
 من آثار حضرة عبدالبهاء  –( الثاني)اللوح  ىالمجموعة االولالواح الخطة االلهية، 

www.oceanoflights.org 

 

 الّلوح الّثاني

وضوة المبارلوة بوال نوان  1916آذار  27وقد صدر في صباح يوو  الثالثثواء  فوي البهجوة فوي حدياوة الرال
 التالي:

موواء الوورالحمن فووي يووم عجوورة واليووة موون جنوووي الواليووام المتحوودة: ديثو وور، مار ثنوود،  إلووى بحبالوواء   وا 
ماليالة، لاروال ينا الجنوبيالوة، جورجيوا، فلور ودا، بالباموا، ميييويبي، تينييوي، فرجينيا، فرجينيا الغربية، لاروالينا الجال

 لنتاكي، لو ز انا، برلانيو، بولثهوما، تكياس عليه  وعليهنال التالحيالة والثالناء.

 

 هو هللا
بيالها المنوادون بملكووم   لنوم قود لتبوم قبو  بضو ة بيالوا  ريوالة إلوى بول،وأ اّحبالواء، بحبالواء   ولكون  

و يد. ن و  إنال جميو  حيث بنال هذه ا ّيالا  بيالا  عيود النووروز لوذا فو نالي ذلورتك  وبريو  إلويل  هوذه التالهن،وة بال يود اليال
نين، والواقو  بنال لو ال يوو   اّيالا  بيالا  مبارلة إال بنال هذا ال يد في إيران عيد قوميال يحتف  النالاس به منذ آالف اليال

ا  يووذلر فيوووه ا نيوووان خالاوووه وياووو  فيوووه بنجووور نفحوووام   و نووادف فيوووه بملكووووم  ، فووو نال ذلووأ اليوووو  يلوووون عيووود 
ا، وبنت  وهلل الحمد مجغولون ليث  ونهوار ا فوي خدموة ملكووم  ، قوا،مون علوى تورو ، ديون  ، لهوذا ي تبور  مبارل 

بالوانيال يوي ينل  ويووف ت  الودل  الاوو  ا لهيالو ا، وال جأال بنال ال وون ا لهويال والفويل الرال ة ونفثوام جمي  بيالامل  بعياد 
 روح الادس.

إنال عدد اّحباء قلي  في الواليوام الجنوبيالوة مون الواليوام المتالحودة وبعنوي بهوا واليوة ديثو ور، مار ثنود،  
ماليالة، لاروالينا الجنوبيالوة، جورجيوا، فلور ودا، بالباموا،  ميييويبي، تينييوي، فرجينيا، فرجينيا الغربية، لاروالينا الجال

لنتاكي، لو ز انا، برلانيو، بولثهوما، تكياس. لهذا يجي بن تذهي منل  نفووس مبارلوة إلوى تلوأ اّنحواء بو 
ماء. ر النالاس في تلأ الجهام بجارة ملكوم اليال ا مبارلة لتبجال  تريلوا إليها نفوي 
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ا في هداية نفس لكان ذلأ خيور لاد خاطي بحد المظاهر المادالية الم منين قا،ث  لو بصبح إنيان يبب   
ووا خيوور لووأ موون حموور الوونال   لووه موون لنووز ال حوودال لووه، يووا علوويال لوو،ن يهوودف   بووأ نفي 
وو  فووي الاوورآن * . ولووذلأ يتفضال

دطاا التقدم   الكر   قا،ث   ّّ و  فوي ا نجيو  قوا،ث   اهدننا ال وحيح و تفضال وبي  الصال اذهبدوا للدأ رادطا  بف برنوا اليال
 هللا. العال  وبّشطوا بظهوط تلكوت

دد، وياين ا بنالل  يوف تتأيالودون وتتوفالاوون ولو ال   وخثصة الاول بملي بن تبذلوا همالة عظيمة في هذا الصال
وور النالوواس بحاووا،ل ظهووور الملكوووم وم انيووه إنالمووا مثلووه لمثوو  زارر يبووذر البووذور الطالوواهرة فووي برل طوواهرة  موون بجال

ن البيوواد بيوو  بفيوضووام بمطارهووا وتتكوووال ر موون تلووأ البووذور فيفتخوور بووذلأ دون جووأال لوود  فتفوويل عليهووا يووحي الرال
وووماويالة والموهبوووة  يووويالد الار وووة. إذن يوووا بحبالووواء   ا تنمووووا الوقوووم وقومووووا علوووى البوووذار لتحصووولوا علوووى البرلوووة اليال

 الرالحمانيالة وعليل  البهاء اّبهى.  ر ر
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