjل واحjد
مjjن أحjjباء بjjهاء اهلل يjjبلغ هjjذا املjjقام يjjكون مjjنزلjjة حjjواري بjjهاء اهلل ،إذن فjjاجهjjدوا بjjقلوبjjكم وأرواحjjكم ح jتّى
السلطنة األبديّة وتضعوا
تبلغوا هذا املقام األسمى األعلى ،وتجلسوا على سرير ّ
ممر القرون واألعصار.
على رؤوسكم اإلكليل امللكوتيّ الجليل الذي تسطع جواهره الزّواهر على ّ
jسماء حjتّى تjزداد نjورانjيّة قjلوبjكم املjباركjة
أيّjها األحjبّاء األو ّداء! ارفjعوا هjممكم وابjلغوا فjي طjيرانjكم أوج ال ّ
يjjو ًمjjا فjjيو ًمjjا مjjن أنjjوار شjjمس الjjحقيقة وأعjjني حjjضرة بjjهاء اهلل ،وتjjحيا أرواحjjكم فjjي كjّ jل لحjjظة حjjياة جjjديjjدة
وروحjjا مjjص ّو ًرا مjjنقطعني عjjن شjjؤون
jجس ًما
ً
jورا مّ j
وتjjزول عjjنكم ظjjلمات عjjالjjم الjطّبيعة زواالً كّ jل ًيّا ،فjjتصبحوا نً j
وأي مjقام رفjيع
هjذه الّ jدنjيا ومjتّصلني بjشؤون الjعالjم اإللjهيّ .الحjظوا أ ّيjة أبjواب فjتحها لjكم حjضرة بjهاء اهللّ ،
يسjرهjا لjكم ،وإذا مjا ثjملنا مjن هjذه الjكأس بjدت لjنا سjلطنة هjذا الjعالjم الjتّرابjيّ
أعjلى قjدره لjكم ،وأ ّيjة مjوهjبة ّj j
أحّ j
jصبيان ،وإذا وضjع فjي أحjد املjياديjن تjاج حjكم هjذا الjعالjم وطjلب مjن ك ّjل واحjد مjنّا قjبولjه
ط مjن مjلعبة ال ّ
فال ّ
شك في أنّنا لن نتنازل ولن نقبله .إ ّن البلوغ إلى هذا املقام األعلى منوط بشروط:
الشjرط األ ّول :الjثبوت عjلى مjيثاق اهلل ألن قّ jوة املjيثاق تjحفظ أمjر بjهاء اهلل مjن شjبهات أهjل ال ّ
jضالل ،وهjي
ّj j
حjصن أمjر اهلل الjحصني وركjن ديjن اهلل املjتني ،ولjيس هjناك الjيوم مjن قjوة لjتحفظ وحjدة الjعالjم الjبهائjيّ غjير
الرهيب.
ق ّوة امليثاق اإللهيّ وبغيرها يحيط االختالف بالعالم البهائيّ إحاطة الطّوفان ّ
ومjن الjبديjهيّ أ ّن مjحور وحjدة الjعالjم اإلنjسانjيّ هjو قّ jوة املjيثاق ال غjير .ولjو لjم يjوضjع هjذا املjيثاق ولjم يjد ّون
بjالjقلم األعjلى ولjم يjن ّور كjتاب العهjد الjعالjم كّ jلة كjما نّ jورتjه أنjوار شjمس الjحقيقة الضjطرب أمjر اهلل اضjطرابًjا
١٥

كّ jليًّا ،ولjضربjت الjنّفوس الjتي أسjرتjها األهjواء بjمعاولjها عjلى جjذور هjذه ّ
الشجjرة املjباركjة ،فjس ّولjت ك ّjل نjفس
هjواهjا وذهjب ك ّjل شjخص مjذهjبًا ،ومjع وجjود هjذا املjيثاق الjعظيم جjال فjي املjيدان عjدد مjن الjبلهاء راجjني أن
يحjjدثjjوا فjjي أمjjر اهلل ثjjغرة ،ولjjكنهم جjjمي ًعا وهلل الحjjمد خjjابjjوا وخسjjروا وسIوف يIرون أنIفسهم فIي يIأس
شديد.
إذن ي jjجب ع jjلى ك jّ jل ف jjرد ق jjبل ك jّ jل ش jjيء أن ي jjرس jjخ ق jjدم jjه ف jjي امل jjيثاق ح jتّى ت jjحيط ب jjه ت jjاي jjيدات ب jjهاء اهلل م jjن
جjjميع الjjجهات وتjjكون جjjنود املjjأل األعjjلى مjjعينة وظjjهيرة لjjه ،وتjjنفذ نjjصائjjح عjjبد الjjبهاء ووصjjايjjاه فjjي الjjقلوب
كالنّقش في الحجر.
الشjرط الjثّانjي :األلjفة واملjحبّة بjني األحjبّاء إذ يjجب أن يjفنت أحjبّاء اهلل بjبعضهم حjبًّا وينجjذب بjعضهم إلjى
ّj j
jضحي بjعضهم فjي سjبيل الjبعض اآلخjر ،وإذا مjا الjتقى أحjدهjم بjاآلخjر فjكأنّjه الjعطشان بjلغ
بjعض و ًدّا وي ّ
مjعني الjحياة أو الjعاشjق لjقي مjعشوقjه الjحقيقيّ ،ألن مjن أعjظم الjحكم اإللjهيّة فjي ظjهور املjظاهjر املjق ّدسjة
jارا فjjي
الjّ jربّjjان jيّة هjjي أن تjjأنjjس ال jنّفوس إلjjى بjjعضها فjjتجعلهم ق ّ jوة مjjحبّة اهلل أمjً j
jواجjjا فjjي بحjjر واحjjد وأزهً j
حjديjقة واحjدة ونjجو ًمjjا فjي سjماء واحjدة ،هjذه هjي حjكمة ظjهور املjظاهjر املjق ّدسjة .فjإذا تجّ jلت هjذه املjوهjبة
jسماء
ّj
الjjعظمى فjjي قjjلوب األحjبّاء تjjب ّدلjjت عjjوالjjم الjطّبيعة البشjjريّjjة وزالjjت ظjjلمات اإلمjjكان
وتيسjjرت نjjورانjيّة الّ j
حينئذ يصبح العالم بأجمعه جنّة األبهى ويصير ّ
كل واحد من أحبّاء اهلل شجرة مباركة تحمل أبدع الثّمار.
فjيا أحjبّاء اهلل الjبدار إلjى األلjفة وإلjى املjحبّة وإلjى االتّjحاد حjتّى تظهjر قّ jوة األمjر الjبهائjي وتتجّ jلى فjي عjالjم
الjjوجjjود .إ ّن قjjلبي اآلن مjjشغول بjjذكjjركjjم فjjي مjjنتهى الjjهيجان ،ولjjو عjjرفjjتم مjjبلغ انجjjذابjjي نjjحو األحjبّاء لjjبلغ
ً
بعضا.
السرور والحبور درجة تو ّله فيها بعضكم
بكم ّ
الشjرط الjثّالjث :هjو أن تjرسjلوا املjب ّلغني إلjى أنjحاء قjطركjم بjل إلjى أنjحاء الjعالjم ،ولjكن يjجب أن يjكونjوا فjي
ّj j
أسjjفارهjjم عjjلى غjjرار عjjبد الjjبهاء فjjي سjjفره إلjjى بjjالد أمjjريjjكا ،مط ّهjjريjjن عjjن كjّ jل لjjوث ومjjق ّدسjjني وفjjي مjjنتهى
jسيّد امل jjسيح :إذا دخIIلتم مIIديIIنة فIIانIIفضوا ح Iتّى غIIبارهIIا عIIن نIIعالIIكم
االن jjقطاع وم jjصدا ًق jjا ل jjقول ال ّ j
jثيرا م jjن ال jنّفوس ف jjي أم jjري jjكا أرادت أن ت jjق ّدم اله jjداي jjا ب ّ j
jوسjjل وإل jjحاح ،ول jjك ّن ه jjذا ال jjعبد
jكل ت j ّ j
الح jjظتم أ ّن ك ً j
jظرا ل jjوص jjاي jjا الج jjمال امل jjبارك ون jjصائ jjحه ل jjم ي jjقبل ش jjيئًا أب ً jدا ،م jjع أنّ jjه ك jjان ف jjي ب jjعض األح jjيان ف jjي عس jjر
نً j
jقدارا قjليالً
شjديjد .أ ّمjjا لjو قّ jدم إنjسان إعjانjة عjن طjيب خjاطjره وحjسن سjريjرتjه وهلل وفjي اهلل فjليقبل املjب ّلغ م ً
مjjنها مjjن أجjjل ابjjتهاج خjjاطjjره ويjjعيش عjjيشة تّ j
jقشف ،والjjقصد هjjو أن تjjكون ن jيّة املjjب ّلغ خjjالjjصة وأن يjjكون
jهمة ،وأن يjكون فjي مjحبة
فjارغ الjقلب ،غjنيّ الjنّفس ،منجjذب ال ّjروح ،مسjتريjح الjفكر ،شjديjد الjعزم ،عjالjي ال ّ
jص ّماء ،وب jjعكس ذل jjك ل jjن
الصخ jjرة ال ّ j
اهلل ش jjعلة م jjتو ّه jjجة ،ف jjإذا ك jjان ع jjلى ذل jjك أثّ jjرت أن jjفاس jjه ال jطّاه jjرة ف jjي ّ
تjحصل مjنه أيّjة ثjمرة ،فjإن لjم يjكن اإلنjسان كjامjالً فjي نjفسه كjيف يسjتطيع إزالjة نjقائjص اآلخjريjن؟ وإذا لjم
يمكن منقط ًعا في نفسه كيف يستطيع تعليم االنقطاع لآلخرين؟
ف jjيا أحj jبّاء اهلل اب jjذل jjوا ج jjهودك jjم ف jjي ت jjروي jjج دي jjن اهلل ونش jjر الj jتّعال jjيم اإلل jjه ّية ب ّ j
jكل ال jjوس jjائ jjل امل jjمكنة وم jjنها
الش jبّان الjjيافjjعني
تjjأسjjيس مjjجالjjس لjjلتّبليغ تjjجتمع فjjيها ال jنّفوس املjjباركjjة ويjjقوم قjjدمjjاء األح jبّاء عjjلى جjjمع ّj j
الjنّاشjئني بjمحبّة اهلل فjي مjدارس الjتّبليغ ،فjيع ّلمونjهم الjبراهjني اإللjه ّية والjحجج واألد ّلjة ويشjرحjون لjهم تjاريjخ
jسالjفة حjول ظjهور املjوعjود،
ّj j
األمjر املjبارك
jصحف اإللjهيّة ال ّ
ويفسjرون لjهم جjميع األد ّلjة الjواردة فjي الjكتب وال ّ
تيسjjر ذلjjك،
أي وقjjت ّ j
حjتّى يjjتض ّلع ّ j
الشjبّان فjjي جjjميع هjjذه األمjjور ،ومjjنها تjjأسjjيس دار لjjترجjjمة األلjjواح فjjي ّ
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ف jjتباش jjر ال jنّفوس ال jjفاض jjلة امل jjتض ّلعة ف jjي ال ّ jلغات ال jjفارس jيّة وال jjعرب jيّة واألج jjنبيّة أو ف jjي ل jjغة أج jjنبيّة واح jjدة
jارات املjعمورة الخjمس .ومjنها تjنظيم تحjريjر مجّ jلة
تjرجjمة األلjواح وكjتب االسjتدالل وتjطبعها وتنشjرهjا فjي ق ّ
الشjjرق والjjغرب عjjلى
"نجjjمة الjjغرب" بjjحيث تjjكون مjjحتويjjاتjjها سjjببًا فjjي تjjرويjjج أمjjر اهلل فjjيطّلع ال jنّاس فjjي ّ j
jخاصjة عjن نjطاق أمjر اهلل
املjه ّم مjن الjوقjائjع واألحjداث ،ويjجب أن ال تخjرج األحjاديjث فjي املjجامjع الjعا ّمjة وال ّ j j j
jأي وج jjه م jjن
jتفرق jjة وال ي jjجوز الج jjدال ب ّ j
ب jjل ت jjنحصر ج jjميع امل jjقاالت ف jjي أم jjر اهلل وال تج jjري ف jjيها أح jjادي jjث م ّ j
الوجوه.
ي jjجب ع jjلى امل jjب ّلغني ال jjذي jjن ي jjساف jjرون إل jjى األط jjراف أن ي jjعرف jjوا ل jjغة ال jjبلد ال jjذي ي jjدخ jjلون jjه ف jjمثالً ي jjساف jjر إل jjى
الصني وهكذا دواليك.
الصينيّة فليسافر إلى ّ
اليابان من يتقن ال ّلغة اليابانيّة ،أ ّما من يتقن ال ّلغة ّ
سjوف يjكون بjعد هjذه الحjرب الjعا ّمjة لjدى الjنّاس اسjتعداد عjظيم لjإلصjغاء إلjى الjتّعالjيم اإللjهيّة ،أل ّن الjحكمة
الس jjالم
اإلل jjهيّة م jjن ه jjذه الح jjرب ه jjي أن ي jjعرف ال jنّاس ج jjمي ًعا أ ّن ن jjار الح jjرب مح jjرق jjة ل jjلمعمورة وأ ّن أن jjوار ّj j
الjjعام تjjنير الjjعاملjjني ،وأ ّن هjjذه هjjي مjjمات وذلjjك هjjو حjjياة ،هjjذه فjjناء وذاك بjjقاء ،هjjذه نjjقمة كjjبرى وذاك نjjعمة
jؤسjس
عjظمى ،هjذه ظjلمات وذاك أنjوار ،هjذه ذ ّلjة أبjديّjة وذاك عjزّة سjرمjديّjة ،هjذه هjادمjة لjبنيان الشjر وذاك م ّj j
jوجهjjت إلjjى أطjjراف الjjعالjjم
لjjسعادة اإلنjjسان .بjjناء عjjلى ذلjjك لjjو نjjهضت نjjفوس جjjليلة بj ّ j
jالشjjروط املjjذكjjورة وتّ j
jصني ،وسjjافjjر مjjب ّلغون وأح jبّاء مjjن
وخj j ّ j
jاصjjة مjjن أمjjريjjكا إلjjى أوروبّjjا وأفjjريjjقيا وآسjjيا وأسjjترالjjيا والjjيابjjان والّ j
jصني وبjكلمة أخjرى إلjى أقjطار الjعالjم وجjزره كّ jلها لjحصلت
األملjان إلjى أقjطار أمjريjكا وأفjريjقيا والjيابjان وال ّ
الس jjالم ال jjعام وأن jjارت أن jjوار وح jjدة ال jjعال jjم
م jjن أس jjفاره jjم ن jjتائ jjج ع jjظيمة خ jjالل أم jjد ق jjصير ،ول jjرف jjرف jjت راي jjة ّj j
اإلنساني ّ
كل اآلفاق.
jص الjjكتاب اإللjjهيّ صjjريjjح فjjي :إ ّن شjjخصني لjjو تjjجادال فjjي مjjسألjjة مjjن املjjسائjjل اإللjjه ّية
يjjا أحjبّاء اهلل إ ّن نّ j
jبات هjي مjنع
واخjتلفا فjيها وتjنازعjا حjولjها كjان كjالهjما عjلى الjباطjل ،وإ ّن الjحكمة اإللjهيّة مjن هjذا األمjر ال ّ
ح jjدوث الج jjدال وال jنّزال ب jjني اث jjنني م jjن أح jبّاء اهلل ،ب jjل ع jjليهما أن يتح ّ jدث jjا ب jjمنتهى األل jjفة وامل jjحبّة ،وإذا م jjا
jبني عjن حjقيقة
حjدثjت بjينهما أدنjى مjعارضjة واخjتالف فjليسكتا وال يjتك ّلما حjول املjوضjوع أبً jدا بjل يjسأال امل ّ
املوضوع ،هذا هو القول الفصل وعليكم وعليه ّن البهاء األبهى.
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املجموعة الثانية
تشمل على ستة ألواح

ال ّلوح األ ّول
وقjد صjدر مjن قjلم مjركjز املjيثاق بjافjتخار أحjباء اهلل وإمjاء ال ّjرحjمن فjي تjسع واليjات شjمال شjرقjي الjواليjات
املتّحjjدة فjjي صjjباح يjjوم الجjjمعة الjثّانjjي مjjن شjjباط سjjنة  1917فjjي غjjرفjjة إسjjماعjjيل آقjjا فjjي الjjبيت املjjبارك
في حيفا بالعنوان التالي:
إلjjى أحjبّاء اهلل وإمjjاء الjّ jرحjjمن فjjي واليjjات شjjمال شjjرقjjي الjjواليjjات املتّحjjدة :مjjني ،نjjيوهjjامjjبشايjjر ،رود آيjjالنjjد،
كناتيكت ،فيرمونت ،بنسيلفانيا ،ماساتشوستس ،نيوجيرزي ،نيويورك عليهم وعليه ّن التّح ّية والثّناء:
هو اهلل
أيّها األحبّاء الحقيقيّون:
إ ّن جjjميع األقjjطار عjjند اهلل قjjطر واحjjد وجjjميع املjjدن والjjقرى لjjديjjه سjjواء ،ال امjjتياز ألحjjدهjjا عjjلى اآلخjjر ،إذ
كّ jلها مjزارع إلjهيّة ومjنشأ الjنّفوس البشjريّjة ،ولjكن أسjبقيّة بjعضها عjلى الjبعض اآلخjر فjي اإليjمان واإليjقان
يjجعل شjرف املjكان بjاملjكني ،فيسjتثنى بjعض الjبالد ا ّلjتي تjفوز بشjرف مjزيّjة ال نjهايjة لjها ،فjمثالً يjتمتّع بjعض
أقjjطار أوروبّjjا وأمjjريjjكا بjjهواء لjjطيف ومjjاء عjjذب وجjjبال وسjjهول وبjjراري بjjديjjعة ،ومjjع ذلjjك فjjإ ّن فلسjjطني قjjد
أصjjبحت شjjرفًjjا لجjjميع هjjذه األقjjطار ،أل ّن جjjميع املjjظاهjjر املjjق ّدسjjة اإللjjهيّة إ ّمjjا سjjكنت فjjيها أو مjّ jرت بjjها أو
السjjالم ح jتّى يjjوم ظjjهور خjjاتjjم األنjjبياء ،وكjjذلjjك فjjازت يjjثرب والjjبطحاء
هjjاجjjرت إلjjيها مjjنذ يjjوم إبjjراهjjيم عjjليه ّ j
السjبب امjتازت فلسjطني والjحجاز عjلى جjميع
بشjرف ال حjدود لjه إذ سjطع نjور الjنّب ّوة مjن ذلjك األفjق ،ولهjذا ّj j
jقارة األمjjريjjك ّية الjjيوم عjjند اهلل مjjيدانًjjا إلشjjراق األنjjوار ومjjوط jنًا لjjظهور األسjjرار
األقjjطار ،وكjjذلjjك أصjjبحت الّ j
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ومjنشأ األبjرار ومجjمع األحjرار ،وكّ jلها مjباركjة ولjكن الjواليjات الjتّسع مل ّjا كjانjت قjد سjبقت غjيرهjا فjي اإليjمان
واإلي jjقان ل jjذا ف jjقد ف jjازت به jjذه األس jjبق ّية ام jjتيازًا وص jjار ل jjزا ًم jjا ع jjليها أن ت jjعرف ق jjدر ه jjذه ال jنّعمة ا ّلjjتي ه jjي
مjjوهjjبة نjjالjjت بjjها الفخjjر ،ومjjن أجjjل أن تjjق ّدم شjjكرهjjا عjjلى هjjذه ال jنّعمة الjjكبرى يjjجب عjjليها أن تjjقوم بنشjjر
Iسموات واألرض مIIثل نIIوره كIIمشكاة
ن jjفحات اهلل ح jتّى ت jjصدق ف jjي ح ّ jقها اآلي jjة ال jjكري jjمة :اهلل نIIو ُر الّ I
ي يIIوقIIد مIIن شجIIرة مIIباركIIة
فIIيها مIIصباح املIIصباح فIIي زجIIاجIIة الIIزجIIاجIIة كIIأنIIها كIIوكIIب د ّر ّ
زيIتونIة ال شIرقIيّة وال غIربIيّة يIكاد زيIتها يIضيء ولIو لIم تIمسسه نIار نIور عIلى نIور .ويjjقول اهلل
ف jjي ه jjذه اآلي jjة أ ّن ع jjال jjم ال jjطبيعة ع jjال jjم ال jظّلمات ألنّ jjه م jjنشأ أل jjوف األن jjواع م jjن ال jjفساد ،ب jjل ه jjو ظ jjلمات ف jjي
ظjلمات ،أ ّمjjا نjورانjيّة عjالjم الjطّبيعة فjتكون فjي إشjراق شjمس الjحقيقة عjليه ،إ ّن فjيض الهjدى أشjبه بjشمعة
ت jjضيء ف jjي زج jjاج jjة ال jjعلم وال jjحكمة ،وإ ّن زج jjاج jjة ال jjعلم وال jjحكمة ه jjي ف jjي م jjشكاة ال jjقلب اإلن jjسان jjي ،وإنّ
الشجjرة املjباركjة وإ ّن ذلjك الّ jدهjن ص ٍ
دهjن ذلjك املjصباح الjنّورانjيّ هjو مjن أثjمار ّ
jاف بjدرج ٍjة تjجعله يjتّقد مjن
jورا عjلى نjور .وصjفوة الjقول إنّ
دون نjار ،وعjندمjا تjجتمع قّ jوة الjنّور بjصفاء الjزّجjاج وبjر ّقjjة املjشكاة تjصبح ن ً
jسماويّ jjة ونش jjر
ع jjبد ال jjبهاء ق jjد ت jjج ّول وس jjاف jjر ف jjي ه jjذه ال jjوالي jjات ال jتّسع امل jjبارك jjة ،وأوض jjح ح jjكمة ال jjكتب ال ّ j
jذورا طjاهjرة ،وغjرس
الjنّفحات ّ j j
وأسjس فjي أكjثرهjا ال ّ
jصرح اإللjهيّ ،وفjتح بjاب الjتّبليغ وبjذر فjي تjلك املjزرعjة ب ً
jرسjjا مjjبار ًكjjا ،واآلن يjjجب عjjلى أحjبّاء اهلل وإمjjاء الjّ jرحjjمن أن يjjقومjjوا عjjلى سjjقايjjة ذلjjك الjزّرع وتjjنشئته
فjjيها غj ً j
ح jتّى يjjترعjjرع ويjjنمو نjjم ًوّا قjjو ًيّjjا ،فjjيأتjjي بjjالjjفيض والjjبركjjة وتjjنشأ عjjنه الjjبيادر الjjعظيمة ج ً jدّا .إ ّن مjjلكوت اهلل
jمر بjتربjة طjاهjرة ويjبذر فjيها الjبذور الjحقيق ّية .وقjد تjه ّيأت الjيوم فjي هjذه الjواليjات الjتّسع جjميع
أشjبه بjزارع ي ّ
jذورا طjjاهjjرة مjjن الjتّعالjjيم
هjjذه املjjواهjjب ،وقjjد مjّ jر الjزّارع اإللjjهيّ بjjتلك الjتّربjjة املjjباركjjة وبjjذر فjjي تjjلك املjjزارع بً j
ال ّjر ّبjانّ jية ،وهjطلت الjفيوضjات اإللjه ّية ،وأشjرقjت عjليها حjرارة شjمس الjحقيقة أي الjتّأيjيدات ال ّjرحjمانّ jية ،وهjي
jسقايjjة وأمjjلي أن يjjكون كjّ jل واحjjد مjjن تjjلك ال jنّفوس املjjباركjjة سjjاق jيًا ال مjjثيل لjjه وال نjjظير،
اآلن تjjحتاج إلjjى الّ j
ف jjيصبح ش jjرق أم jjري jjكا وغ jjرب jjها ال jjجنّة ال jjعليا ح jتّى ي jjنادي امل jjأل األع jjلى ط jjوب jjى ل jjكم ث ّ jم ط jjوب jjى ل jjكم وع jjليكم
وعليك ّن التّحيّة والثّناء.
هذه املناجاة تتلى في ّ
كل يوم
ي jjا إل jjهنا ال jّ jرؤوف ن jjشكرك ع jjلى م jjا أوض jjحت ل jjنا س jjبيل اله jjدى ،وف jjتحت ل jjنا أب jjواب امل jjلكوت ،وتج ّ jليت ع jjلينا
بjj jشمس الjj jحقيقة فjj jجعلت الjj jعمي يjj jبصرون ،والjj jتائهjj jني يهjj jتدون ،والjj jعطاشjj jى يjj jبلغون يjj jنبوع الهjj jدى ،وقjj jد
أوصjلت الjحيتان الjظّمأى إلjى بحjر الjحقيقة ،ودعjوت الjطّيور الjتّائjهة إلjى حjديjقة الjعنايjة ،يjا إلjهي نjحن جjمع
مjjن عjjبيدك وفjjقراء بjjبابjjك ،بjjعيدون عjjنك مشjjتاقjjون إلjjيك ،ونjjحن عjjطشى ملjjعينك ومjjرضjjى يjjلتمسون عjjالجjjك،
jصراط
وق jjد س jjلكنا س jjبيلك ول jjيس ل jjنا م jjنية وه jjدف إال نش jjر ن jjفحات jjك حj jتّى ي jjنادي الj jنّاس ب jjنداء اه jjدن jjا ال ّ j
املسjjتقيم ،ويjjطوفjjون حjjول سjjراج الهjjدى ويjjنال الjjبائjjسون نjjصيبًا ،ويjjصبح املحjjرومjjون مjjواقjjع األسjjرار ،فjjيا
ماوي وهjjب لjjنا نjjفثات روح الjjقدس ح jتّى نjjتوفّjjق بjjالخjjدمjjة
jس
إلjjهي اشjjملنا بjjلحاظ عjjنايjjتك وأ ّيjjدنjjا بjjتأيjjيدك الّ j
ّ
ونسjjطع فjjي هjjذه األقjjطار بjjنور الهjjدى سjjطوع األنجjjم الjjدرهjjرهjjة ،إنّjjك أنjjت املjjقتدر الjjقديjjر وإنّjjك أنjjت الjjعليم
البصير .ع ع
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ال ّلوح الثّاني
السjبت الjثّالjث مjن شjباط سjنة  1917فjي غjرفjة إسjماعjيل آقjا فjي الjبيت املjبارك
وقjد صjدر فjي صjباح يjوم ّ j j
بحيفا بالعنوان التّالي:
إل jjى أحj jبّاء اهلل وإم jjاء ال jّ jرح jjمن ف jjي س jjت عش jjرة والي jjة ج jjنوبj jيّة ف jjي ال jjوالي jjات املتّح jjدة األم jjري jjكيّة :دي jjالوي jjر،
مjjاريjjالنjjد ،فjjرجjjينيا ،فjjرجjjينيا الjjغربjjية ،كjjارواليjjنا الّ j
jشمال jيّة ،كjjارواليjjنا الjjجنوب jيّة ،جjjورجjjيا ،فjjلوريjjدا ،أالبjjامjjا،
مسيسيبي ،تينيسي ،كنتاكي ،لويزيانا ،أركانسو ،أوكالهوما ،تكساس عليهم وعليه ّن التّحيّة والثّناء.
هو اهلل
أ ّيتها النّفوس املباركة املحترمة:
إن فjالسjفة الjقرون الjوسjطى وعjلماء الjقرون الjوسjطى وفjالسjفة الjقرون الحjديjثة قjد أجjمعوا عjلى أ ّن أحjسن
أق jjطار الّ j jدن jjيا ه jjي أق jjطار امل jjنطقة امل jjعتدل jjة ،أل ّن ال jjعقول واألف jjكار ف jjيها ت jjبلغ م jjنتهى ال jjكمال واالس jjتعداد
وال jjقاب jjل ّية ال jjحضار ّي jjة ف jjي م jjنتهى ال jjق ّوة ،ف jjإذا د ّقjjقتم ال jنّظر ف jjي ال jتّاري jjخ اتّ jjضح ل jjكم أ ّن م jjشاه jjير ال jّ jرج jjال
ّ
الحارة.
املتجمدة أو املنطقة
األقل من القليل منهم من املنطقة
أكثرهم برزوا من املنطقة املعتدلة ،وأ ّن
ّ
ّ
واآلن هjذه الjواليjات السjت عشjرة مjن الjواليjات املتّحjدة هjي فjي مjنتهى االعjتدال وتتجّ jلى فjيها كjماالت عjالjم
الjطّبيعة بjمنتهى ال ّjروعjة ،أل ّن اعjتدال املjناخ ولjطافjة املjناظjر وجjمال اإلقjليم لjه تjأثjير عjظيم عjلى عjالjم الjعقول
واألف jjكار ك jjما د ّلjj jت ال jjتجارب ،حj jتّى أ ّن امل jjظاه jjر امل jjق ّدس jjة اإلل jjهيّة ك jjان jjت أم jjزج jjتهم ف jjي م jjنتهى االع jjتدال
jواسjهم
وص ّjحتهم وسjالمjتهم فjي غjايjة الjكمال وكjانjت بjنيتهم فjي مjنتهى الjق ّوة وقjواهjم فjي مjنتهى الjكمال وح ّj j
الظّاهريّة والباطنيّة كانت شديدة بصورة خارقة.
٢٠

jت عش jjرة ب jjالنّس jjبة إل jjى ال jjوالي jjات امل jjجاورة ه jjي ف jjي غ jjاي jjة االع jjتدال ،ف jjال ب ّ jد أن ي jjكون
إ ّن ه jjذه ال jjوالي jjات الس ّ j
jظيما ،وتس jjطع ف jjيها
ل jjلتّعال jjيم اإلل jjه ّية ف jjيها تج jّ jل خ ّ j
jيرا ع ً j
jاص ،وال ب ّ jد أن ت jjؤثّ jjر ف jjيها ن jjفثات روح ال jjقدس ت jjأث ً j
jب ن jjسائ jjم ح jjدي jjقة ال jjحقائ jjق
ش jjمس ال jjحقيقة ف jjي أشّ j jد ح jjرارت jjها وي jjموج بح jjر م jjحبّة اهلل م j ً j
jظيما وته ّ j
jوج jjا ع ً j
jتشارا عjjاج jالً ،الحjjمد هلل أن الjjفيوضjjات اإللjjه ّية ال
واملjjعانjjي هjjبو ًبjjا سjjري ً jعا ،وتنتشjjر مjjنها نjjفحات الjjقدس انj
ً
نjهايjة لjها ،ونjغمة الjتّعالjيم ال ّjر ّبjانّ jية فjي أشّ jد الjتّأثjير ،والjن ّ ّير األعjظم فjي أشّ jد إشjراق وجjنود املjلكوت األعjلى
jسيف ،والjjقلوب أش ّ jد سjjطو ًعjjا مjjن ال jنّور الكهjjربjjائ jيّ ،وهjّ jمة األح jبّاء
فjjي أسjjرع هjjجوم ،واأللjjسن أح ّ jد مjjن الّ j
السjjلف والخjjلف ،وال jنّفوس فjjي مjjنتهى االنجjjذاب ونjjار مjjحبّة اهلل فjjي مjjنتهى االشjjتعال ،فjjال ب jدّ
فjjاقjjت هjjمم ّ j
jثيرا ،ويjجب عjدم الjتّهاون لحjظة واحjدة ،يjجب االنjقطاع عjن كjلّ
مjن أن نjغتنم فjرصjة هjذا الjزّمjان اغjتنا ًمjjا ك ً
راح jjة ون jjعمة واس jjتقرار وت jjضحية ال jّ jروح وامل jjال ج jjميعها ف jjي س jjبيل م jjال jjك ال jjوج jjود ،ح jتّى يش jjت ّد ن jjفوذ ال jjقوى
jساط jjعة ف jjي ه jjذا ال ّ jدور الج jjدي jjد ع jjوال jjم ال jjعقول واألف jjكار ،ل jjقد انتش jjرت ال jنّفحات
امل jjلكوت jيّة وت jjنير األش ّ jعة ال ّ j
اإللjهيّة فjي أمjريjكا مjنذ نjحو ثjالث وعشjريjن سjنة ،ولjكن لjم تjحصل حjركjة واشjتعال كjما يjنبغي ويjليق ،وأمjلي
اآلن أن ي jjقوم أح jبّاء اهلل ب jjق ّوة س jjماويّ jjة ون jjفحات رح jjمان jيّة وانج jjذاب jjات وج jjدان jيّة وف jjيوض jjات س jjبحان jيّة وج jjنود
سjjماويّjjة مشjjتعلني بjjنار مjjحبّة اهلل ،فjjيع ّم الjjخير الjjوفjjير فjjي زمjjن يjjسير ،وتسjjطع شjjمس الjjحقيقة سjjطو ًعjjا بjjه
السح jjر ب jjأن jjغام
ت jjتالش jjى وت jjنمحي ظ jjلمات ع jjال jjم ال jطّبيعة ،وت jjعلو م jjن ك jjل زاوي jjة ن jjغمة ب jjدي jjعة وت jjصدح ط jjيور ّ
jتدب الح jjرك jjة ف jjي األج jjسام املتج jّ jمدة ،وت jjطير ال jنّفوس ا ّل jjتي ه jjي
يتح jّ jرك ال jjعال jjم اإلن jjسان jjي وي jjطرب ب jjها ،ف ّ j
jص ّماء مjن أثjر حjرارة مjحبّة اهلل ،كjانjت أرمjينيا قjبل ألjفيّ سjنة ظjلمات فjوق ظjلمات ثّ jم أسjرعjت
jصخور ال ّ
كjال ّ
jنيرا ،ومjن
نjفس مjباركjة واحjدة مjن تjالمjذة املjسيح إلjى تjلك الjجهات ،وبjالjنّتيجة أصjبح ذلjك الjقطر مشjر ًقjjا م ً
jصمدانّ jية ،وتjjق ّدسjjوا
هjjذا يjتّضح مjjا تjjصنع قّ jوة املjjلكوت ،إذن فjjاطjjمئنّوا بjjالjتّوفjjيقات الjّ jرحjjمانّ jية والjتّأيjjيدات الّ j
وتjنزّهjوا عjن هjذا الjعالjم ومjا فjيه ولjتكن نjوايjاكjم خjالjصة ،واقjطعوا ك ّjل عjالئjقكم بهjذا الjعالjم ،وكjونjوا كjجوهjر
ال ّjروح خjفيفني لjطيفني ،وقjومjوا بjعزم راسjخ وقjلب طjاهjر وروح مسjتبشرة ولjسان نjاطjق عjلى تjرويjج الjتّعالjيم
اإللjjهيّة ،حjjتى تjjنصب خjjيمة وحjjدة الjjعالjjم اإلنjjسانjjي فjjي قjjطب أمjjريjjكا ،وتjjقتدي جjjميع الّ j
jسياسjjة
jشعوب بjjالّ j
jسياسjة اإللjهيّة عjدل ورأفjة نjحو الجjميع ،أل ّن جjميع مjلل الjعالjم أغjنام اهلل واهلل هjو
اإللjهيّة ،ومjن املjعلوم أ ّن ال ّ
ال ّjراعjي ال ّjرؤوف ،وقjد خjلق اهلل جjميع هjذه األغjنام وحjفظها ورزقjها وربّjاهjا ،فjأيّjة رأفjة أعjظم مjن رأفjته؟ عjلينا
عصبات ال jjجاه jjليّة ،وأص jjبحنا رؤوف jjني
أن ن jjشكره أل jjف ش jjكر ف jjي ك jّ jل آن ،ألن jjنا ارت jjحنا وهلل الح jjمد م jjن الj jت ّ ّ
بج jjميع أغ jjنام اهلل وص jjار م jjنتهى آم jjال jjنا خ jjدم jjة الج jjميع وال jjقيام ع jjلى ت jjرب jjيتهم ق jjيام األب ال jjحنون وع jjليكم
وعليه ّن التّحيّة والثّناء.
ل jيَ ُ
تل ك jjل إن jjسان ي jjساف jjر إل jjى م jjدن وق jjرى ه jjذه ال jjوالي jjات لنش jjر ال jتّعال jjيم اإلل jjهيّة ف jjيها ه jjذه امل jjناج jjاة ف jjي ك jلّ
صباح:
هُو اهللّ
مهIتَ ًّما بIعظائIم األمIور ،قIاصIدًا العIالءِ
مIعَ ذُ ّلIي وعIدم اسIتعدادي واقIتداري ُ
إلIهي إلIهي تIرانIي َ
جIمهو ِر ،نIاد ًيIا لنشIر تIعال ِ
Iيم َ
كIلم ِت َ
اال أ َ ْ
ك بIني الIعموم ،وإنّIي ال أَتَIوَفَّقُ بهIذا ّ
ن ُيؤَ ِّيَ IدنIي
ك بIني ا ْل ُ I
ط بIIي تIIوفIIيقاتُ َ I
جIIنو ُد مIIلكو ِتَ I
ك األعIIلی وتُIIحي َ
ك ا ّلIIتي تَIIجْ َعلُ
Iنص َرنIIي ُ
نIIفثاتُ روحِ ال ُ Iقدس ،ويُ I
Iاب عIقابًIا والIقطرةَ بIحو ًرا وأنIها ًرا والIذّ ّر ِ
ب أَيِّIدنIي بIقوّ ِتَ I
ك الIقاهIرةِ
ًI
شI
ات ُI
IموسIIا وانIوا ًراَ ،ر ِّ
الIذُّب َ
ِ
ِ
دك ونُعو ِت َ
و ُقدر ِت َ
حام َ
ك النّ
ك
افذة حتّی ينطقَ لساني بمَ
٢١

ني خِ I
ك ومIIعرف ِ Iت َ
مIIحبّ ِت َ
Iلق َ
بَ I
ك ،إنّIك أنIIت املIIقتد ُر عIIلی مIIا تIIشا ُء وإنّIك
ك ويIIطفحَ جIIنانIIي بIIرحيقِ َ
ٍ
علی ِّ
كل
شيء قدي ٌر  .ع ع

ال ّلوح الثّالث
وقjjد صjjدر قjjبيل ظهjjر الخjjميس ال jثّامjjن مjjن شjjباط سjjنة  1917فjjي غjjرفjjة الjjهيكل املjjبارك فjjي الjjبيت املjjبارك
بعكاء بالعنوان التّالي:
إلjjى أح jبّاء اهلل وإمjjاء الjّ jرحjjمن فjjي اثjjنتي عشjjرة واليjjة مjjركjjزيjjة فjjي الjjواليjjات املتّحjjدة :مjjشيغان ،ويjjسكنسن،
إلjينوي ،إنjديjانjا ،أوهjايjو ،مjينيسوتjا ،آيjوا ،داكjوتjا ال ّ
jشمالjية ،داكjوتjا الjجنوبjيّة ،مjيزوري ،نjبراسjكا ،كjانjزاس
عليهم وعليه ّن التّحيّة والثّناء:
هو اهلل
يا أحبّائي القدماء وندمائي األو ّداء:
يختص برحمته من يشاء.
قال اهلل تعالى في القرآن العظيم
ّ
إ ّن هjذه الjواليjات االثjنتي عشjرة املjركjز ّيjة مjن الjواليjات املتّحjدة هjي بjمثابjة قjلب أمjريjكا ،فjالjقلب يjرتjبط بجjميع
أع jjضاء ج jjسم اإلن jjسان وأج jjزائ jjه ،وإذا ص jjار ال jjقلب ق jjو ًيّ jjا ت jjق ّوت األع jjضاء ك ّ jلها ،وإذا ك jjان ال jjقلب ض jjعيفًا
jقوي ،لjjذا
وهjjنت جjjميع أركjjان الjjجسم ،فjjشيكاغjjو كjjانjjت وهلل الحjjمد مjjنذ بjjدايjjة انjjتشار نjjفحات اهلل الjjقلب الّ j
توفّقت بعون اهلل وعنايته إلى أمور عظيمة:
أ ّوالً :إ ّن الjنّداء إلjjى املjjلكوت ارتjjفع فjjي بjjدايjjة األمjjر مjjن شjjيكاغjjو ،وهjjذه مjjيزة عjjظمى سjjتكون مjjدار افjjتخار
شيكاغو في القرون القادمة والعصور التّالية.
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ثIانIيًا:إ ّن عjد ًدا مjن الjنّفوس ا ّلjتي هjي فjي أعjلى درجjات الjثّبوت واالسjتقامjة نjهضت فjي تjلك الjبقعة املjباركjة
أي فjjكر ،وهjjي مjjشغولjjة فjjي تjjرويjjج ال jتّعالjjيم
عjjلى إعjjالء كjjلمة اهلل ،وقjjلوبjjها مjjق ّد ّ j
سjjة ومjjنزّهjjة ح jتّى اآلن عjjن ّ
اإلله ّية بحيث نداء امللكوت األعلى مرتفع في الثّناء عليها بصورة متتابعة.
jرارا وآنjس بjأحjبّاء اهلل فjيها ،وأقjام
jرارا وم ً
ثIالIثًا:إ ّن عjبد الjبهاء خjالل أسjفاره فjي أمjريjكا قjد م ّjر بjشيكاغjو ك ً
فيها فترة طويلة وشغل فيها ليالً
ونهارا بذكر اهلل وبدعوة النّاس إلى ملكوت اهلل.
ً
راب Iعًا:إ ّن ك jّ jل ت jjأس jjيس ت ّ jم ف jjي ش jjيكاغ jjو س jjرى إل jjى ب jjقيّة األط jjراف واألك jjناف س jjري jjان م jjا يظه jjر ف jjي ال jjقلب
ويبرز نحو جميع أعضاء الجسم وأنحائه.
jأسjس فjي شjيكاغjو ،وهjذا شjرف ومjنقبة ال حّ jد لjها ،وسjوف
Iسا :إ ّن أ ّول مشjرق أذكjار فjي أمjريjكا قjد ت ّj j
خIام ً
نوي ومجّ jلتها
تjتو ّلjد مjن مشjرق األذكjار هjذا ألjوف مjشارق األذكjار ،كjما سjوف ي ّj j
jتأسjس أمjثال مjؤتjمرهjا ال ّ
jس ّ
)نجjjمة الjjغرب( ولjjجنة النّشjjر الjjقائjjمة فjjيها عjjلى طjjبع األلjjواح والjّ jرسjjائjjل ونشjjرهjjا فjjي أقjjطار أمjjريjjكا جjjمعاء،
وكjjذلjjك االسjjتعدادات الjjجاريjjة اآلن لjjالحjjتفال بjjمناسjjبة الjjقرن ال jذّهjjبي لjjتأسjjيس مjjلكوت اهلل فjjأمjjلي أن يjjتمّ
ذلjjك االحjjتفال فjjي مjjنتهى اإلتjjقان ،ح jتّى يjjرتjjفع نjjداء ال jتّوحjjيد" :ال إلjjه إالّ اهلل" وإ ّن كjّ jل األنjjبياء مjjن الjjبدايjjة
إلjjى خjjاتjjم الjّ jرسjjل كّ jلهم عjjلى الjjحقّ مjjن عjjند اهلل ،وتjjرفjjرف رايjjة وحjjدة الjjعالjjم اإلنjjسانjjي وتjjبلغ إلjjى األسjjماع
السjبل ،وتنجjذب جjميع الjقلوب بjملكوت اللjه،
الشjرق والjغرب ،وتسjتقيم وتتم ّjهjد جjميع ّj j
السjالم الjعا ّم فjي ّj j
نjغمة ّj j
وتjرتjفع خjيمة الjتّوحjيد فjي قjطب أمjريjكا ،وتjطرب نjغمة مjحبّة اهلل ك ّjل األمjم واملjلل ،ويjصبح سjطح الjغبراء جjنّة
jسحب ال jjقات jjمة وتش jjرق ش jjمس ال jjحقيقة ب jjأش ّ jد اإلش jjراق ،ف jjاس jjعوا ي jjا أح jبّاء اهلل ب jjقلوب jjكم
أب jjد ّي jjة ،وتتش jتّت ال ّ j
وأرواحjكم كjي تjحصل األلjفة واملjحبّة واالتّjحاد واالتّjفاق فjي الjقلوب ،وتjصبح جjميع الjنّوايjا نّ jية واحjدة وجjميع
ال jنّغمات ن jjغمة واح jjدة ،وت jjتغ ّلب ق ّ jوة روح ال jjقدس ب jjحيث تس jjتول jjي ع jjلى ج jjميع ق jjوى ع jjال jjم ال jطّبيعة ،ه jjذا ه jjو
jتقر سjjريjjر املjjلكوت اإللjjهيّ بjjكلّ
الjjعمل الjjعظيم ،لjjو حّ jققناه تjjصبح أمjjريjjكا مjjركjjز الّ j
jسنوحjjات الjّ jرحjjمانjيّة ويسّ j
jتقر آنًjا عjلى حjالjة واحjدة ،وهjي فjي تjغيّر وتjب ّدل ،وإ ّن ك ّjل بjنيان
حjشمة وجjالل .إ ّن هjذه الّ jدنjيا الjفانjية ال تس ّ
ف jj jيها ينه jj jدم ف jj jي امل jj jآل ،وإ ّن ك jّ j jل ع j jزّة وج jj jالل ي jj jنمحي وي jj jزول ،ول jj jكن م jj jلكوت اهلل ب jj jا ٍق وال jj jعزّة وال jj jحشمة
امل jjلكوت jيّتان ق jjائ jjمتان إل jjى األب jjد ،ف jjال jjحصير ف jjي م jjلكوت اهلل ي jjكون ل jjدى اإلن jjسان ال jjعاق jjل أع jjظم م jjن س jjري jjر
jتوجjjهان نjjحو الjjواليjjات املjjركjjزيّjjة عjjلى الّ jدوام ،لّ j
jعل نjjغمة مjjن نjjفوس
السjjلطنة الّ jدنjjيويّjjة .إ ّن سjjمعي وبjjصري مjّ j
ّj
مjjباركjjة تjjبلغ مjjسمعي مjjن أولjjئك ا ّلjjذيjjن هjjم مjjشارق مjjحبّة اهلل ونjjجوم أفjjق الjتّنزيjjه والjتّقديjjس ا ّلjjتي تjjنير هjjذا
ال jjعال jjم امل jjظلم وت jjبعث ال jjحياة ف jjي ه jjذا ال jjعال jjم املj jيّت ،إ ّن س jjرور ع jjبد ال jjبهاء م jjقصور ع jjلى ذل jjك وأم jjلي أن
تصبحوا موفّقني في تحقيقه.
بjنا ًء عjلى ذلjك يjجب أن يjقوم نjفوس فjي مjنتهى االنjقطاع والjتّنزيjه عjن نjقائjص عjالjم الjطّبيعة والjتّقديjس عjن
ال jتّع ّلق به jjذه ال jjحياة وح ّ jية ب jjنفحة ال jjحياة األب jjد ّي jjة ،ويس jjرع إل jjى األن jjحاء امل jjجاورة ل jjلوالي jjات امل jjرك jjز ّي jjة ب jjقلوب
نjورانّ jية وأرواح سjماو ّيjة وه ّjمة مjلكوتّ jية وانجjذاب وجjدانjيّ وألjسن نjاطjقة وبjيان واضjح وتjب ّلغ الjنّاس فjي كjلّ
السjjالم
مjjديjjنة وقjjريjjة وتهjjديjjهم إلjjى الjjوصjjايjjا والjنّصائjjح اإللjjه ّية وتjjر ّوج وحjjدة الjjعالjjم اإلنjjسانjjي وتjjعزف لjjحن ّ j
الjjعام عjjزفًjjا يjjغدو بjjه كjjل أصّ jم سjjمي ًعا وكjّ jل خjjامjjد مشjjتعالً ويجjjد كjّ jل مّ jيت الjjحياة األبjjد ّيjjة وينشjjط كjّ jل كjjامjjل
ويقينًا سوف يتح ّقق ذلك وعليكم وعليك ّن التّحيّة والثّناء.
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تل النّاشرون لنفحات اهلل هذه املناجاة في ّ
ليَ ُ
كل صباح ومساء:
Iبيل امل ََ Iل ُك ِ
سَ I
الحIIم ُد َوا ْلُّ I
ب َل َ I
Iصرا َ
Iش ْك ُر ِبIIما َ
سIت َِق ْيمَ
ط امل ُ ْ I
وتَ ،و َ I
هَ Iد ْي Iت َِني َI
ك
سَ Iل ْكتَ بIIي ه Iذَا الِّ I
َ
ب َر ِّ
َر ِّ
مات طُI Iيُو ِر الُ I Iق ِ
غ ِ
س IIمَ ْعت َِني نََ I I
Iصري ِب IIمُ شا َ
مَ I Iل ُكوتِ
هI Iد َِة األَن IIوا ِر َوأ َ ْ I
دس ِم IIن َ
امل َIIمدُودََ ،ونَI Iوَّ ْرتَ بَ َ I
Iاس ِ
حIتَّی أُن ِ
ب أَيِّIد ِْIنIي ِبُ Iروح الُ Iق ِ
اجIتَذَبْIتَ َقIلبي ِبIIمَ حَ بَّ ِت َ
ك بَ ْ َ
Iمكَ
ي ِبI Iْ I
دس َI
سIرا ِرَ ،و ْI
األ َ ْI I
Iني األَبْIرا ِرَ ،ر ِّ
Iاد َ
ِ
Iلطانَ I
ضIIعيفٌ َق IوّنIIي ِبُ Iقد َر ِتَ I
م َ Iل ُكو ِتَ I
ك بَ َ I
بَ َ I
ك،
سI
ك َو ُI
ب إِنّIي َI I
ني األ َ ْقIIوامَ ،وأُب ِّ I
َشَ Iر ِبIظُهُو ِر َ
ني األَنIIامَ ،ر ِّ
ن أَنْ ِ
Iط ْق ِني ِبIِ Iذكِ Iر َك َوث َ ِ
مَ Iلكو ِتَ I
عIزِّزنIي ِبIIالُّ Iد ُ
كَ ،وذَل ٌ
Iنائَ I
َو َIك ُ
خِ I
Iليل الِّ Iلسا ِ
كَ ،وبَIعي ٌد َقِّ Iربْ ِIني
Iول فIي َ
Iيل َ
مْ I
IاجIIا َونَج IIمً ا ب IIا ِز ً
ِبَ I Iعتَبَ ِة َرح IIمانI Iيّت َ
IراجIIا َو ّ
Iشحُ ونَ Iةً
غ IIا َو َI
هIً I
س Iً I
اجَ I Iع ْل ِني ِ I
م IIبا َر َكً I Iة َ
شجIIرةً ُ
ب ْ
كَ ،ر ِّ
مظَ ِّل َل ًة في ِ
هذ ِه الدِّيا ِر ،إِنَّ َ
ك أَنْتَ العَزيزُ املُقت َِد ُر املُختا ُر  .ع ع
ِباألَثما ِر ُ

ال ّلوح ال ّرابع
وق jjد ص jjدر ف jjي ل jjيلة الخ jjميس ال jjخام jjس عش jjر م jjن ش jjباط س jjنة  1917ف jjي غ jjرف jjة الج jjمال امل jjبارك ب jjال jjعنوان
التّالي:
إلjjى أح jبّاء اهلل وإمjjاء الjّ jرحjjمن فjjي إحjjدى عشjjرة واليjjة غjjرب jيّة مjjن الjjواليjjات املتّحjjدة :نjjيومjjكسيكو ،كjjولjjورادو،
أري jjزون jjا ،ن jjيفادا ،ك jjال jjيفورن jjيا ،واي jjوم jjنغ ،ي jjوت jjا ،م jjون jjتان jjا ،أي jjداه jjو ،أوري jjغون ،واش jjنطن ع jjليهم وع jjليه ّن ال jتّحيّة
والثّناء.

هو اهلل
الرحمن املختارين في امللكوت:
يا أحبّاء اهلل وإماء ّ
إ ّن والي jjة ك jjال jjيفورن jjيا امل jjبارك jjة ع jjلى ش jjبه ك jjبير ب jjاألرض امل jjق ّدس jjة أي ق jjطر فلس jjطني ،ف jjهواؤه jjا ف jjي م jjنتهى
االعjتدال وسjهولjها فjي مjنتهى االتّjساع ،وفjواكjه فلسjطني فjي تjلك الjواليjة فjي مjنتهى الjنّضارة ،وحjني م ّjر عjبد
الشjjبه بjjني هjjذيjjن اإلقjjليمني تjjا ّم مjjن جjjميع الjjجهات،
الjjبهاء بjjتلك الjjجهات رأى نjjفسه وكjjأنّjjه فjjي فلسjjطني أل ّن ّ j
حj jتّى أ ّن س jjواح jjل امل jjحيط ال jjهادي كّ j jلها م jjتشاب jjهة ل jjسواح jjل األرض امل jjق ّدس jjة ،وح jjتى أ ّن أع jjشاب األرض
jسواح jjل م jّ jما أث jjار ده jjشة ك jjبيرة ،وك jjذل jjك ت jjشاه jjد ف jjي والي jjة ك jjال jjيفورن jjيا وس jjائ jjر
امل jjق ّدس jjة ق jjد ن jjبتت ف jjي ت jjلك ال ّ j
الjواليjات الjغربjيّة آثjار مjن عjجائjب عjالjم الjطّبيعة تjحيّر الjعقول ،فjالjجبال شjاهjقة جً jدّا والjوديjان سjحيقة جً jدّا،
والشjjالالت فjjيها بjjمنتهى الjjجالل ،واألشjjجار بjjمنتهى الjjفخامjjة والjتّربjjة بjjمنتهى الjjخصب والjjبركjjة ،وحjjيث أنّ
ّj
الشjبه
ذلjك الjقطر املjبارك يشjبه األرض املjق ّدسjة ،وأ ّن أرضjه كjالjجنّة الjعليا وكjأ ّنjها أرض فلسjطني ،ومل ّjا كjان ّ j j
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بjني الjقطريjن طjبيعيًّا لjذا يjجب أن يjتشابjها مjشابjهة مjلكوتjيّة أي ً
jضا .إ ّن أنjوار الjفيوضjات اإللjهيّة قjد ظهjرت
م jjن فلس jjطني ،وإ ّن أك jjثر أن jjبياء ب jjني إس jjرائ jjيل ن jjادوا ب jjملكوت اهلل م jjن ه jjذه ال jjبقعة امل jjق ّدس jjة ،وم jjنها نش jjروا
ال jتّعالjjيم الjّ jروحjjان ّ jية وتjjعطّرت مjjشام الjّ jروحjjان ّ jيني وتjjن ّورت عjjيون ال jنّوران ّ jيني ،وتjjشنّفت آذانjjهم ووجjjدت قjjلوبjjهم
الjj jحياة األبjj jد ّيjj jة مjj jن نjj jسيم مjj jلكوت اهلل املjj jحيي لjj jألرواح ،واقتبسjj jت مjj jن أش ّ j jعة شjj jمس الjj jحقيقة ال j jنّوران ّ j jية
الر ّبان ّية ،ثم سرت من هذه البقعة إلى جميع أورو ّبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا وأستراليا.
ّ
فjاآلن يjجب كjذلjك أن تjتشابjه كjالjيفورنjيا وسjائjر الjواليjات الjغربjيّة بjاألرض املjق ّدسjة تjشابً jها مjعنويًّjا ،وتنتشjر
م jjن ت jjلك ال jjبقاع والّ j jدي jjار ن jjفثات روح ال jjقدس إل jjى ج jjميع أم jjري jjكا وأوروب jjا ،وي jjطرب ن jjداء م jjلكوت اهلل ج jjميع
jتقر األفjكار املjتع ّددة
اآلذان ،وتjمنح الjتّعالjيم اإللjهيّة حjياة جjديjدة وتjغدو األحjزاب املjختلفة حjزبًjا واحً jدا ،وتس ّ
فjي مjركjز واحjد ،ويjتعانjق شjرق أمjريjكا مjع غjربjها وتjمنح أنjشودة وحjدة الjعالjم اإلنjسانjي جjميع البشjر حjياة
الس jjالم ال jjعام ف jjي ق jjلب أم jjري jjكا ح jتّى ت jjنتعش ك jjذل jjك أوروبّ jjا وأف jjري jjقيا ب jjنفثات روح
ج jjدي jjدة ،وت jjرت jjفع خ jjيمة ّj j
الjقدس ،وتjضحي الjهيئة االجjتماعjيّة البشjريّjة فjي نjشأة جjديjدة ،ويjصبح الjعالjم عjاملًا آخjر .وكjما تتجّ jلى فjي
والي jjة ك jjال jjيفورن jjيا وس jjائ jjر ال jjوالي jjات ال jjغرب jيّة اآلث jjار ال jjعجيبة ل jjعال jjم ال jطّبيعة ك jjذل jjك ي jjجب أن تتج ّ jلى ف jjيها آث jjار
والروح ويصبح الظّاهر عنوان الباطن ويصبح امللك مرآة امللكوت.
ملكوت اهلل العظيمة حتّى يطابق الجسد ّ
وف jjي أيّ jjام س jjفري وت jjجوال jjي ف jjي ت jjلك ال jjجهات ش jjاه jjدت ف jjيها م jjناظ jjر خ jjالب jjة وح jjدائ jjق ع jjا ّم jjة وب jjسات jjني غ jنّاء
jسهول ال jjفسيحة ال jjواس jjعة،
jهارا داف jjقة وم jjجام jjع ع jjا ّمjjة وش jjاه jjدت ال jّ jري jjاض وامل jjزارع وال jثّمار وال jjفواك jjه وال ّ j
وأن ً j
وك jjان ل jjها وق jjع ح jjسن ف jjي ن jjفسي وال ت jjزال ال jذّك jjري jjات ع jjال jjقة ف jjي خ jjاط jjري ح jتّى اآلن ،وق jjد س jjررت ب jjصورة
jاصjjة بjjمحافjjل سjjان فjjرنjjسيسكو وأوكjjالنjjد ومjjجالjjس لjjوس أنجjjلوس وبjjاألحjبّاء ا ّلjjذيjjن وفjjدوا إلjjيها مjjن مjjدن
خj j ّ j
تمر بخاطري ذكراهم إال وينتابني فرح ليس له حدود.
أخرى وال ّ
أتjمنّى أن تنتشjر الjتّعالjيم اإللjهيّة فjي جjميع تjلك الjواليjات الjغربjيّة انjتشار أشّ jعة ال ّ
jشمس ،فيتجّ jلى مjصداق
ورب غIفور واآليjة املjباركjة أ َو لIم يIسيروا فIي األرض واآليjة الjكريjمة:
اآليjة الjفرقjانjيّة املjباركjة بIلدة طIيّبة
ّ
فانظروا إلى آثار رحمة اهلل.
jسم ّو وإ ّن ال jjعلوم
إ ّن امل jjيدان وهلل الح jjمد واس jjع ف jjي ه jjذه ال jjوالي jjة ب jjعون jjه وع jjناي jjته ،وإ ّن ال jjعقول ف jjي م jjنتهى ال ّ j
jصفاء واالسjتعداد ،وإ ّن أحjبّاء اهلل
واملjعارف فjي مjنتهى االنjتشار ،وإ ّن الjقلوب أشjبه بjاملjرايjا وفjي مjنتهى ال ّ
ف jjي م jjنتهى االنج jjذاب ،له jjذا ف jjأم jjلي أن ت jjنعقد ف jjيها م jjحاف jjل ال jتّبليغ م jjرتّ jjبة م jjنتظمة ،وي jjرس jjل م jjنها م jjب ّلغون
jفوسjا مjلكوتjيّني ،ربّjانjيّني،
كjامjلون إلjى املjدن وحjتى إلjى الjقرى لنشjر نjفحات اهلل ،يjجب أن يjكون املjب ّلغون ن ً j j
jجس ًما وعjقالً مjص ّو ًرا ويjنهضوا بjمنتهى الjثّبوت واالسjتقامjة والjتّضحية،
رحjمانjيّني ،نjورانjيّني ،ويjكونjوا ً j
روحjا م ّ
وال ي jjتقيّدوا ف jjي أس jjفاره jjم ب jjقيود ال jزّاد وال ّ jلباس ب jjل ي jjحصروا األف jjكار ف jjي ف jjيوض jjات م jjلكوت اهلل ،وي jjلتمسوا
ت jjأي jjيدات روح ال jjقدس وي jjعطّروا امل jjشام ب jjعطر ال jjجنّة األب jjهى ب jjق ّوة إل jjه ّية وانج jjذاب وج jjدان jيّ وب jjشارة ر ّب jjان ّ jية
وتنزيه وتقديس سبحانيّ ،ويتلوا هذه املناجاة يوم ًيّا:
إلIهي إلIهي هIذا طIي ٌر كIليل الIجناح بIطيْ ُء الIطّيران أيِّIدهُ بشIديIد الIقوی ،حIتّی يIطي َر إلIی أوجِ
ِ
ِ
ضاء ،ويرتفعَ هدي ُر ُه في ِّ
ِّ
بكل سرو ٍر وانشراحٍ في هذا الفَ
كل
األرجاء
الفالح والنّجاحِ ويُرف ِرفَ
ن مIIن هIIذا ال Iنّ ِ
ني بIIمشاهIIدة آيِ I
بIIاسIIمك األعIIلی ،وتَ Iتَلذَّذَ اآلذا ُ
داء وتIIق َّر األع ُ I
رب إنّIIي
Iات الهIIدیِّ ،
إال أنIت ،وال مIجي ٌر ّ
Iيس لIي ظIهي ٌر إال أنIتَ  ،وال نIصي ٌر ّ
إال أنIتَ ،وفِّْ Iقني عIلی
فIريٌ Iد وحIي ٌد حIقي ٌر ل َ
٢٥

ص ْرنIي فIي إعIالء كIلمتك وأَنْ ِ
ك بIني بَِ Iريَِّ Iت َ
ط ْقني بIحكم ِت َ
ك وأيّIدنIي بIجنود مIالئIك ِت َ
خIدمِ Iت َ
ك،
كَ ،وانْ ُ
الصغراء ،وإنّ َ
ُّ
ك أنتَ املقتد ُر العزيز املختار .ع ع
الضعفاء ونصير
إنّك مُعني
ُّ

ال ّلوح الخامس
وقjjد صjjدر فjjي صjjباح األربjjعاء الjjحادي والعشjjريjjن مjjن شهjjر شjjباط سjjنة  1917فjjي غjjرفjjة الجjjمال املjjبارك
في البيت املبارك بعكا بالعنوان التالي:
إلjى أحjبّاء اهلل وإمjاء ال ّjرحjمن فjي املjقاطjعات الjكنديّjة :نjيوفjندلjند ،جjزيjرة األمjير إدوارد ،نjوفjا سjكوشjيا ،نjيو
ب jjران jjزوي jjك ،ك jjوب jjيك ،س jjاس jjكات jjشوان ،م jjان jjيتوب jjا ،أون jjتاري jjو ،أل jjبرت jjا ،ك jjول jjوم jjبيا ال jjبري jjطان jيّة ،ي jjوك jjون ،م jjاك jjنزي،
أنكافا ،كيوينت ،جزر فرانكلني وجرينالند عليهم وعليه ّن التّحية والثّناء.
هو اهلل
الرحمن:
يا أيّها األحبّاء األو ّداء ويا إماء ّ
يّ j
jتفضل فjjي الjjقرآن الjjعظيم قjjائjالً :لIن تIرى فIي خIلق الّ IرحIمن مIن تIفاوت ويjjريjjد اهلل بهjjذا أنّjjه ال تjjفاوت
ب jjني مخ jjلوق jjات اهلل ،ف ُ jيفهم م jjن ه jjذا أنّ jjه ال ت jjفاوت ح jتّى ب jjني األق jjال jjيم ،ول jjكن إق jjليم ك jjندا ذو مس jjتقبل ع jjظيم
ج ً jدّا ،وس jjوف ت jjكون ل jjه أح jjداث ج jjليلة ج ً jدّا ،وس jjوف ت jjشمله لح jjظات ال jjعناي jjة اإلل jjه ّية وي jjكون مظه jjر األل jjطاف
السjjرور خjjالل سjjياحjjته وسjjفره فjjي ذلjjك اإلقjjليم ،وحjذّرنjjي الjjكثير
الjّ jر ّبjjانّ jية ،ذلjjك أ ّن عjjبد الjjبهاء وجjjد مjjنتهى ّ j
jسفر إل jjى م jjون jjتري jjال ق jjائ jjلني إ ّن أه jjال jjي ه jjذه امل jjدي jjنة أغ jjلبهم م jjن ال jjكاث jjول jjيك وف jjي م jjنتهى
م jjن ال jنّفوس م jjن ال ّ j
عصب املjذهjبيّ ،ومسjتغرقjون فjي الjتّقالjيد ولjيس لjديjهم أبً jدا اسjتعداد لjسماع نjداء مjلكوت اهلل ،وانسjدلjت
الjت ّ ّ
عصب فحjرمjتهم مjن مjشاهjدة اآليjات الjكبرى ،وتjم ّكنت الjتّقالjيد مjن قjلوبjهم عjلى شjأن
عjلى أعjينهم حjجب الjت ّ ّ
لjjم تjjترك لjjلحقيقة فjjيها أثjً jرا ،إ ّن سjjحب الjتّقالjjيد املjjظلمة قjjد أحjjاطjjت بjjآفjjاق ذلjjك اإلقjjليم بjjشكل يسjjتحيل مjjعه
مjjشاهjjدة أنjjوار شjjمس الjjحقيقة وإن أشjjرقjjت بjjكامjjل ق ّ jوتjjها ،ولjjك ّن هjjذه الjّ jروايjjات لjjم تjjثبّط عjjزم عjjبد الjjبهاء،
٢٦

jوجjه إلjى مjديjنة مjونjتريjال ،ومل ّjا وصjل إلjيها الحjظ أ ّن األبjواب مjفتوحjة والjقلوب فjي مjنتهى
فjتو ّكjjل عjلى اهلل وت ّ j
االسjj jتعداد ،وقjj jد أزاحjj jت ق ّ j jوة املjj jلكوت اإللjj jهيّ املjj jعنو ّيjj jة كjّ j jل حjj jائjj jل وقjj jام عjj jبد الjj jبهاء فjj jي جjj jميع املjj jجامjj jع
jذورا سjوف تjسقيها يjد الjقدرة اإللjه ّية ،وال
والjكنائjس فjيها بjاملjناداة بjملكوت اهلل فjي مjنتهى ّ j j
السjرور ،وبjذر ب ً
شjّ jك أ ّن تjjلك الjjبذور سjjوف تjjنبت نjjباتًjjا ر ّيjjانًjjا وسjjوف تjjتك ّون مjjنها بjjيادر عjjظيمة ،ولjjم يjjنازعjjه أحjjد ولjjم يjjجادلjjه
إنjjسان عjjند تjjرويjjجه ال jتّعالjjيم اإللjjه ّية ،وكjjان األح jبّاء فjjي تjjلك املjjديjjنة فjjي مjjنتهى الjّ jروحjjان ّ jية ومنجjjذبjjني ك jلّ
jهمة أم jjة اهلل م jjكسوي jjل ج jjماع jjة م jjن أب jjناء امل jjلكوت وب jjنات jjه ب jjصورة
االنج jjذاب ب jjنفحات اهلل ،وق jjد اج jjتمعت ب ّ j
مjتزايjدة يjو ًمjا فjيو ًمjا وبحjرارة بjالjغة ،وكjانjت مّ jدة اإلقjامjة أيّjا ًمjا مjعدودات ،ولjك ّن نjتائjجها سjتكون فjي املسjتقبل
عظيما في ّ
أقل زمان.
وافرة ،إذ عندما يحصل زارع على تربة بإنّه يزرعها زر ًعا
ً
jصادرة م jjنها ن jjغمة
له jjذا ف jjأم jjلي أن تش jjتعل م jjون jjتري jjال ف jjي املس jjتقبل اش jjتعاالً ت jjصبح م jjعه ن jjغمة امل jjلكوت ال ّ j
عامليّة ،وتصل نفثات روح القدس من هذا املركز إلى شرق أمريكا وغربها.
يا أحبّاء اهلل:
jسماويّjjة فjjي
ال تjjنظروا إلjjى ق ّ jلة عjjددكjjم وكjjثرة األقjjوام حjjولjjكم ،فjjإ ّن خjjمس ح jبّات مjjن الjjقمح تحjjمل الjjبركjjة الّ j
حjjني أ ّن ألjjف قjjنطار مjjن ال jزّوان ال ثjjمرة مjjنه وال أثjjر ،وإ ّن شجjjرة واحjjدة مjjثمرة تjjحيي جjjماعjjة فjjي حjjني أنّ
أل jjف غ jjاب jjة م jjن أش jjجار ع jjقيمة ال ف jjائ jjدة م jjنها ،وال jّ jرم jjال ف jjي ال jjصحاري ك jjثيرة ول jjك ّن ال jjلئال© ي jjندر ال jjحصول
عjليها ،وإ ّن لjؤلjؤة واحjدة خjير مjن ألjف صحjراء مjن ال ّjرمjال ،وخjاصjة حjينما تjكون تjلك الjلؤلjؤة مظهjر الjبركjة
jسماو ّيjjة ،وسjjوف تظهjjر عjّ jما قjjريjjب ألjjف لjjؤلjjؤ مjjنها ،فjjإذا مjjا حشjjرت مjjع كjّ jل حjjبة مjjن الjّ jرمjjال أحjjالjjتها إلjjى
الّ j
لjjؤلjjؤ ،ولهjjذا أكjjتب إلjjيكم مjّ jرة أخjjرى إ ّن مسjjتقبل كjjندا عjjظيم ج ً jدّا سjjواء أكjjان مjjن ال jنّاحjjية ال ّ jدنjjيو ّيjjة أم مjjن
ال jنّاح jjية امل jjلكوت ّ jية ،وس jjوف ت jjزداد امل jjدن ّ jية والح jّ jر ّي jjة ي jjو ًم jjا ف jjيو ًم jjا وك jjذل jjك س jjوف ت jjسقي س jjحب امل jjلكوت ب jjذور
الهداية ا ّلتي بذرت فيها.
إذن ال ي jjقر ّن ل jjكم ق jjرار وال ت jjطلبوا ال jّ jراح jjة وال ت jjتل ّوث jjوا ب jjلذائ jjذ ال jjعال jjم ال jjفان jjي ،تح jّ jرروا م jjن ك jّ jل ق jjيد واجه jjدوا
jورا يjjو ًمjjا
بjjقلوبjjكم وأرواحjjكم حjتّى تjjثبتوا فjjي املjjلكوت ثjjبوتًjjا مjjكينًا ،اعjjثروا عjjلى الjjكنوز الّ j
jسماويّjjة ،ازدادوا نً j
jقربً jjا إل jjى ع jjبتة ال jjخال jjق األح jjد ،ك jjون jjوا م jjظاه jjر ال jjفيوض jjات اإلل jjهيّة وم jjطال jjع األن jjوار غ jjير
ف jjيو ًم jjا ف jjتزدادوا ت ّ j
املjjتناهjjية ،وإذا أمjjكنكم أرسjjلوا مjjب ّلغني إلjjى سjjائjjر الjjواليjjات الjjكنديّjjة وكjjذلjjك إلjjى جjjريjjنالنjjد وبjjالد األسjjكيمو.
فjjهؤالء املjjبلغون يjjجب أن يخjjلعوا الjثّوب الjjقديjjم كّ jليًّا ويjjلبسوا الjjقميص الجjjديjjد ،وأن يjjولjjدوا والدة ثjjانjjية ،كjjما
تّ j
jسيّد امل jjسيح وه jjذا ي jjعني أنّ jjهم ي jjول jjدون م jjن ع jjال jjم الj jطّبيعة ك jjما ول jjدوا أ ّول م jّ jرة م jjن أرح jjام
jفضل وق jjال ال ّ j
jتعمدوا بjماء الjحياة وبjنار مjحبّة اهلل وبjروح
أ ّjمjهاتjهم ،وأن يjنسوا عjالjم الjطّبيعة كjما نjسوا عjالjم ال ّjرحjم ،وأن ي ّ
jتفرغjjوا مjjن جjjميع األهjjواء والّ j
jشهوات
الjjقدس ،ويjjقنعوا بjjالjjقليل مjjن الjطّعام ويjjنالjjوا مjjن املjjائjjدة الّ j
jسماويّjjة ،ويّ j
jص ّماء بjjنفس طjjاهjjر إلjjى يjjاقjjوتjjة مjjتأ ّلjjقة ،والخjjزف إلjjى
الصخjjرة الّ j
فjjرا ًغjjا تjjا ًمّjjا ويjjمتلئوا بjjالjّ jروح حjتّى يjjح ّولjjوا ّ
صjدف ،يjص ّيروا الjتّراب األسjود حjديjقة غjنّاء كjما تjفعل بjه سjحابjة ال ّjربjيع ،ويjجعلوا األعjمى يjبصر واألصjمّ
يسمع وامل ّيت يحيى والخامد يضيء ويسطع وعليكم وعليك ّن التّح ّية والثّناء.
Iنفحات رحIمانّ Iي ِتك واشIتعلوا بIالIنّا ِر املIوق ِ
ِ
ِ
Iدة فIي شجIرةِ
هؤالء عIبا ٌد انجIذبIوا ب
الّ Iله َّم يIا إلIهي
ك ،وقّ Iرت أعIينُهُم بIمشاه ِ
ِ
Iعات الIنّور فIي طIور أحIديِّ Iت َ
فIردانIيّ ِت َ
رب أطلقْ لIسانَIهم بIذكِ Iركَ
Iدة مل
كِّ ،
ني بريّ ِت َ
ب َ
ك وأَنط ْق ُه ْم
٢٧

بIIال Iث ّ ِ
ٍ
Iجنود م ْ Iن مIIالئIIك ِت َ
ك وعIIناي ِ Iت َ
ك بIIفضلِ َ
ناء عIIلي َ
ك وأيّ ْ Iد ُ
ك واش ُ Iد ْد أُزو َرهIIم عIIلى خIIدم ِ Iتكَ
هْ I Iم بI
ِ
ِ
خلقك إنَّ َ
آيات الهُدى ب َ
ني
ك أنتَ املقتد ُر املتعالي الغفو ُر ال َّرحيم.
واجعلهُم
وليتل ناشرو نفحات اهلل هذه املناجاة في ّ
ُ
كل صباح ومساء:
هII Iذا الَّ I I
إِل ِ I Iهي إِل ِ I Iهي تَ َ I Iرى َ
جII Iى ُIك I Iنُوزَكَ
Iض ِعيفَ ي I Iتَمنَّى ال ُ I Iقوَّةَ امل ََ I Iل ُكو ِتI Iيَّ ِة َوهII Iذا ال I Iفَ ِقي َر يَ I Iتَ َر َّ
ني الIIحَ ِ
ياة األَبَIِ Iديَّ ِ Iةَ ،وهIIذا ال Iعَلِ َ
ش Iفَا َء ال َ I
Iسما ِويَّ ِ Iةَ ،وهIIذا ال Iظَّمْ آ َ
مIِ Iع َ
غلِيلَ
جIIو ِ I
يل يَ ْ Iر ُI
ن ي ْI
َشI Iتَاقُ َ
الَّ I
مَ Iل ُكو ِتَ I
صتَ ِبIهَا ِعIبَاد ََك امل ُْ I
َاسَ Iع ِة ا َّلِ Iتي ا ْ
حIمَ ِت َ
ْس لِIي
ك الIو ِI
ِبَ Iر ْ I
ب َلIي َ
ك األ َ ْ
ختَاريَ Iن ِفIي َ
َص ْ
خIت َ
عَ Iلىَ ،ر ِّ
ني إالَّ أَنْIIتَ  ،أَيِّI Iد ِْنIIي ِب IIمَ ِ
نَِ I
الئَ I Iك ِت َ
مِ I
م Iِ Iع ٌ
شِ I Iر نَ Iفَحَ اتِ
عَ I Iلى نَ ْI
ك َ
Iجي ٌر إالَّ أَنْIIتَ َ ،وال ُ
Iصي ٌر إالَّ أَنْIIتَ  ،وال ُ
ث تَعَالِ ِ
ع ْن د ِ
منْ َق ِ
ُقد ِ
َني ِ
يم َ
ْس َ
َشبِّثًا ِبذَيْ ِل ِعنَايَ ِت َ
مت َ
ُون َ
خ ْل ِق َ
خي َر ِة َ
ك َوبَ ِّ
كب ْ َ
ك،
كُ ،
طعًا َ
ب اجْ َع ْل ِني ُ
كَ ،ر ِّ
ك ،عِ I
ك .إِنََّ I
م ْ Iرتَ ِIني ِبIِ Iه ِفIIي ِIك Iتَا ِب َ I
مIIحَ بَّ ِت َ
صا ِفIIي ِديIِ Iن َ
م ْ
ك أَنْIتَ امل ُْ Iقت َِدرُ
Iام Iالً ِبIIما أ َ َ
عَ Iلى َ
ك ،ثIIا ِب Iتًا َ
خIIلِ ً
ُ
ال َع ِزيزُ ال َق ِدي ُر .ع ع

ال ّلوح السادس
وق jjد ص jjدر ب jjعد ظه jjر الخ jjميس ال jثّام jjن م jjن م jjارس )آذار( س jjنة  1917ف jjي غ jjرف jjة إس jjماع jjيل آق jjا ف jjي ال jjبيت
املبارك بحيفا بالعنوان التالي:
الرحمن في الواليات املتّحدة وكندا عليهم وعليه ّن البهاء األبهى.
إلى أحبّاء اهلل وإماء ّ
هو اهلل
السماويّة وأبناء امللكوت وبناته:
أيّتها النّفوس ّ
يjقول اهلل فjي الjقرآن واعIتصموا بIحبل اهلل جIميعًا وال تIف ّرقIوا .إن الjجهات الjجامjعة فjي عjالjم الjوجjود
كjjثيرة وجjjميعها تjjؤ ّدي إلjjى تjjآلjjف البشjjر واتّjjحادهjjم ،فjjالjjوطjjن ّية جjjهة جjjامjjعة ،والjjقومّ jية جjjهة جjjامjjعة ،واملjjنافjjع
jسياسّ jية جjjهة جjjامjjعة ،والjjوحjjدة الjjفكر ّيjjة جjjهة جjjامjjعة ،وإ ّن سjjعادة الjjعالjjم
املشjjتركjjة جjjهة جjjامjjعة ،الjjوحjjدة الّ j
اإلنjjسانjjي تjjتح ّقق عjjن طjjريjjق تjjأسjjيس الjjجهة الjjجامjjعة وتjjرويjjجها ،ولjjكن هjjذه الjjجهات جjjميعها فjjي الjjواقjjع
ع jjرض ال ج jjوه jjر ،وم jjجاز ال ح jjقيقة ،ألنّ jjها م jjؤ ّق jjتة وليس jjت أب jjد ّي jjة ،وع jjند وق jjوع األح jjداث ال jjعظيمة ت jjزول ج jjهة
jسماويّjjة فjjإنّjjها جjjهة
جjjامjjعيّتها زواالً ك ّ jليًّا ،أ ّمjjا الjjجهة الjjجامjjعة املjjلكوت jيّة أي املj ّ j
jؤسjjسات اإللjjهيّة وال jتّعالjjيم الّ j
jؤسjس وحjدة الjعالjم اإلنjسانjي ،وتهjدم بjنيان االخjتالفjات وتقهjر جjميع
الشjرق والjغرب ،وت ّj j
جjامjعة أبjديّjة ،تjربjط ّj j
الjجهات الjجامjعة ،وهjي كjشعاع ال ّ
jشمس يjزيjل الjظّلمات ا ّلjتي تjحيط بjاآلفjاق وتjمنح الjحياة املjعنويّjة فتتجّ jلى
الشjjرق ،وتتّحjjد أفjjكار الjjجنوب
ال jنّوران jيّة اإللjjهيّة ،وتjjكشف عjjن معجjjزات نjjفثات روح الjjقدس فjjيعانjjق الjjغرب ّ j
٢٨

ب jjأف jjكار ال ّ j
jشمال ،ف jjال ت jjبقى أه jjداف م jjتضا ّدة م jjتعارض jjة ،وي jjمحو م jjن ال jjوج jjود ك jّ jل ال jنّواي jjا امل jjختلفة ،وي jjزول
ال jتّنازع ع jjلى ال jjبقاء وت jjظ ّلل خ jjيمة وح jjدة ال jjعال jjم اإلن jjسان jjي ف jjي ق jjطب اإلم jjكان ،إذن ف jjال jjجهة ال jjجام jjعة ه jjي
التّعاليم اإلله ّية ا ّلتي تجمع جميع املراتب وتشمل ّ
والضوابط ّ
ّ
الضرور ّية.
الروابط
كل ّ
الشjjرق وأهjjل الjjغرب فjjي مjjنتهى ال jتّجانjjب ،وكjjيف أنّjjهم الjjيوم تjjآلjjفوا وتjjعارفjjوا ،أيjjن
الحjjظوا كjjيف كjjان أهjjل ّ j
jسماو ّي jjة ب jjحيث ص jjارت آالف
أه jjال jjي إي jjران م jjن أه jjال jjي أق jjاص jjي أم jjري jjكا؟ ان jjظروا م jjا أع jjظم ن jjفوذ ال jjق ّوة ال ّ j
ال jjفراس jjخ وك jjأنّ jjها م jjساف jjة ق jjدم واح jjدة وك jjيف اتّح jjدت ال ّ j
jشعوب امل jjختلفة ا ّل jjتي ال ت jjشاب jjه ب jjينها وال م jjناس jjبة
ن اهلل على ّ
تربطها هلل القدرة من قبل ومن بعد إ ّ
كل شيء قدير.
وإنّjjكم تjjالحjjظون كjjيف أ ّن املjjطر والحjjرارة وضjjوء الّ j
jشمس وال jنّسيم الjjعليل إذا مjjا اجjjتمعت بjjبعضها خjjلقت
الحjدائjق الjغنّاء وأظهjرت االرتjباط بjني هjذه ال ّjريjاحjني واألزهjار واألشjجار واألعjشاب الjخضراء ،بjحيث كjان
ب jjعضها س jjببًا ف jjي تج ّ jلي ج jjمال ال jjبعض اآلخ jjر وح jjالوت jjه ،واآلن ت jjغ ّلبت وح jjدة ف jjيض ال ّ j
jشمس ووح jjدة امل jjطر
ووحjjدة ال jنّسيم بjjدرجjjة صjjار اخjjتالف األلjjوان والjjعطر وال jطّعم سjjببًا فjjي زيjjادة حjjالوتjjها ولjjطافjjتها وجjjمالjjها
جjjمي ًعا ،وكjjذلjjك األمjjر إذا مjjا اجjjتمعت الjjجهة الjjجامjjعة اإللjjهيّة بjjفيض شjjمس الjjحقيقة وبjjنفثات روح الjjقدس
أصبح اختالف األجناس واختالف األوطان سببًا في زينة العالم اإلنساني وروعته ولطافته.
jسماويّjjة
لهjjذا يjjجب عjjلى أح jبّاء اهلل فjjي جjjميع أقjjطار أمjjريjjكا أن يjjقومjjوا بjjق ّوة إلjjهيّة عjjلى تjjرويjjج ال jتّعالjjيم الّ j
وتjjأسjjيس الjjوحjjدة اإلنjjسانّ jية ،فjjيقوم كjّ jل واحjjد مjjن الjنّفوس املjjحترمjjة فjjيها ويjjنفخ الjjحياة فjjي أرجjjاء أمjjريjjكا،
jعمده jjم ب jjنار م jjحبّة اهلل وب jjماء ال jjحياة وب jjنفثات روح ال jjقدس ،ح jتّى ت jjتح ّقق
ًj
ويه jjب ال jنّاس
أرواح jjا ج jjدي jjدة وي ّ j
الjjوالدة ال jثّانjjية ويّ j
jتفضل فjjي اإلنjjجيل قjjائ jالً :املIولIود مIن الجسIد جسIد هIو واملIولIود مIن الّ Iروح هIو
روح.
jفوسjjا الئjjقة أو قjjومjjوا أنjjتم بjjأنjjفسكم مjjنقطعني عjjن
إذن يjjا أح jبّاء اهلل فjjي الjjواليjjات املتّحjjدة وكjjندا انjjتخبوا نj ً j
راحjة الّ jدنjيا ورخjائjها وسjافjروا إلjى قjطر أالسjكا وجjمهوريّjة املjكسيك وإلjى جjنوبjي املjكسيك أي إلjى أقjطار
jارة
أمjjريjjكا الjjوسjjطى مjjثل غjjواتjjيماال ،هjjندوراس ،سjjلفادور ،نjjيكاراغjjوا ،كjjوسjjتاريjjكا ،بjjانjjامjjا ،بjjليز ،وإلjjى قّ j
أمjريjكا الjجنوبjيّة الjواسjعة مjثل األرجjنتني ،أوراغjواي ،بjاراغjواي ،الjبرازيjل ،غjيانjا الjفرنjسيّة ،غjيانjا الjهولjنديّjة،
غjيانjا الjبريjطانjيّة ،فjنزويjال ،كjولjومjبيا ،اإلكjوادور ،بjيرو ،تjشيلي ،مجjموعjة جjزر الjهند الjغربjيّة ،كjوبjا ،هjايjيتي،
بjورتjوريjكو ،جjامjايjكا ،سjانjتا دومjينغو ،مجjموعjة جjزر األنjتيل الjصغرى ،جjزر الjبهامjا ،جjزر بjيرمjودا ،الجjزر
ال jjواق jjعة ش jjمال أم jjري jjكا ال jjجنوب jيّة وش jjرق jjها وغ jjرب jjها أم jjثال ت jjري jjنيداد ،ف jjول jjكالن jjد ،غ jjاالب jjاغ jjو ،خ jjوان ف jjرن jjان jjدي jjز،
الشjرقjي مjن الjبرازيjل ،وحjيث أن
jاصjة إلjى مjديjنة بjهائjيّة الjواقjعة عjلى الjساحjل ّ j j
تjوبjاغjو ،وسjافjروا بjصورة خ ّ j j j
هjذه املjديjنة كjانjت فjي األصjل تjعرف بهjذا االسjم مjنذ الjقرن املjاضjية فjال شjك أ ّن هjذه الjتّسمية كjانjت بjإلjهام
من روح القدس.
jهمة ويشjدوا بjاأللjحان اإللjه ّية فjي جjميع تjلك األقjطار ،ويjر ّوجjوا
لjذا يjجب عjلى أحjبّاء اهلل أن يjبذلjوا أقjصى ال ّ
jسماو ّي jjة وي jjنفخوا روح ال jjحياة األب jjد ّي jjة حj jتّى ت jjصبح ج jjميع ت jjلك الج jjمهور ّي jjات م jjن ف jjيض أشّ j jعة
الj jتّعال jjيم ال ّ j
شjjمس الjjحقيقة مjjنيرة ومشjjرقjjة إلjjى درجjjة تjjغبطها جjjميع األقjjالjjيم ،وكjjذلjjك يjjجب أن يjjعيروا جjjمهور ّيjjة بjjانjjامjjا
الشjرق بjالjغرب وهjي تjقع بjني مjحيطني عjظيمني ،وسjوف يjكون لهjذا املjوقjع
jظيما ،أل ّن فjيها اتّjصل ّj j
اهjتما ًjمjا ع ً
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الشjjرق بjjالjjغرب والjjجنوب
jتأسjjس فjjي هjjذا املjjوقjjع ّ j
أهjّ jميّة عjjظمى فjjي املسjjتقبل وسjjوف تjjربjjط الjتّعالjjيم ا ّلjjتي تj ّ j
ّ
بالشمال.
إذن يjjجب أن تjjكون نjjوايjjاكjjم خjjالjjصة وهjjممكم سjjامjjية حjتّى تjjؤ ّلjjفوا قjjلوب الjjعالjjم اإلنjjسانjjي ولjjن يjjتح ّقق هjjذا
الهدف الجليل إال بترويج التّعاليم اإلله ّية ا ّلتي هي في الواقع أساس األديان املق ّدسة.
jسماو ّيjjة تjjروا عjjظيم الخjjدمjjة ا ّلjjتي قّ jدمjjتها لjjلعالjjم اإلنjjسانjjي ،فjjقد كjjان ديjjن الjتّوراة سjjببًا
الحjjظوا األديjjان الّ j
jسيّد امل jjسيح س jjببًا ف jjي األل jjفة
ف jjي ع jزّة ب jjني إس jjرائ jjيل وارت jjقائ jjهم ،وك jjذل jjك ك jjان jjت ن jjفثات روح ال jjقدس م jjن ال ّ j
واالتّjحاد بjني األقjوام املjتنازعjة والjطّوائjف املjتحاربjة ،وكjذلjك كjيف كjانjت الjق ّوة الjقدسjيّة املjنبعثة مjن ال ّjرسjول
األكjرم سjببًا فjي تjوحjيد الjقبائjل املjتنازعjة والjعشائjر املjتحاربjة فjي أنjحاء الجjزيjرة الjعربjيّة ،بjحيث أصjبحت
jصراع فjبذلjوا جjهودهjم متّحjديjن
ألjف عjشيرة بjمثابjة عjشيرة واحjدة ،وزالjت مjن بjينها جjميع دوافjع الjنّزاع وال ّ
مjتّفقني فjjي ارتjjقاء مjjدارج املjjدنjيّة ،وتحjّ jرروا مjjن الjذّ ّلjjة الjjكبرى ونjjالjjوا الjjعزّة األبjjديّjjة ،أفهjjل يjjمكن تjjص ّور جjjهة
ج jjام jjعة أع jjظم م jjن ه jjذه ال jjجهة ف jjي ع jjال jjم ال jjوج jjود؟ إ ّن ج jjميع ال jjجهات ال jjجام jjعة األخ jjرى ال jjقوم jيّة ،ال jjوط jjنيّة،
الصبيان أمام هذه الجهة الجامعة اإللهيّة.
السياسيّة والفكريّة ،تبدو بمثابة ملعبة ّ
ّ
فjjابjjذلjjوا الjjجهود اآلن لتنشjjروا فjjي جjjميع أقjjطار أمjjريjjكا روح ال jتّعالjjيم اإللjjهيّة ،وهjjي الjjجهة الjjجامjjعة ا ّلjjتي
jصبح فjjي أفjjق
بjjعث بjjها جjjميع األنjjبياء فjjي األديjjان املjjق ّدسjjة ح jتّى يسjjطع كjّ jل واحjjد مjjنكم سjjطوع نجjjمة الّ j
الjjحقيقة ،وح jتّى تjjتغ ّلب ال jنّوران ّ jية اإللjjه ّية عjjلى ال jظّلمات ال jطّبيع ّية ،ويjjتن ّور الjjعالjjم اإلنjjسانjjي ،هjjذا هjjو األمjjر
ال jjعظيم ا ّلjjذي ل jjو ح ّ jققتموه ألص jjبح ال jjعال jjم ع jjامل ًjjا آخ jjر وأص jjبح س jjطح ال jjغبراء ال jjجنّة ال jjعليا ووض jjعت أس jjس
املؤسسات أبد ّية.
ّ
ل ُ
jتتل الjنّفوس ا ّلjتي تjسافjر إلjى األطjراف لjلتّبليغ فjي الjجبال والjصحارى والjبحار والjيابjسة هjذه املjناجjاة فjي
ّ
كل األحوال:
ه ِ
خ ِ
عَ Iلي َ
مIعَ ذلَِ I
Iلق َ
ني َ
IوانIيْ بََ I
ضIع ِْفيْ َوذُ ِّلIيْ َو َ
عIلی تَْ IرويIجِ
إلIهي إلIهي تَIری َI I
ك َو ُقIمْ تُ َ
ك تَIوَ َّكْ Iلتُ َ
كَ ،
Iباد َك األَقIوي ِ
تَIعال ِ
ع ِ
ك َو ُقIوَّ ِتَ I
حIولَِ I
Iيم َ
ب إِ َّ
ك بََ I
ن طَIيْ ًرا َIكIلِي َْل الIجَ ناحِ أَرا َد أَن
مْ Iعت َِمدًا عIلی َ I
ني ِI
Iاء ُ
كَ ،ر ِّ
ضاء ا َّل Iِ Iذی ال يَ IIتناه IIی ،فََ I Iكيفَ يُ ِ I
ِ
يَ ِ I
ك َوت IIأي ِ I
ك َو ِعIIنايَِ I Iت َ
Iمك ُن ه IIذا إِال ِبَ I Iعو ِْنَ I I
Iطيْ َر ف IIي هI Iذَا الI Iفَ
Iيدكَ
َوتIوف ِ
ك َو ُقIد َر ِتَ I
َجِ Iزي ،أَيِّIد ِْنIي ِبُ Iقوَّ ِتَ I
ضIع ِْفي َو َقIوِّنIي ِبُ Iقد َر ِتَ I
Iيق َ
ب َلIو
حْ Iم َI I
حْ Iم ع ْ
ب ا ْر َ
ب ا ْر َ
كَ ،ر ِّ
ك َو َر ِّ
ك؟ َر ِّ
تُؤَيُِّ Iد ِبIنَفَ ِ
عIباد ََك ِمْ Iن َقIب ُْل،
Iص َّرفَ َIكIيفَ يَIشا ُء َIكIما أَيَّْ Iدتَ ِI
ثات الُّ Iر ْوحِ أَع َI
ْجIزَ الIوَری َلIبَ َلغَ امل ُIنی َوتَ َ
ك َوأَذَ َّل ِعِ I
خِ I
ك َو ُق Iوَّ ِتَ I I
ك َولIِ Iكن ِب َ Iعو ِْنَ I I
رض َ I
Iلق َ
ْج Iزَ َ
س Iبَ ُقوا أ َ ِ
جIIالءَ
ك َI
م ْ Iن ِفIIي أ َ ِ I I
Iباد َك َوأ َ ْI
َوكIIانُIIوا أَع َI
ح َ Iق َر َ
ك َوأَع ِ
خ ِ
ك َوعIنايِ Iت َ
عIا فIاسIتبحروا ِبIفَضلِ َ
Iاظَ Iم بَIريَِّ Iت َ
Iلق َ
َ
ك،
كَ ،وكIانُوا ذُبIابًIا فَ ْI
سرواَ ،وكIانُوا ُقIبا ً
IاسIتَنْ َ
سIIودًا ِ
هIدیَ ،وطُIيُو ًرا ص ِ
زائَ Iرةً
حً Iة فIی أَيَْ Iك ِة الIبَقاءَ ،وأ ُ ُI
Iاد َI
Iاطَ Iع ًة فIی أُفُقِ ال ُI
مIIا س ِI
َوأ َ ْ I I
صIبَحُ وا نُIجُ و ً
Iياض الIِ Iعلم َوال Iنُّهیَ ،وحIIيتانًIIا سIIا ِبIIحَ ًة فIIی بُIIحُ و ِر ا ْلIIحَ ِ
ِ
ك ال ُ Iكبری ،إِنَّ َ I
ياة ِب َ IرحIIمَ ِت َ
ك أَن Iتَ
فIIی غI
وي العَزيزُ ال ّرحم ُن ال َّرحيمُ .ع ع
ال َكري ُم ال َق ُّ
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.تتضمن األسماء الواردة في املجموعة األولى من ألواح الخطّة اإللهيّة بالحروف الالتينيّة
الئحة
ّ
الصفحة الخامسة
ّ – ال ّلوح األ ّول
Connecticut
Maine
Massachusetts
New Hampshire
New Jersey
New York
Pennsylvania
Rhode Island
Vermont
السابعة
ّ ال ّلوح الثاني – الصفحة
Alabama
Arkansas
Delaware
Florida
Georgia
Kentucky
٣١

Louisiana
Maryland
Mississippi
North Carolina
Oklahoma
South Carolina
Tennessee
Texas
Virginia
West Virginia
الصفحة الثّامنة
ّ – ال ّلوح الثالث
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Michigan
Minnesota
Missouri
Nebraska
North Dakota
Ohio
South Dakota
Wisconsin
الرابع – الصفحة العاشرة
ّ ال ّلوح
Arizona
California
Colorado
Idaho
Montana
Nevada
New Mexico
Oregon
Utah
Washington
Wyoming
ال ّلوح 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
السادس – الصفحة الحادية عشرة
ّ ال ّلوح
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
السادسة عشرة
ّ السابع – الصفحة
ّ ال ّلوح
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
ةjj موعjj ي املجjj واردة فjj ماء الjj فس األسjj ي نjj ة هjj باركjj واح املjj ن األلjj ية مjj ثّانj ة الjj موعjj ي املجjj واردة فjj ماء الjj إن األس
.األولى من األلواح
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